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LEIS

LEI n. 6.814, DE 13 DE ABRIL DE 2022.

Altera dispositivo da Lei n. 6.777, de 24 de fevereiro de 2022.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, ADRIANE BARBOSA 
NOGUEIRA LOPES, Prefeita Municipal de Campo Grande, Capital do Estado de Mato 
Grosso do Sul, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Altera a redação do § 1º do art. 1º, da Lei n. 6.777, de 24 de fevereiro 
de 2022, passando a vigorar da seguinte forma:

 “Art. 1º ....................................................................................................
......................................................................................... 
§ 1º O reajuste disposto no caput deste artigo não se aplica aos seguintes cargos: 
Secretários, Procurador-Geral, Controlador-Geral, Chefe de Gabinete do Prefeito, 
Subsecretários, Secretários-Adjuntos, Subprefeitos, Diretores de Fundações e 
Autarquias, Assessor Especial, Diretor-Executivo, Assessor-Executivo I, Diretor-
Geral, Auditor-Geral, Ouvidor-Geral,  Corregedor-Geral, Superintendente,  
Coordenador-Geral, Diretor, Diretor-Adjunto, Chefe de Assessoria I, Assessor 
Executivo II, Direção e Assessoramento de Tecnologia da Informação, símbolos 
DTI-1, DTI-2 e DTI-3, Agentes Comunitários de Saúde, Agentes de Combate a 
Endemias e Agentes de Saúde Pública. 
........................................................................................................(NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

CAMPO GRANDE-MS, 13 DE ABRIL DE 2022. 

ADRIANE BARBOSA NOGUEIRA LOPES
Prefeita Municipal

LEI n. 6.815, DE 13 DE ABRIL DE 2022.

Autoriza o Poder Executivo a desafetar e doar à Agência Municipal de 
Habitação e Assuntos Fundiários (AMHASF), imóveis localizados neste 
Município.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, ADRIANE BARBOSA 
NOGUEIRA LOPES, Prefeita Municipal de Campo Grande, Capital do Estado de Mato 
Grosso do Sul, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a desafetar e doar à Agência Municipal 
de Habitação e Assuntos Fundiários (AMHASF), lotes de terreno localizados neste 
Município, a seguir descritos:

Área Localização Matrícula

Espaço Livre de Uso Público (Lazer 
Ativo), com área de 9.574,8238 m² Jardim Antarctica 43.840

da 2ª C. R. I.

Área de Domínio Público E, com 
área de 27.064,1442 m²

Loteamento Estrela 
Parque

193.630
da 1ª C. R. I.

Lote de terreno determinado sob 
n. 01, da Quadra 07, com 8.000,79 
m²

Loteamento Costa Verde 19.391
da 3ª C. R. I.

Área de Domínio Público da Quadra 
n. 06, com área de 12.700,7463 m²

Loteamento Residencial 
Atlântico Sul

190.227
da 1ª C. R. I.

Lote 22, da Quadra 18, com área 
de 22.266,26 m² 

Loteamento Alphaville 
Campo Grande

216.526
da 1ª C. R. I.

Área Verde B, com área de 
9.969,82 m²

Loteamento Conjunto 
Residencial Nova Bahia

155.335
da 1ª C. R. I.

Lote 01, da Quadra 31, com área 
de 43.531,7867 m² 

Loteamento Parque 
Residencial dos Girassóis

63.928
da 1ª C. R. I.

Área Pública 03, com área de 
28.617,5442 m² 

Loteamento Residencial 
Oliveira I, Bairro União

40.511
da 2ª C. R. I.

Art. 2° As áreas descritas no artigo anterior destinar-se-ão à AMHASF, para 
desenvolvimento de projeto habitacional de interesse social, onde serão construídas 
2.000 unidades habitacionais em cumprimento ao Plano Municipal de Gestão Estratégica 
2021-2024.

Art. 3° O donatário deverá atender ao disposto no art. 2º desta Lei, sob pena de 
reversão das áreas ao patrimônio público municipal.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

CAMPO GRANDE-MS, 13 DE ABRIL DE 2022. 

