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P O D E R  E X E C U T I V OPARTE I

DECRETOS

DECRETO n. 13.836, DE 28 DE MARÇO DE 2019.

Transforma cargos efetivos do Quadro Permanente de Pessoal da Agência 
Municipal de Transporte e Trânsito, e dá outras providências.

MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito de Campo Grande, no uso das atribuições 
que lhe confere o inciso VI, do art. 67, da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o 
disposto no art. 13, da Lei Complementar n. 198, de 3 de abril de 2012,

DECRETA:

Art. 1º Ficam transformados, sem aumento de despesas, 12 (doze) cargos 
efetivos, sendo: 3 (três) cargos de Agente de Atividades de Transporte e Trânsito, 
Referência 10, 1 (um) cargo de Artífice de Copa e Cozinha, Referência 03, 4 (quatro) 
cargos de Auxiliar de Serviços Diversos, Referência 01, 1 (um) cargo de Pedreiro, 
Referência 07, 2 (dois) cargos de Supervisor de Campo, Referência 11 e 1 (um) cargo 
de Técnico Especializado, Referência 13,constantes da Tabela A do Decreto n. 11.293, de 
24 de agosto de 2010, em 4 (quatro) cargos efetivos de Administrador, Referência 14B, 
conforme especificação no anexo deste Decreto.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor com efeito a partir da data de publicação.

CAMPO GRANDE-MS, 28 DE MARÇO DE 2019.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

ANEXO ÚNICO AO DECRETO n. 13.836/2019.

Cargo Ref.
Número de vagas  
transformadas

De Para
Administrador 14B 0 4
Agente de Atividades de Transporte e 
Trânsito 10 3 0

Artífice de Copa e Cozinha 03 1 0
Auxiliar de Serviços Diversos 01 5 1
Pedreiro 07 1 0
Supervisor de Campo 11 2 0
Técnico Especializado 13 1 0

DECRETO n. 13.837, DE 28 DE MARÇO DE 2019.

DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E O FUNCIONAMENTO DO 
CADASTRO DE FORNECEDORES NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, 
AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito de Campo Grande, Capital do Estado de 
Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, do art. 67, da 
Lei Orgânica do Município e tendo em vista o disposto na Lei Federal n. 10.520, de 17 de 
julho de 2002 e a Lei n. 8.666, de 23 de junho de 1993,

D E C R E T A:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º O Cadastro de Fornecedores do Município de Campo Grande, previsto nos 
artigos 34 a 37 da Lei Federal n. 8.666, de 23 de junho de 1993, constitui-se de registro 
cadastral de interessados em contratar com órgãos e entidades da Administração Pública 
Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Municipal.

Art. 2º Para o disposto neste decreto, considera-se:

I - certificado de registro cadastral: certificado emitido eletronicamente, que 
poderá substituir os documentos de habilitação em qualquer modalidade de licitação, nos 
processos de dispensa ou inexigibilidade de licitação e para a celebração e manutenção 
de contratos administrativos pertinentes à aquisição de bens e prestação de serviços, 
inclusive obras e locação, sendo obrigatório no caso de pregão eletrônico;

II - comissão de cadastramento: comissão permanente, criada por órgão ou 
entidade da Administração Pública Municipal, que será constituída com o objetivo de 
analisar, julgar, registrar e manter os documentos relativos ao Cadastro de Fornecedores.

III - unidade cadastradora: unidade da Diretoria-Geral de Compras e Licitação 
da Secretaria Municipal de Gestão - DICOM/SEGES para a realização do cadastramento 
de fornecedores; 

CAPÍTULO II
DO REGISTRO CADASTRAL

Seção I
Do Cadastro Simplificado

Art. 3º O Cadastro Simplificado tem por finalidade registrar pessoas físicas ou 
jurídicas junto ao Município de Campo Grande para fins de pagamentos, pesquisas de 
preços, cotações eletrônicas, emissão e recebimento de nota de empenho, devendo ser 
solicitado pelo interessado, por via eletrônica, à unidade cadastradora.

