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DECRETO Nº 362 DE 17 DE JULHO DE 2009. Art. 2º- Compete à Comissão de Valorização do Profissional do Magistério
Público Municipal de Dourados - CVP:

“Aprova o Regimento Interno da Comissão de Valorização do Profissional do I - elaborar, aprovar e atualizar seu Regimento Interno;
Magistério Público Municipal de Dourados-MS.” II - analisar, julgar e despachar os processos sobre Progressão Funcional;

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, no III - atribuir níveis de habilitação as Profissionais do Magistério Público 
uso da atribuição que lhe confere o inciso II, do art. 66 da Lei Orgânica do Município, Municipal;

IV - elaborar instrumento de Avaliação de Desempenho para fins de Promoção 
D E C R E T A: Funcional por Merecimento;

V - divulgar junto às Unidades escolares e órgãos municipais de educação os 
Art. 1º - Fica aprovado o Regimento Interno da Comissão de Valorização do critérios estabelecidos para avaliação;

Profissional do Magistério Público Municipal de Dourados-MS, contidos no anexo VI - classificar os candidatos à Promoção Funcional por Merecimento e por 
único deste decreto. Tempo de Serviço;

VII - elaborar os instrumentos de avaliação do Profissional do Magistério Público 
Art. 2º -Este decreto entra em vigor na data da sua publicação. Municipal em Estágio Probatório e orientar o seu correto preenchimento;

VIII - analisar, julgar e emitir parecer nos casos de recursos ou pedidos de 
Dourados, MS – 17 de julho de 2009 reconsideração sobre Progressão Funcional, Promoção Funcional, Avaliação de 

Desempenho Anual e Avaliação do Estágio Probatório;
Ari Valdecir Artuzi IX - avaliar anualmente o sistema de avaliação do Profissional do Magistério 
Prefeito Municipal Público Municipal.

Fernando José Baraúna Recalde Capítulo III
Procurador Geral do Município 

Da Composição e Mandatos dos Membros
Marlene Florêncio de Miranda Vasconcelos

Secretária Municipal de Educação Art. 3º A Comissão de Valorização do Profissional do Magistério Público 
Municipal é composta por 04 (quatro) membros, sendo:

ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 362 DE 17 DE JULHO DE 2009
1 - 02 (dois) indicados pelo Órgão de Classe;

REGIMENTO INTERNO COMISSÃO DE VALORIZAÇÃO DO II - 01 (um) indicado pela Secretaria Municipal de Educação;
PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE DOURADOS- III - 01 (um) indicado pela Secretaria Municipal de Administração.
MS

§ 1°. Para indicação prevista no inciso I, deste artigo, terão que ser contemplados 
Capítulo 1 um representante docente e outro representante da coordenação pedagógica.

Da Finalidade § 2°. Os membros da Comissão serão designados pela Secretaria Municipal de 
Art. 1º - A Comissão de Valorização do Profissional do Magistério Público Educação, à vista das indicações, para um mandato de 02 (dois) anos, com direito a 

Municipal de Dourados, denominada CVP, de função consultiva, deliberativa e recondução, desde que indicados pelo segmento representativo a que se refere o Artigo 
normativa, tem por fim acompanhar a Vida Funcional do Profissional do Magistério 3°.
Público Municipal, valorizando o membro que valer-se dos seus direitos, nos termos 
da Lei Complementar N° 118 de 31 de dezembro de 2007 e demais legislações em § 3°. Os membros indicados pela entidade de classe para a CVP serão cedidos à 
vigor. mesma com ônus para a origem, sem perda de direitos e vantagens.

Capítulo II § 4°. Ocorrendo vaga na Comissão, será escolhido dentro de 30 (trinta) dias, novo 
Da Competência membro para o término do mandato.
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§ 5°. Considera-se extinto o mandato do membro da Comissão, antes do seu extraordinariamente por convocação do presidente, na medida das necessidades do 
término, nas seguintes hipóteses: bom funcionamento da comissão, ou a requerimento de um terço dos respectivos 

membros.
I - por solicitação do próprio membro;

§ 1º. As reuniões ordinárias serão convocadas com antecedência mínima de 03 
II ausência, sem motivo justificado a 02 (duas) reuniões consecutivas ou a 03 (três) dia úteis e as extraordinárias com antecedência de 02 (dois) dias úteis;

(três) alternadas no período de 06 (seis) meses;
§ 2º. Em cada reunião da Comissão, lavra-se ata que, discutida e aprovada será 

III condenação criminal que comprometa a honorabilidade da função, por assinada pelo presidente e demais membros presentes;
sentença transitada em julgado.