ADRIANE BARBOSA NOGUEIRA LOPES
Prefeita Municipal

P O D E R  E X E C U T I V OPARTE I
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Art. 5º O compartilhamento das estruturas de suporte pelas prestadoras de serviços 
de telecomunicações que utilizam ETR´s observará as disposições das regulamentações 
federais pertinentes.

CAPÍTULO II
DA INSTALAÇÃO EM ÁREAS PÚBLICAS

Art. 6º As estruturas de suporte para ETR´s são consideradas bens de utilidade pública, 
conforme disposto na Lei Federal n. 13.116, de 20 de abril de 2015, podendo ser 
implantadas em todas as zonas, desde que atendam ao disposto nesta Lei Complementar, 
além de observar os gabaritos de altura estabelecidos nas Portarias emitidas pelo 
Comando da Aeronáutica. 

Art. 7º Fica permitida a instalação das estruturas de suporte para ETR´s nos bens 
públicos. 

CAPÍTULO III
DAS RESTRIÇÕES DE INSTALAÇÃO E DA OCUPAÇÃO DO SOLO

Art. 8º A instalação das estruturas de suporte em lotes deverá preservar faixa de recuo 
frontal, lateral e de fundo de, no mínimo, 1,5m (um metro e meio) livre em relação às 
divisas do imóvel ocupado e ou edificação existente, contados a partir do eixo para a 
instalação de postes ou da face externa da base para a instalação de torres, vedada a 
utilização do espaço aéreo dos lotes vizinhos e ou de vias públicas, visando à proteção 
da paisagem urbana. 

§ 1º Poderá ser autorizada a instalação de estrutura de suporte para ETR, desobrigada 
das limitações previstas neste artigo, nos casos de impossibilidade técnica para prestação 
dos serviços compatíveis com a qualidade exigida, devidamente justificada junto 
aos órgãos municipais competentes, mediante apresentação de laudo que justifique 
detalhadamente a necessidade de instalação e os prejuízos pela falta de cobertura no 
local.

§ 2º Não se aplicam as disposições previstas neste artigo aos postes edificados ou a 
edificar em áreas públicas, assim como os já existentes em áreas privadas.

§ 3º A instalação de estrutura de suporte para ETR deverá observar os gabaritos e as 
restrições estabelecidos pelos planos de proteção de aeródromos definidos pela União e 
os dispositivos legais sobre descargas atmosféricas.

Art. 9º Instalação de estrutura de suporte para Estação Transmissora de Radiocomunicação 
– ETR e ETR de pequeno porte, com contêineres e mastros, no topo e fachadas de 
edificações, obedecerão às limitações das divisas do terreno que contém o imóvel, e 
deverão obter anuência ou dispensa expressa do COMAER.

Art. 10. Os equipamentos que compõem a ETR deverão receber, se necessário, 
tratamento acústico para que o ruído não ultrapasse os limites máximos estabelecidos 
em legislação pertinente.

Art. 11. A implantação das estruturas de suporte para ETR´s deverá observar as 
seguintes diretrizes: 

I - redução do impacto paisagístico, sempre que tecnicamente possível e economicamente 
viável, nos termos da legislação federal;

II - priorização da utilização de equipamentos de estrutura já implantados, como redes 
de iluminação pública, sistemas de videomonitoramento público, distribuição de energia 
e mobiliário urbano;

III - priorização do compartilhamento de estrutura no caso de implantação em torres 
de telecomunicação e sistema rooftop, observando as disposições das regulamentações 
federais pertinentes;

IV - delimitação das áreas destinadas a instalação da estrutura das ETR´s as quais 
deverão ser devidamente isoladas e aterradas, visando impedir o acesso de pessoas 
não autorizadas, devendo ser garantida a sinalização desses locais com placas de 
advertência, fixadas em local de fácil visibilidade, e conter o nome da detentora, o 
telefone de contato, nome e qualificação do profissional responsável. 