Parágrafo único. Para a realização do cadastro simplificado serão solicitadas 
apenas as informações básicas do requerente, tais como, CNPJ, CPF, razão social, 
endereço, contato telefônico, endereço eletrônico, identificação do representante legal, 
entre outras que se fizerem necessárias.
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Seção II
Do Pedido de Inscrição para Emissão do Certificado de Registro Cadastral

Art. 4º A inscrição do Fornecedor no sistema “E-fornecedor” deverá ser realizada 
por via eletrônica, que irá gerar um login e uma senha pessoal e intransferível. 

§ 1º O uso da senha pelo representante legal é de sua inteira responsabilidade, 
incluindo qualquer transação efetuada por ele, não cabendo à Administração Pública 
Municipal responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da referida 
senha, ainda que por terceiros.

§ 2º O fornecedor é responsável por todas as transações realizadas em seu 
nome, assumindo como firmes e verdadeiros os atos de seu representante credenciado.

Art. 5º Os documentos comprobatórios de habilitação jurídica, regularidade fiscal 
e trabalhista, qualificação econômico-financeira e de qualificação técnica dos fornecedores 
deverão ser escaneados e anexados ao sistema “E-fornecedor” de forma legível, em 
cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da unidade cadastradora, 
publicados em Diário Oficial, emitidos via internet, disponíveis no site oficial do órgão 
emissor ou os autenticados digitalmente, desde que a sua validação não gere encargos 
para a Administração.

§ 1º Na hipótese do caput deste artigo, após a autenticação dos documentos 
pelo servidor da unidade cadastradora, o fornecedor deverá inseri-los no sistema 
“E-fornecedor”.

§ 2º O fornecedor que, em razão de sua natureza, estiver sujeito ao atendimento 
de outros requisitos previstos em lei ou em regulamento, deverá atendê-los mediante 
a apresentação, no certame, de documentação complementar estabelecida em cada 
instrumento convocatório de licitação.

§ 3º A linha de fornecimento prevista no Decreto Municipal nº 12.538 de 20 de 
janeiro de 2015 e suas alterações, indicada pelo fornecedor, deverá ser compatível com 
o objeto comercial contido no contrato social ou no estatuto da empresa. 

§ 4º As comprovações de qualificações financeiras relativas aos índices financeiros 
de desempenho do interessado deverão ser apresentadas quando do cadastro, porém 
serão apreciadas no momento da realização dos certames licitatórios de acordo com o 
exigido nos editais.

Art. 6º As certidões, os certificados de regularidade e os outros documentos 
assemelhados que, por sua natureza, dependam de atualização periódica, somente 
serão aceitos se dentro do prazo de sua validade, cabendo ao interessado manter os 
documentos devidamente atualizados, sob pena de invalidação do seu cadastramento.

Parágrafo único. Não havendo indicação expressa do prazo de validade, este 
corresponderá a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedição. 

Art. 7º As sociedades anônimas regidas pela Lei Federal n° 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, e demais sociedades empresariais, a cada encerramento de exercício 
social, deverão apresentar o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis já 
exigíveis e apresentadas na forma das normas pertinentes. 

Art. 8º As empresas estrangeiras que não tenham filial ou representante legal no 
País deverão atender, nas concorrências internacionais, as exigências estabelecidas neste 
Decreto, mediante apresentação de documentos equivalentes, traduzidos e, quando não 
se tratar de documentos públicos definidos no Decreto 8.660 de 29 de janeiro de 2016, 
autenticados pelos respectivos consulados.

Parágrafo único. O registro no sistema “E-fornecedor” fica condicionado à 
comprovação de que a empresa estrangeira tem representante legal no Brasil, com 
poderes expressos para receber citação e para responder administrativa e judicialmente 
por ela.

