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SECRETARIAS

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

GABINETE DO PREFEITO
RESOLUÇÃO CONJUNTA GAPRE/PROCON n. 001 DE 17 MARÇO DE 2020.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
PORTARIA N. 09/FUNESP/MS DE 16 DE MARÇO DE 2020

Estabele a obrigatoriedade a todos os estabelecimentos que
comercializam álcool gel e máscaras cirúrgicas a informarem os
preços praticados nos próximos 90 (noventa) dias do ano de 2020,
e dá outras providências.
O Chefe do Gabinete e o Subsecretário de Proteção e Defesa do Consumidor, no
uso das atribuições que lhe conferem o § 1º do art. 55, da Lei 8.078, de 11 de setembro
de 1990, o art. 4º da Lei Municipal n.6.047, de 19 de julho de 2018 e inc. VIII do art. 1º
do Decreto n. 14. 185, de 13 de março de 2020
R E S O L V E M:

Fixa medidas para enfrentamento do Novo Coronavírus
COVID-19, no âmbito da Fundação Municipal de Esportes
- FUNESP.
O Diretor-Presidente da Fundação Municipal de Esportes – FUNESP, no uso das
atribuições que lhe conferem o inciso III do art. 67 e o inciso II e § 2º do art. 69, todos
da Lei nº 5.793, de 3 de janeiro de 2017, e observadas as regras do Decreto nº 7.036,
de 4 de novembro de 1994,
Considerando as recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de
Saúde - OMS, quanto à existência de pandemia do COVID-19;

Art. 1º. Fica estabelecido, em decorrência da declaração ezarada pela Organização
Mundial de Saúde/OMS, de pandemia frente aos níveis alarmantes de propagação da
epidemia do novo Coronavirus (COVID19) e da previsão contida no art, 6º inc. I, da Lei
Federal 8.078/90 que estipula que é direito básico do consumidor a proteção a vida,
saúde e segurança, a obrigatoriedade de informar semanalmente os preços dos produtos
- álcool gel e máscaras cirúrgicas, como forma de fiscalização e prevenção a eventual
aumento abusivo.

Considerando a necessidade de urgente adoção de medidas efetivas, para suspender a
realização de atividades que impliquem a aglomeração de pessoas, de modo a evitar a
disseminação da doença entre os habitantes do Município de Campo Grande;

Art. 2º. Os estabelecimentos deverão ainda, como forma de racionalização de vendas,
impor limites quantitativos aos consumidores para aquisição dos produtos - álcool gel
e máscaras.

R E S O L V E:

Art 3º. Os estabelecimentos deverão informar de forma ostensiva, por meio de faixas
ou banner’s colocados em área externa, a disponibilidade, o preço e o quantidade de
unidades ou caixas permitidas para aquisição por cada consumidor dos produtos - álcool
gel e máscaras.
Parágrafo único. As placas ou banner’s deverão ter, no mínimo, as medidas de 1,5 m².
Art. 4º. O descumprimento dos dispositivos contidos nesta Resolução, ensejará a
aplicação das sanções administrativas previstas no art. 56 e incisos da Lei Federal n.
8.078/90.
Art. 5º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
CAMPO GRANDE-MS, 17 DE MARÇO DE 2020.
ALEX E OLIVEIRA GONÇALVES
Chefe de Gabinete
VALDIR CUSTÓDIO DA SILVA
Subsecretário de Proteção e Defesa do Consumidor

PREFEITO...........................................................................................Marcos Marcello Trad
Vice-Prefeita....................................................................Adriane Barbosa Nogueira Lopes
Procurador-Geral do Município.................................................Alexandre Ávalo Santana
Chefe de Gabinete do Prefeito ...............................................Alex de Oliveira Gonçalves
Secretário Munic. de Governo e Relações Institucionais ..................................................
................................................................................................Antônio Cézar Lacerda AlvesSecretário Munic. da Controladoria-Geral de Fiscalização e Transparência...................
...........................................................................................Luiz Afonso de Freitas Gonçalves
Secretário Especial de Segurança e Defesa Social...............................Valério Azambuja
Secretário Munic. de Finanças e Planejamento............................Pedro Pedrossian Neto
Secretário Munic. de Gestão......................................................................Agenor Mattiello
Secretário Munic. de Infraestrutura e Serviços Públicos..............................Rudi Fiorese
Secretário Munic. de Meio Ambiente e Gestão Urbana....................Luis Eduardo Costa
Secretário Munic. de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia.................
....................................................................................................Herbert Assunção de Freitas
Secretária Munic. de Educação..................................................Elza Fernandes Ortelhado
Secretário Munic. de Saúde..........................................José Mauro Pinto de Castro Filho
Secretário Munic. de Assistência Social............................... José Mario Antunes da Silva
Secretária Munic.de Cultura e Turismo...................Melissa de Carvalho Sone Tamaciro
Subsecretário de Defesa dos Direitos Humanos ............................Ademar Vieira Júnior
Subprefeito da Subprefeitura de Anhanduí.........................Ernesto Francisco dos Santos