CAPÍTULO IV
DA AUTORIZAÇÃO

Art. 12. A autorização municipal para a instalação das estruturas de suporte para 
ETR´s se dará de forma expressa, tendo por base as informações prestadas pelos 
requerentes, com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro 
de Responsabilidade Técnica (RRT), bem como a autorização expedida pela Anatel e pelo 
COMAER, nos casos exigidos em lei. 

§ 1º A autorização de que trata o caput deste artigo refere-se à permissão do Município 
de Campo Grande para a instalação das estruturas de suporte para ETR´s no ato do 
recebimento dos documentos necessários, tendo por base as informações prestadas 
pelos requerentes. 

§ 2º As autorizações de que trata o § 1º serão expedidas mediante abertura de processo 
administrativo único e simplificado, disponibilizado por meio eletrônico pelo órgão 
municipal competente, para o qual será cobrada taxa de análise referente aos projetos 
de instalação de estrutura de suporte para telecomunicações.

Art. 13. Quando se tratar de instalação de estrutura de suporte para ETR que envolva 
supressão de vegetação ou intervenção em Área de Preservação Permanente (APP), o 
requerente deverá instruir o pedido que trata o art. 12 com documentos que comprovem 
a expressa autorização do órgão ambiental competente. 

Art. 14. Quando se tratar de instalação de estrutura de suporte à ETR em imóvel tombado 
ou protegido, o requerente deverá instruir o pedido com documentos que comprovem 
a expressa autorização do órgão responsável pela gestão e manutenção dos imóveis 
tombados ou protegidos.

Art. 15. Para as autorizações previstas nos arts. 13 e 14 em não havendo a manifestação 
do órgão ambiental competente e ou do órgão responsável pela gestão e manutenção 
dos imóveis tombados ou protegidos no prazo de 30 (trinta) dias contados da data do 
protocolo no referido órgão, o Município de Campo Grande poderá expedir a autorização 
para a instalação da ETR, com base nas informações prestadas pelos interessados, em 
pedido fundamentado e instruído com os comprovantes de protocolo, bem como com a 
respectiva ART e ou RRT e a declaração de que atendem à legislação.

ATOS LEGISLATIVOS

LEI COMPLEMENTAR n. 447, DE 13 DE ABRIL DE 2022.

Dispõe sobre normas urbanísticas específicas para a instalação das estruturas 
de suporte para as Estações Transmissoras de Radiocomunicação (ETR’s), 
autorizadas e homologadas pela Agência Nacional de Telecomunicações 
(ANATEL) no Município de Campo Grande-MS, nos termos da legislação federal 
vigente. 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, CARLOS AUGUSTO BORGES, Presidente 
da Câmara Municipal de Campo    Grande-MS, promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Fica regulado, no âmbito do Município de Campo Grande, a instalação das 
estruturas de suporte para Estações Transmissoras de Radiocomunicação e afins, 
autorizadas e homologadas pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), 
observado o disposto na legislação federal pertinente. 

Parágrafo único. Não estão sujeitas às prescrições previstas nesta Lei Complementar 
as estruturas para suporte de radares militares e civis, com propósito de defesa ou de 
controle de tráfego aéreo, radioamador, faixa do cidadão e rádio enlaces diretivos com 
linha de visada ponto-a-ponto – approach link –, cujo funcionamento deverá obedecer a 
regulamentação própria.

Art. 2º Para os fins de aplicação desta Lei Complementar, e em conformidade com a 
regulamentação expedida pela ANATEL, considera-se:

I - abrigos de equipamentos: armários, gabinetes ou contêineres destinados à guarda e 
à proteção de equipamentos, aparelhos ou dispositivos de telecomunicações, associados 
à estrutura de suporte, não considerados como edificação;

II - antena: dispositivo para irradiar ou capturar ondas eletromagnéticas no espaço;

III - detentora: pessoa física ou jurídica que detém, administra ou controla, direta ou 
indiretamente, uma estrutura de suporte;

IV - Estação Transmissora de Radiocomunicação (ETR): o conjunto de equipamentos 
ou aparelhos, dispositivos e demais meios necessários à realização de comunicação, 
incluindo acessórios e periféricos, que captam e emitem radiofrequências, possibilitando 
a prestação dos serviços de telecomunicações;