Art. 9º A solicitação de retificação, alteração ou de atualização de dados cadastrais 
será realizada no próprio sistema, acompanhado da documentação comprobatória 
pertinente ao pedido.

Seção III
Da Avaliação da Documentação

Art. 10. O cadastramento, suas alterações e suas atualizações serão processadas 
com base na documentação inserida pelo fornecedor no sistema, e analisados dentro dos 
seguintes parâmetros:

I - habilitação jurídica: análise de documentos correspondente à comprovação 
de existência de capacidade de fato e da legitimidade para exercício das faculdades 
jurídicas;

II - qualificação técnica: exame da prova de aptidão para desempenho do objeto 
constante do seu contrato social, mediante a verificação de registro ou de inscrição 
perante a entidade profissional competente ou de outros requisitos previstos em lei 
especial, quando for o caso;

III - qualificação econômica: verificação da capacidade para assumir encargos 
financeiros decorrentes de obrigações futuras, mediante aferição da boa situação 
financeira da empresa;

IV - regularidade fiscal: verificação da situação fiscal e trabalhista do interessado 
perante os cadastros específicos (CPF, CNPJ e Receita Federal, Estadual e ou Municipal) 
e da regularidade dos recolhimentos das obrigações tributárias e trabalhistas, conforme 
sua natureza, bem como de recolhimento dos encargos sociais referentes ao FGTS e à 
seguridade social.

Parágrafo único. Em se tratando de filial toda a documentação de habilitação 
jurídica e regularidade fiscal deverá estar em nome da filial, exceto quando expedido 
somente em nome da matriz.

Art. 11. Após a análise da solicitação de inscrição, da alteração ou da atualização 
de documentos ou de dados cadastrais e da respectiva documentação comprobatória 
apresentada, a unidade cadastradora comunicará aos interessados o deferimento ou 
indeferimento do pedido, caso verifique qualquer desconformidade com o previsto na 
legislação aplicável.

§ 1º A comunicação prevista no caput se dará por meio do sistema, nos seguintes 
prazos:

I - de até 5 (cinco) dias úteis, a contar do protocolo da solicitação, em caso de 
pedido de inscrição no cadastro, atualização de documentos ou de vigência do certificado 
cadastral; 

II - de até 3 (três) dias úteis, a contar do protocolo do pedido, em caso de 
retificação de documentos ou de dados cadastrais; e

III - de até 3 (três) dias úteis, a contar do protocolo da solicitação, em caso 
de pedido de inscrição no cadastro ou de atualização de documentos ou de vigência do 
certificado cadastral para fins de participação em Tomadas de Preços já publicadas;

§ 2º Os pedidos de inscrição no cadastro, de atualização de documentos ou de 
vigência do certificado cadastral para fins de participação em Tomadas de Preços já 
publicadas serão consideradas prioritárias em relação aos demais procedimentos, sendo 
de inteira responsabilidade do fornecedor a manifestação de interesse de participação na 
referida Tomada de Preços, via email ou outro meio oficial.

Art. 12. Em qualquer fase do cadastramento poderá ser promovida diligência 
destinada a esclarecer e/ou complementar a instrução do processo, especialmente no 
que concerne a verificação da veracidade das informações prestadas para efeito de 
atendimento das exigências previstas neste Decreto.

CAPÍTULO III
DO CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO

Seção I
Da Emissão

Art. 13. O Certificado de Registro Cadastral ficará disponível no sistema logo após 
sua aprovação, o qual poderá ser impresso em área própria do fornecedor, a qualquer 
tempo.

Art. 14. O Certificado de Registro Cadastral terá validade de 12 (doze) meses, a 
contar da data de sua expedição. 

Parágrafo único. O prazo de validade estipulado no caput deste artigo não 
alcança as certidões ou os documentos de cunho fiscal e trabalhista, da seguridade 
social, do FGTS, balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis, com prazos 
de vigência próprios, cabendo ao fornecedor manter atualizados seus documentos para 
efeito de habilitação.