§ 3º. Na eventual impossibilidade de comparecimento do presidente a uma 
§ 6°. O membro deve apresentar a justificativa, por escrito, de sua ausência num reunião, será ela presidida por um dos membros presentes.

prazo máximo de 03 (três) dias a contar da data da reunião.

Capítulo IX
Capítulo IV

Do Desenvolvimento Funcional
Da Estrutura

Seção I
Art. 4º A Comissão de Valorização do Profissional do Magistério Público 

Municipal terá a seguinte estrutura: Da Progressão Funcional
I - Plenário;
II - Presidência.

Art. 11. A Progressão Funcional é a elevação do nível do Profissional do 
Capítulo V Magistério Público Municipal efetivo, na função de Docência, Coordenação 

Pedagógica ou outra similar, Direção e Assessoramento Escolar, de acordo com 
Do Plenário correspondente habilitação nos níveis previstos no Art. 7° da Lei Complementar N° 

118, de 31 de dezembro de 2007.
Art. 5º. O Plenário é o órgão deliberativo que se reunirá ordinariamente, conforme 

calendário anual que aprovar e, extraordinariamente, quando convocado pela § 1º. A Progressão Funcional em nível superior será concedida, 
Presidência ou pela maioria absoluta de seus membros em exercício: independentemente do número de vagas, desde que o Profissional do Magistério 

Público Municipal possua o correspondente diploma devidamente registrado no órgão 
§1º As reuniões serão instaladas com a presença mínima de 03 (três) membros em competente, acompanhado do respectivo histórico,

exercício.
§ 2º. A Progressão Funcional será concedida a partir de 15’ (quinze) dias após a 

§2º O Plenário será dirigido pelo membro presidente e, no seu afastamento ou entrada do pedido corretamente instruído no Protocolo Geral da Secretaria Municipal 
impedimento, por um dos membros da CVP. de Educação, em qualquer época do ano.

Capítulo VI § 3º O pedido de Progressão Funcional por Escolaridade deverá vir instruído em 
02 (duas) cópias autenticadas do diploma e do respectivo histórico escolar, via 

Da Competência do Plenário requerimento. 

Art. 6º  Compete ao Plenário: Seção II
I - discutir e deliberar sobre assuntos relacionados no Art. 2° deste Regimento;
II - deliberar e decidir sobre assuntos encaminhados à apreciação da Comissão; Da Promoção
III - dispor sobre normas e baixar atos relativos ao funcionamento da CVP.

Art.12. A Promoção é a elevação do Profissional do Magistério Público 
Capítulo VII Municipal, efetivo e estável, à classe imediatamente superior, dentro da mesma 
Da Presidência e dos Membros Conselheiros carreira e poderá ocorrer por:

Art. 7º. A Presidência da Comissão será exercida por um dos seus membros, I - merecimento;
escolhidos entre seus pares: II -tempo de serviço.

Parágrafo único. No caso do Presidente deixar suas funções, proceder-se-á a Art. 13. A Promoção ocorrerá na classe seguinte, movimentando o Profissional do 
eleição do respectivo substituto, para completar o tempo que falta para o cumprimento Magistério pelos critérios de merecimento, a cada 03 (três) anos, período no qual 
do mandato. haverá apuração anual do desempenho profissional na classe e, por antiguidade, 

automaticamente, ao completar 05 (cinco) anos de exercício na classe a que pertence.
Art. 8º. Compete ao Presidente da CVP:

§ 1º. O tempo de efetivo serviço é aquele dedicado ao exercício do cargo na 
I - convocar as reuniões da Comissão e aprovar as respectivas pautas; jurisdição da Secretaria Municipal de Educação, ou em atividades correlatas às do 
II - presidir as reuniões e trabalhos da Comissão; Profissional do Magistério na Unidade Escolar ou Órgão ligado ao Sistema Municipal 
III - submeter à Comissão todos os assuntos constantes da pauta; de Ensino, salvo casos de afastamento previsto no PCCR.
IV - baixar editais e assinar em nome da Comissão documentos por ela aprovados;
V - convidar a participar das reuniões e debates, consultada a Comissão, sem § 2º. A Promoção por Merecimento será concedida aos Profissionais do 

direito a voto, pessoas que possam contribuir para a discussão dos assuntos tratados; Magistério que obtiverem, em três anos consecutivos em seus boletins de avaliação de 
VI - propor ao fim de cada reunião, a data da reunião ordinária ou extraordinária Desempenho Profissional, a pontuação mínima de 240 (duzentos e quarenta) pontos.