V - Estação Transmissora de Radiocomunicação de Pequeno Porte (ETR de Pequeno 
Porte): conjunto de redes de telecomunicações que atender, cumulativamente, aos 
seguintes requisitos:

a) seja instalada em edificação ou estrutura existente e que não amplie sua altura em 
mais de três metros ou em mais de dez por cento, o que for menor;

b) possuir estrutura irradiante com volume total de até trinta decímetros cúbicos; e

c) possuir demais equipamentos associados com volume total de até trezentos decímetros 
cúbicos e com altura máxima de um metro. 

VI - ETR móvel: ETR instalada para permanência temporária, de até 90 (noventa) dias, 
com a finalidade de cobrir demandas específicas de eventos, convenções, entre outros;

VII - Estrutura de Suporte Rooftop: meios físicos fixos utilizados para dar suporte a 
instalação de redes de telecomunicações construídos em cima de uma construção pré-
existente, como edifícios, caixas d´águas ou qualquer outra estrutura vertical de apoio 
pré-existente na cidade, fazendo uso apenas de elementos verticais de menor porte, tais 
como: mastros, suportes ou ainda cavaletes; 

VIII - Estrutura de Suporte: meios físicos fixos utilizados para dar suporte a instalação 
de redes de telecomunicações; 

IX - Instalação Externa: instalação em locais não confinados, tais como torres, postes, 
topo de edificações, fachadas, caixas d’água etc.;

X - Instalação Interna: instalação em locais internos, tais como no interior de edificações, 
túneis, shopping centers, aeroportos, estádios etc.;

XI - mastro: estrutura vertical de madeira ou de aço, de pequena seção transversal e de 
grande comprimento, equiparada ao poste; 

XII - prestadora: pessoa jurídica que detém concessão, permissão ou autorização para 
exploração de serviços de telecomunicações;

XIII - poste: estrutura vertical cônica e auto suportada, de concreto ou constituída de 
chapas de aço instalada para suportar equipamentos de telecomunicações; 

XIV - poste de energia ou iluminação: estrutura de madeira, cimento, ferro ou aço 
destinada a sustentar linhas de transmissão de energia elétrica e iluminação pública, que 
pode suportar também os equipamentos de telecomunicações;

XV - torre: estrutura vertical transversal triangular ou quadrada treliçada que pode ser 
do tipo auto suportada ou estaiada. 

Art. 3º Fica permitida a instalação da estrutura de suporte para estação transmissora 
de telecomunicação em bens privados, mediante a devida autorização do proprietário 
do imóvel ou do detentor do título de posse, desde que atendido ao disposto nesta 
Lei Complementar, além de observar os gabaritos de altura estabelecidos nas Portarias 
emitidas pelo Comando da Aeronáutica (COMAER). 

Art. 4º O limite máximo de emissão de radiação eletromagnética, considerada a soma 
das emissões de radiação de todos os sistemas transmissores em funcionamento em 
qualquer localidade do Município de Campo Grande, é aquele estabelecido na Lei Federal 
n. 11.934, de 5 de maio de 2009 e na Lei Federal n. 13.116, de 20 de abril de 2015, 
que dispõe sobre os limites da exposição humana a campos elétricos, magnéticos e 
eletromagnéticos.

P O D E R  L E G I S L A T I V OPARTE II
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Art. 16. Não estão sujeitos a emissão de autorização municipal para a instalação de 
estrutura de suporte para ETR: 

I - a instalação de estruturas de suporte para ETR móvel; 

II - a instalação externa de estruturas de suporte para ETR de pequeno porte; 

III - a substituição da estrutura de suporte para ETR com padrões e características 
técnicas equiparadas a anteriores já autorizadas, nos termos da regulamentação da 
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel); 

IV - o compartilhamento da estrutura de suporte para ETR já autorizada. 

§ 1º Quando se tratar de estrutura de suporte para ETR de pequeno porte em área 
pública, necessariamente deverá haver autorização ou permissão de uso expedida pelo 
Executivo Municipal. 