Art. 15. É de responsabilidade do fornecedor conferir a exatidão dos seus dados 
no Cadastro de Fornecedores para manter o seu Certificado de Registro Cadastral 
atualizado no sistema “E-fornecedor”, devendo solicitar a correção ou a alteração dos 
registros, tão logo identifique a incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

Art. 16. O fornecedor cadastrado poderá solicitar a qualquer tempo, via sistema, 
a exclusão do seu Certificado de Registro Cadastral.

Parágrafo único. A exclusão prevista no caput não poderá ser efetivada quando 
o cadastrado estiver executando obrigações contratuais ou cumprindo sanção ou pena 
registrada no cadastro de fornecedores. 

Seção II
Da Atualização da Vigência do Certificado de Registro Cadastral

Art. 17. A atualização da vigência do Certificado de Registro Cadastral, somente 
poderá ser solicitada nos últimos três meses anteriores ao término de sua validade, via 
sistema. 

Parágrafo único. Findo o prazo de validade do certificado de inscrição, sem que 
tenha sido requerida a sua atualização, a inscrição será automaticamente suspensa, 
assim permanecendo até que o interessado promova a solicitação.

Art. 18. O cadastrado não terá sua inscrição atualizada enquanto estiver 
inadimplente com órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, declarado 
inidôneo, suspenso ou impedido de transacionar com a Administração Pública.

CAPÍTULO IV
DO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO

Seção I
Do Cancelamento

Art. 19. A inscrição será cancelada nos casos de:

I - Solicitação do próprio cadastrado, a qualquer tempo;
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II - Dissolução, insolvência ou falência da sociedade/empresa;

III - Ficar comprovado que houve fraude em documentação, após sentença 
condenatória transitada em julgado; ou

IV - Suspensão, declaração de inidoneidade e impedimento de licitar e contratar com 
o Poder Público enquanto perdurar os efeitos da decisão.

Seção II
Dos Recursos e Das Impugnações

Art. 20. No prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do ato do responsável pelo 
cadastramento, caberá recurso, nos casos de  indeferimento dos pedidos  relativos ao 
cadastro.

§ 1º O recurso deverá ser encaminhado à unidade cadastradora, que o autuará 
em processo administrativo próprio, devendo publicar a sua interposição na imprensa 
oficial para ciência de outros interessados, que terão o prazo de 5 (cinco) dias úteis para 
se manifestarem.

§ 2° Decorrido o prazo previsto no § 1º deste artigo, a unidade cadastradora 
poderá reconsiderar a decisão no prazo de até 5 (cinco) dias úteis ou encaminhar os 
autos à autoridade superior, que proferirá decisão final a ser publicada na imprensa 
oficial. 

Art. 21. É facultado aos interessados, conhecedores de fatos que afetem a 
inscrição, impugnar, total ou parcialmente, a qualquer tempo, o registro, sem efeito 
suspensivo, mediante petição escrita e fundamentada a ser protocolada na unidade 
cadastradora, que deverá observar o procedimento estabelecido nos § 1° e 2° do art. 
20, deste Decreto.

Seção III
Das Penalidades

Art. 22. Os órgãos e as entidades do Poder Público Municipal, responsáveis pela 
aplicação de sanção administrativa prevista nas legislações de licitações e contratos, 
deverão comunicar e solicitar a unidade cadastradora o registro da penalidade, no prazo 
de até 5 (cinco) dias úteis, a contar da sua publicação.

Parágrafo único. A exclusão do registro da penalidade deverá ser solicitada à 
unidade cadastradora pelo interessado após o seu cumprimento.