Considerando, finalmente, as disposições do Decreto nº 14.189, de 15 de março de 2020,
que institui medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do
COVID-19,

Art. 1º Ficam suspensas, a partir de 18 de março de 2020, pelo prazo de 20 (vinte) dias
corridos, todas as atividades sistemáticas ou eventuais de esporte, recreação e lazer
realizadas nos diversos equipamentos esportivos sob a gestão da Fundação Municipal
de Esportes - FUNESP, observado o disposto no art. 3º do Decreto nº 14.189, de 15 de
março de 2020.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput, inclusive, às atividades desenvolvidas
pela FUNESP, em parceria com organizações da sociedade civil, mediante Termo de
Cooperação, na forma da Lei federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014.
Art. 2º O Diretor de Desenvolvimento de Esporte e Lazer fica responsável por comunicar
a suspensão de que trata esta Portaria aos usuários de cada uma das atividades.
Art. 3º Antes do decurso do prazo de suspensão a que se refere o caput do art. 1º, a
Direção da FUNESP avaliará o estágio de disseminação da doença no território municipal,
de acordo com as orientações do Ministério da Saúde e das Secretarias Estadual e
Municipal de Saúde, deliberando pela prorrogação da suspensão por igual período ou
pelo retorno das atividades normais, conforme o caso.
Art. 4º Em atendimento à regra contida no art. 4º do Decreto nº 14.189, de 15 de março
de 2020, a Divisão de Recursos Humanos da Diretoria de Administração e Finanças fará
levantamento para quantificar e identificar os servidores da FUNESP com mais de 60

Subprefeito da Subprefeitura de Rochedinho...........................Silvio Alexandre Ferreira
Subsecretária de Políticas para a Mulher ..................................Carla Charbel Stephanini
Subsecretária do Bem-Estar Animal............................Ana Cristina Camargo de Castro
Subsecretário de Políticas para a Juventude ........Maicon Cleython Rodrigues Nogueira
Subsecretário de Proteção e Defesa do Consumidor ..................Valdir Custodio da Silva
Diretora-Presidente do Instituto Munic. de Previdência de Campo Grande....................
............................................................................................Camilla Nascimento de Oliveira
Diretor-Presidente da Agência Munic. de Habitação e Assuntos Fundiários ..................
.................................................................................................Eneas José de Carvalho Netto
Diretora-Presidente da Agênci a Munic. de Meio Ambiente e Planejamento Urbano ..
.........................................................................................Berenice Maria Jacob Domingues
Diretor-Presidente da Agência Munic. de Regulação dos Serviços Públicos..................
............................................................................................................ Vinícius Leite Campos
Diretor-Presidente da Agência Munic. de Transporte e Trânsito ......................................
..............................................................................................................Janine de Lima Bruno
Diretor-Presidente da Agência Munic. de Tecnologia da Informação e Inovação.........
.............................................................................................Paulo Fernando Garcia Cardoso
Diretor-Presidente da Fundação Munic de Esportes .................Rodrigo Barbosa Terra
Diretor-Presidente da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande ........................
..............................................................................................................Cleiton Freitas Franco

PÁGINA 2 - terça-feira, 17 de março de 2020
(sessenta anos) de idade, que a partir de 17 de março e até 5 de abril de 2020, deverão
trabalhar em casa, seguindo orientação de sua chefia imediata.
Art. 5º A Divisão Administrativa da Diretoria de Administração e Finanças providenciará
a realização de procedimento licitatório ou adesão a ata de registro de preços, com a
finalidade de aquisição de álcool gel 70%, para uso dos servidores de todas as unidades
da FUNESP.
Art. 6º Eventual uso de bebedouros de pressão nas unidades administrativas da FUNESP
deve observar os critérios fixados no art. 14 do Decreto nº 14.189, de 15 de março de
2020.
Art. 7º Esta Portaria entra e vigor na data de sua publicação.
Campo Grande, 16 de março de 2020.
VICENTE FERNANDO DEMARCO MARTINS
Diretor-Presidente da FUNESP, em substituição