§ 2º As detentoras e ou prestadoras de serviço de telecomunicação deverão informar 
ao órgão municipal responsável pela emissão das autorizações acerca da instalação de 
estruturas de suporte para ETR´s de que tratam os incisos I e II deste artigo visando à 
constituição de um cadastro georeferenciado. 

CAPÍTULO V
DA FISCALIZAÇÃO

Art. 17. A fiscalização do atendimento aos limites referidos no art. 4º desta 
Lei Complementar para exposição humana aos campos elétricos, magnéticos e 
eletromagnéticos gerados por ETR´s, bem como a aplicação das eventuais sanções 
cabíveis, serão efetuadas pela Anatel, nos termos dos arts. 11 e 12, inc. V, da Lei Federal 
n. 11.934/2009.

Parágrafo único. Em havendo indícios de irregularidades quanto aos limites de 
exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, o Executivo 
Municipal deverá oficiar ao órgão regulador federal de telecomunicações, nos moldes 
que determina o § 2º do art. 18 da Lei Federal n. 13.116/2015.
Art. 18. Constatado o desatendimento de quaisquer dos requisitos estabelecidos nesta 
Lei Complementar, o órgão outorgante da autorização deverá intimar a empresa infratora 
para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, proceda as alterações necessárias a adequação.

Art. 19. O Executivo Municipal, por intermédio do órgão municipal responsável pela 
emissão das autorizações de que trata esta Lei Complementar, poderá fiscalizar a 
qualquer tempo a instalação de estrutura das ETR´s, aplicando as penalidades previstas 
nesta Lei Complementar quando constatada a prestação de informações inverídicas ou 
quando realizadas em desacordo com a documentação entregue, determinando a sua 
imediata remoção, às expensas das detentoras, bem como efetivar:

I - o indeferimento ou a anulação da autorização concedida, conforme o caso;

II - o encaminhamento de denúncia ao respectivo conselho de classe para a apuração 
de infração disciplinar; e

III - a apuração da responsabilidade administrativa, civil e criminal.

CAPÍTULO VI
DAS PENALIDADES

Art. 20. Constituem infrações ao disposto nesta Lei Complementar:

I - instalar ou manter, no Município de Campo Grande, estrutura de suporte para ETR sem 
a respectiva autorização, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei Complementar;

II - instalar estrutura de suporte para ETR em desacordo com a respectiva autorização; 

III - prestar informações inverídicas ou em desacordo com a documentação entregue;

IV - instalar estrutura de suporte à ETR que envolva a necessidade de supressão de 
vegetação ou intervenção em Área de Preservação Permanente (APP) sem a expressa 
autorização do órgão ambiental competente;

V - instalar estrutura de suporte à ETR em bens inscritos nas Zonas Especiais de Interesse 
Cultural (ZEIC’s) 1 e 2 - Anexo 12.1 e 12.2 da Lei Complementar n. 341, de 4 de 
dezembro de 2018 e suas alterações sem a expressa autorização do órgão responsável 
pela gestão e manutenção dos imóveis tombados ou protegidos.

Art. 21. Às infrações tipificadas no art. 20 desta Lei Complementar aplicam-se as 
seguintes penalidades:

I - notificação de advertência, na primeira ocorrência para que, no prazo de 60 (sessenta) 
dias, proceda as alterações necessárias a adequação ou apresente a devida defesa;

II - multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) para instalação de estrutura de suporte para 
ETR sem a respectiva autorização; 

III - multa de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para instalação de estrutura de suporte 
para ETR em desacordo à respectiva autorização; 

IV - multa de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se, após notificado, mantiver a estrutura de 
suporte para ETR sem a devida regularização; 

V - embargo para instalação de estrutura de suporte para ETR sem autorização, que 
após a aplicação de multa, persistir na irregularidade, no valor de R$ 21.000,00 (vinte 
e um mil reais); 

VI - multa de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) para os casos de prestação de 
informações falsas.

Parágrafo único. A Notificação, auto de infração e multa poderão ser objeto de um 

único instrumento lavrado pela fiscalização do órgão municipal competente.

Art. 22. É facultado à empresa ou detentora notificada ou autuada por infração ao 
disposto nesta Lei Complementar o exercício da ampla defesa e do contraditório, com a 
apresentação de defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do efetivo recebimento 
da notificação e ou autuação. 

CAPÍTULO VII
DA REGULARIZAÇÃO

Art. 23. As estruturas de suporte para ETR´s instaladas em desconformidade com o 
disposto nesta Lei Complementar deverão adequar-se no prazo de 1 ano, contados da 
data de publicação do decreto regulamentar, podendo o prazo ser prorrogado por igual 
período, a critério do Executivo Municipal. 

Parágrafo único. Na impossibilidade de adequação, a detentora deverá apresentar 
laudo que justifique detalhadamente a necessidade de permanência e os prejuízos pela 
falta de cobertura no local.

CAPÍTULO VIII
DA TAXA DE AUTORIZAÇÃO

Art. 24. As taxas referentes a análise dos pedidos de expedição da autorização de 
instalação de estruturas de suporte de telecomunicações deverão ser recolhidas aos 
cofres públicos pelo requerente e serão as seguintes:

I - instalação de nova estrutura de suporte – valor: R$ 4.579,20 (quatro mil e quinhentos 
e setenta e nove reais e vinte centavos);

II - regularização de estrutura de suporte – valor: R$ 217,26 (duzentos e dezessete 
reais e vinte e seis centavos).

Art. 25. As multas e as taxas previstas nesta Lei Complementar serão corrigidas 
anualmente pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor Especial - IPCAE.

Art. 26. A Autorização de Instalação de estruturas de suporte para ETR só gera direito 
de implantação de estruturas de suporte para ETR. 

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 27. Todas as ETR´s e respectivas estruturas de suporte que estiverem instaladas 
ou se encontrem em operação na data de publicação desta Lei Complementar ficam 
sujeitas à verificação do atendimento aos limites estabelecidos no art. 4º desta Lei 
Complementar, por meio da apresentação de licença para funcionamento de estação 
expedida pela Anatel, considerando-se válidas as autorizações emitidas anteriormente.

Art. 28. O prazo de vigência das autorizações referidas nesta Lei Complementar será de 
10 (dez) anos, podendo ser renovado por igual período.

Art. 29. As normas e os procedimentos necessários para o cumprimento desta lei 
complementar serão disciplinados por ato do Executivo Municipal.

Art. 30. Fica revogado o Decreto n. 14.304, de 15 de maio de 2020.

Art. 31. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

CAMPO GRANDE-MS, 13 DE ABRIL DE 2022.

CARLOS AUGUSTO BORGES
Presidente

ATOS DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 079/2022
A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE (MS), através da Diretoria de Licitações, 
torna público que realizará a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, nos termos 
da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente pela Lei Federal n. 
8.666 de 21 de junho de 1993, do tipo “MENOR PREÇO GLOBAL – LOTE ÚNICO” para 
único item, tendo por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO, SOB 
DEMANDA, DE MEDALHAS, CAIXAS PARA MEDALHAS, PASTAS DE CERTIFICADO 
E PLACAS DE AÇO ESCOVADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE (MS), DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) 
MESES, conforme especificações constantes do Termo de Referência (anexo II) do 
edital.
DATA: 29/04/2022.
HORÁRIO: 09h.
LOCAL DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO, no setor da Diretoria de Licitação da Câmara 
Municipal de Campo Grande (MS), na Av. Ricardo Brandão, 1.600, B. Jatiuka Park, 
Campo Grande (MS).
OBTENÇÃO DO EDITAL: Na Diretoria de Licitações no endereço supracitado ou através 
do e-mail: licitacao@camara.ms.gov.br. 
TELEFONE: (67) 3316-1618, das 8h às 17h.

Campo Grande (MS), 13 de abril de 2022.

Josiele Severo dos Santos                     Waldo Nantes de Oliveira Leão
Diretora de Licitações                               Pregoeiro
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