Art. 23. Para a solicitação prevista no art. 22 deste Decreto, o órgão, a entidade 
ou o interessado deverão apresentar oficio formalizando a solicitação do registro da 
penalidade ou a sua exclusão, contendo:

I - o número do processo administrativo;

II - o número do CPF ou do CNPJ do sancionado;

III - o tipo de sanção, valor da multa, caso houver, conforme previsão legal;

IV - as justificativas e a fundamentação legal;

V - o número do contrato se for o caso;

VI - o período em que a sanção deverá ficar registrada, acompanhada da 
publicação em órgão da imprensa oficial.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 24. A Comissão de Cadastro será constituída por no mínimo três membros, 
designados pelo Chefe do Executivo Municipal, com mandato de um ano. 

Art. 25. Os atuais cadastrados no registro de fornecedores serão ajustados 
as disposições deste Decreto, na medida em que forem atualizando a sua inscrição 
eletronicamente.

§ 1º Para as licitações realizadas pelo Sistema Integrado de Gestão Administrativa 
- SIGA, é obrigatória a realização do cadastro conforme as disposições deste Decreto.

§ 2º Nos certames realizados pelo Portal de Licitações do Banco do Brasil, os 
fornecedores deverão manter ativos os seus cadastros no portal licitacoes-e.com.br até 
a completa implantação do Sistema Integrado de Gestão Administrativa - SIGA.

Art. 26. Compete à Secretaria Municipal de Gestão - SEGES, em conjunto com 
a Diretoria-Geral de Compras e Licitação - DICOM, expedir atos visando normatizar 
e orientar complementarmente sobre a matéria regulada neste Decreto, bem como 
resolver os casos omissos.

Art. 27. Aplicam-se, no que couber as disposições da Lei Federal n. 8666/93 e 
demais legislações vigentes.

Art. 28. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

CAMPO GRANDE-MS, 28 DE MARÇO DE 2019.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

ATOS DO PREFEITO

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Respaldado no parecer da Procuradoria-Geral do Município, RATIFICO a dispensa de 
licitação, consubstanciada pelo art. 24, inciso IV, com fundamento no artigo 26 e 
legislação complementar, todos da Lei Federal nº 8.666/93, relativa à dispensa, nos 
termos dos documentos anexos ao processo administrativo nº 109839/2018-88, PAM nº. 
833/2019 – SESAU, em favor de CM HOSPITALAR S.A. 
Campo Grande - MS, 27 de março de 2019.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Respaldado no parecer da Procuradoria-Geral do Município, RATIFICO a dispensa de 
licitação, consubstanciada pelo art. 24, inciso IV, com fundamento no artigo 26 e 
legislação complementar, todos da Lei Federal nº 8.666/93, relativa à dispensa, nos 
termos dos documentos anexos ao processo administrativo nº 18412/2019-06, PAM 
nº. 680/2019 – SESAU, em favor de RESPIRARE EQUIPAMENTOS RESPIRATÓRIOS 
LTDA. 
Campo Grande - MS, 27 de março de 2019.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Respaldado no parecer da Procuradoria-Geral do Município, RATIFICO a dispensa de 
licitação, consubstanciada pelo art. 24, inciso IV, com fundamento no artigo 26 e 
legislação complementar, todos da Lei Federal nº 8.666/93, relativa à dispensa, nos 
termos dos documentos anexos ao processo administrativo nº 12946/2019-20, PAM nº. 
772/2019 – SESAU, em favor de CM HOSPITALAR S.A. 
Campo Grande - MS, 27 de março de 2019.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