ATOS DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO N° 01
O Secretário Municipal de Saúde, por intermédio da Diretoria-Geral de Compras e
Licitações, no uso de suas atribuições previstas no inciso VII, do art. 21 da Lei Municipal n.
5.793, de 3 de janeiro de 2017, resolve tornar público o presente Edital de CHAMAMENTO
convocando para reunião técnica as empresas fornecedoras de produtos utilizados para
o enfrentamento do novo Coronavírus, de forma a identificar os valores de mercado
e quantidades disponíveis para o fornecimento ao Município de Campo Grande- MS,
visando posterior contratação direta (emergencial), com fundamento no art. 4º da Lei
n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, a fim de evitar possíveis ameaças à saúde pública
devido à pandemia de COVID-19.
1. CONTEXTUALIZAÇÃO
Em 11 de março de 2020, devido ao aumento na disseminação global do novo Coronavírus
(SARS-CoV-2), foi decretada Pandemia de COVID-19 pela Organização Mundial da Saúde
(OMS);
Considerando a Lei n. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019;
Considerando a Portaria n. 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde que
declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência
da Infecção Humana pelo novo Coronavírus;
Considerando Decreto Municipal n. 14.189, de 15 de março de 2020, que dispõe
sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do Novo Coronavírus COVID-19, e dá outras providências;
Considerando o Plano de Contingência Municipal de Enfrentamento à Doença pelo
Coronavírus 2019 (COVID-19), que atribui à Secretaria Municipal de Saúde a gestão dos
insumos nesta Capital, o Secretário Municipal de Saúde solicita:
2. OBJETIVO
Convocação de empresas interessadas a prestarem informações sobre sua capacidade
de fornecimento e valores de mercado dos produtos utilizados para o enfrentamento
do novo Coronavírus, com o objetivo de evitar o desabastecimento de produtos nas
unidades de saúde deste Município como consequência da pandemia de COVID-19.
3. PÚBLICO-ALVO
Empresas fornecedoras de produtos para a saúde utilizados para enfrentamento do novo
Coronavírus (COVID-19) considerados relevantes e passíveis de desabastecimento.
4. FORMA DE PARTICIPAÇÃO
As empresas interessadas deverão comparecer na Diretoria-Geral de Compras e Licitação,
na avenida Afonso Pena, nº 3.297, Paço Municipal, térreo, munidos de informações
sobre os preços e sua capacidade de fornecimento em relação aos produtos abaixo
exemplificados:
- Luva hospitalar de procedimento não cirúrgico, não estéril, descartável, em látex
natural, ambidestra, antiderrapante.
- Máscara hospitalar cirúrgica descartável; Material em tecido não tecido (TNT);
Gramatura 30 g/m², 3 camadas (interna, externa e filtro), com filtro bacteriológico,
elástico para fixação das orelhas, pregas horizontais, clip nasal embutido.
- Máscara proteção contra agentes biológicos; Classe: N95/PFF2; Fixação por duplo
elástico, respirador semifacial fabricado em peça única com 6 camadas e proteção
externa por feltro de TNT;
- Equipo macrogotas; Câmara transparente e flexível; Gotejamento de 1 ml equivalente
a 20 gotas; Fabricada em PVC; Com suspiro lateral, injetor lateral em “Y”, membrana
auto cicratizante, corta fluxo, pinça rolete, filtro hidrofabo, ponta perfurante com no
mínimo 2 níveis, medida de no mínimo 1,5 mt, conector luer slip e luer lock rotativo
macho com protetor, acompanha roldana com regulagem
- Álcool etílico; Porcentagem: 70%; Apresentação em gel, composição apresentando
água, carbômero, agente neutralizante e agente umectante.
- Calçado modelo sapatilha, descartável, fabricada em TNT, 100% polipropileno, não
estéril, em tamanho único, contendo elástico, com gramatura mínima de 20 g/m².
- Avental descartável, fabricado em tecido não tecido (TNT), modelo manga longa, punho
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com elástico , com gramatura de 30 g/m² e altura mínima de 120 cm;
- Lençol descartável hospitalar, fabricado em tecido não tecido (TNT), com gramatura de
30 g/m²; Medida mínima de 1,20 x 2,20 m (L x C), contendo elástico de látex em suas
extremidades;
- Lençol descartável hospitalar, fabricado em tecido não tecido (TNT), com gramatura de
30 g/m²; Medida mínima de 0,90 x 200 m (L x C), contendo elástico de látex em suas
extremidades;
- Termômetro digital Infravermelho, com mira laser, visor LCD com iluminação e
desligamento automático; Distância focal mínima: 12:1; Escala: -30°C + 350°C ou
superior.
- Óculos de proteção contra poeira, névoa, impacto, respingos de substâncias químicas;
Material da lente em policarbonato incolor;
5. DATA
Dia 18 de março de 2020, às 15h00min.
6. UTILIZAÇÃO DOS DADOS
As informações serão registradas em ata e servirão de subsídio para formação do
preço de mercado, bem como definição da logística de fornecimento, visando posterior
contratação direta (emergencial) nos termos da Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020
e Decreto Municipal n. 14.189, de 15 de março de 2020.
7. DISPOSIÇÕES FINAIS
No caso específico de aumento injustificado de preços de produtos de combate e proteção
ao COVID-19, será cassado, como medida cautelar prevista no parágrafo único do art.
56, da Lei Federal n. 8.078, de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o Alvará de
Funcionamento de estabelecimentos que incorrerem em práticas abusivas ao direito do
consumidor, previamente constatado pelos fiscais do PROCON Municipal, nos termos do
artigo 15 do Decreto Municipal n. 14.189, de 15 de março de 2020.
Campo Grande - MS, 17 de março de 2020.
JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RALPHE DA CUNHA NOGUEIRA
Diretor-Geral de Compras e Licitação