SECRETARIAS

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO n. 15, CELEBRADO EM 25 DE MARÇO DE 2019.
PARTES: Município de Campo Grande-MS, com interveniência da Secretaria Municipal 
de Assistência Social - SAS com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social - 
FMAS, e a Associação de Moradores do Arnaldo Estevão de Figueiredo II.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n. 13.019, de 31/7/2014, regulamentada pelo Decreto 
Municipal n. 13.022, de 23/12/2016, Decreto Municipal n. 13.024, de 27/12/2016, 
Resolução TCE-MS 88 de 3/10/2018 publicada no DOE TC/MS n. 1878 Deliberação n. 
001/2019 CMAS, publicada no DIOGRANDE n. 5.472 de 24/1/2019 consoante com o 
Processo Administrativo n. 14760/2019-32.
OBJETO: Repasse de recursos financeiros para o ressarcimento de despesas realizadas 
e a realizar tendo por objetivo a manutenção e funcionamento pela ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL, no Serviço de Proteção Social Básica, conforme detalhado no Plano 
de Trabalho.
VALOR: R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais), a ser liberado em 10 (dez) 
parcelas sendo a primeira no valor de R$ 7.200,00 e as demais no valor de R$ 2.400,00.
DOTAÇÃO: D.O 101.08.244.24.4017; UG 1630S; Fonte 01; ED 3350 4300; 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses contados a contar de sua publicação.
ASSINATURAS: José Mário Antunes da Silva e Suely Gomes dos Santos.

CAMPO GRANDE-MS, 25 DE MARÇO DE 2019.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO n. 16, CELEBRADO EM 25 DE MARÇO DE 2019.
PARTES: Município de Campo Grande-MS, com interveniência da Secretaria Municipal 
de Assistência Social - SAS com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social - 
FMAS, e a Associação de Moradores do Arnaldo Estevão de Figueiredo II.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n. 13.019, de 31/7/2014, regulamentada pelo Decreto 
Municipal n. 13.022, de 23/12/2016, Decreto Municipal n. 13.024, de 27/12/2016, 
Resolução TCE-MS 88 de 3/10/2018 publicada no DOE TC/MS n. 1878 Deliberação n. 
001/2019 CMAS, publicada no DIOGRANDE n. 5.472 de 24/1/2019 consoante com o 
Processo Administrativo n. 15552/2019-51.
OBJETO: Repasse de recursos financeiros para o ressarcimento de despesas realizadas 
e a realizar tendo por objetivo a manutenção e funcionamento pela ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL, no Serviço de Defesa e Garantia de Direitos, conforme detalhado no 
Plano de Trabalho.
VALOR: R$ 75.600,00 (setenta e cinco mil e seiscentos reais), a ser liberado em 9 
(nove) parcelas sendo a primeira no valor de R$ 25.200,00  e as demais no valor de R$ 
6.300,00.
DOTAÇÃO: D.O 101.08.244.24.4022; UG 1630S; Fonte 01; ED 3350 4300; 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses contados a contar de sua publicação.
ASSINATURAS: José Mário Antunes da Silva e Suely Gomes dos Santos.

CAMPO GRANDE-MS, 25 DE MARÇO DE 2019.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa

EXTRATO DO CONTRATO  n. 01-A, CELEBRADO EM 2 DE JANEIRO DE 2019.
PARTES: Município de Campo Grande - MS, com interveniência da Procuradoria Geral 
do Município - PGM e a Empresa VETT - Via Express Tecnologia e Telecomunicações Ltda 
- ME.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n. 8.666/93,de 21/6/1993, pelo Decreto Municipal 
n. 9.337/2005  e posteriores alterações, Lei Federal n. 10.520, de 17/7/2002, Pregão 
Eletrônico n. 152/2017 e Ata de Registro de Preços n. 029/2018, anexos ao Processo 
Administrativo n. 19600/2019-43.
OBJETO: Contratação de Serviços de Internet Banda Larga, para atender a Procuradoria 
Geral do Município - PGM , por meio de registro de preços, em conformidade com as 
especificações constantes no lote 03, da Ata de Registro de Preço n. 29/2018.
VALOR: R$ 5.579,00 (cinco mil, quinhentos e setenta e nove reais).
DOTAÇÃO: Programa de Trabalho 101.2.122.47 2047; Fonte de recurso 1 - Recursos do 
Tesouro; Elemento de Despesa 33903958 - Serviços de Telecomunicação.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.
ASSINATURAS: Marcelino Pereira dos Santos e Gustavo Fialho Duarte.

CAMPO GRANDE-MS, 2 DE JANEIRO DE 2019.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa