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 02
O Secretário Municipal de Saúde, por intermédio da Diretoria-Geral de Compras e
Licitação, no uso de suas atribuições previstas no inciso VII, do art. 21 da Lei Municipal n.
5.793, de 3 de janeiro de 2017, resolve tornar público o presente Edital de CHAMAMENTO
convocando para reunião técnica os hospitais da rede privada do município de Campo
Grande - MS para identificar os valores de mercado dos serviços de internação em
leitos clínicos e de UTI adultos e pediátricos, incluindo todos os serviços necessários aos
pacientes, bem como as quantidades disponíveis, visando posterior contratação direta
(emergencial), com fundamento no art. 4º da Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,
a fim de evitar possíveis ameaças à saúde pública devido à pandemia de COVID-19.
1. CONTEXTUALIZAÇÃO
Em 11 de março de 2020, devido ao aumento na disseminação global do novo Coronavírus
(SARS-CoV-2), foi decretada Pandemia de COVID-19 pela Organização Mundial da Saúde
(OMS);
Considerando a Lei n. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019;
Considerando a Portaria n. 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde que
declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência
da Infecção Humana pelo novo Coronavírus;
Considerando Decreto Municipal n. 14.189, de 15 de março de 2020, que dispõe
sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do Novo Coronavírus COVID-19, e dá outras providências;
Considerando o Plano de Contingência Municipal de Enfrentamento à Doença pelo
Coronavírus 2019 (COVID-19), o Secretário Municipal de Saúde solicita:
2. OBJETIVO
Convocação dos hospitais da rede privada do município de Campo Grande – MS para a
prestação de informações sobre sua capacidade de atendimento e valores de mercado
dos serviços de internação em leitos clínicos e de UTI adultos e pediátricos, visando o
enfrentamento do novo Coronavírus.
3. PÚBLICO-ALVO
Hospitais da rede privada do município de Campo Grande- MS.
4. FORMA DE PARTICIPAÇÃO
Os interessados deverão comparecer na Diretoria-Geral de Compras e Licitação, na
avenida Afonso Pena, nº 3.297, Paço Municipal, térreo, munidos de informações sobre
os preços e sua capacidade de atendimento em relação aos serviços de internação em
leitos clínicos e de UTI adultos e pediátricos.
5. DATA
Dia 18 de março de 2020, às 08h30min.
6. UTILIZAÇÃO DOS DADOS
As informações serão registradas em ata e servirão de subsídio para formação do preço
de mercado, bem como definição do fluxo de assistência, visando posterior contratação
direta (emergencial) nos termos da Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e Decreto
Municipal n. 14.189, de 15 de março de 2020.
Campo Grande - MS, 17 de março de 2020.
JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

RALPHE DA CUNHA NOGUEIRA
Diretor-Geral de Compras e Licitação