subseqüente;
VII - distribuir aos membros da Comissão matérias para seu exame e parecer; § 3º. A Promoção por Tempo de Serviço terá seu interstício apurado a contar da 
VIII - solicitar à Secretaria Municipal de Educação, pessoal e material para o data do provimento no cargo ou, qualquer que seja da última promoção obtida pelo 

pleno funcionamento da Comissão; Profissional do Magistério.
IX - zelar para o cumprimento das normas deste Regimento e resolver as questões 

de ordem; § 4º. A Promoção por Merecimento ocorrerá duas vezes por ano com vigência a 
X - representar a Comissão nos atos que se fizerem necessários, respeitada a partir de:

natureza de suas atribuições.
I - 1º de julho para aqueles que completarem o interstício até 30 de junho do ano 

Art. 9º Cabe aos membros conselheiros; corrente;
II - 1º de janeiro para aqueles que completarem o interstício até 31 de dezembro do 

I - comparecer, participar e votar nas reuniões da Comissão; ano anterior.
II - propor a convocação de reuniões extraordinárias da Comissão;
III - examinar e relatar expedientes que lhes forem distribuídos pelo presidente, § 5°. A Promoção Funcional por Merecimento será apurada por critérios 

dentro dos prazos estabelecidos. objetivos, levando-se em conta:

I - Qualidade de Trabalho;
Capítulo VIII II - Iniciativa e Presteza;

III - Assiduidade e Pontualidade;
Das Reuniões IV - Disciplina e Zelo Funcional;
Art. 10. A Comissão reúne-se ordinariamente 01 (uma) vez por mês e, V - Produtividade no Trabalho;
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VI - Aproveitamento em Programa de Capacitação; §7º. O Profissional do Magistério do Ensino fundamental do 6° ao 9° ano e que, 
VII - Chefia e Liderança.

para completar sua carga horária trabalha em mais de uma Unidade Escolar, será 

§ 6º. Os critérios para preenchimento do Boletim de Avaliação de Desempenho avaliado naquela onde tenha o maior número de aulas.

Anual obedecerão à legislação própria e as normas expedidas pela CVP.
Art. 15. É defeso avaliar ou participar em colegiado, no momento em que esteja 

Capítulo X sendo realizada a avaliação de cônjuge ou parente na linha direta ou colateral, até o 

3° grau.
Do Boletim de Avaliação de Desempenho Anual e do Estágio Probatório

Art. 16. Não serão avaliados os Profissionais do Magistério Público Municipal 
Art. 14. O Boletim de Avaliação de Desempenho do Profissional do Magistério 

cedidos a outros órgãos e entidades não relacionados a área da Educação.
Público Municipal será preenchido anualmente na Unidade Escolar e nos órgãos 

administrativos da Secretaria Municipal de Educação. Art. 17. O Profissional do Magistério que se julgar prejudicado em sua 

avaliação, terá 15 (quinze) dias, a contar do dia da ciência da mesma, para 
§1º. O Boletim de Avaliação será encaminhado à CVP, ficando na escola a ata 

encaminhar pedido de recurso endereçado à CVP, devidamente fundamentado.
da avaliação com a nota dos avaliados.

Capítulo XI
§2º. O período de avaliação dos Profissionais do Magistério Público Municipal 

compreende a 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano anterior, condicionando-se ao Das Disposições Gerais

período integral ou parcial obedecendo à legislação em vigor.
Art.18. Este Regimento será aplicado no que couber nas sessões da Comissão 

§3º. Durante o Estágio Probatório, os Profissionais do Magistério Público quando necessário.

Municipal, no exercício das atribuições do cargo, serão avaliados a cada seis meses 
Art. 19. A alteração parcial ou total deste Regimento dependerá de proposta que 

e deverão satisfazer primordialmente os mesmos requisitos previstos no Boletim 
será discutida e aprovada pelo voto favorável de no mínimo 03 (três) membros 

Anual de Desempenho.
conselheiros da CVP.

§4º. Será estável após 03 (três) anos de efetivo exercício, o Profissional do 
Art. 20. A Secretaria Municipal de Educação fornecerá à Comissão, local de 

Magistério Público Municipal que atender os requisitos mínimos do Estágio 
funcionamento, pessoal para serviço de apoio, materiais e equipamentos 

Probatório.
necessários à execução de suas atividades.

§5º. Os Profissionais do Magistério Público Municipal serão avaliados por 
Art. 21. A Comissão desempenhará suas atribuições, observando o disposto no 

uma comissão formada na Unidade Escolar para esse fim.
Artigo 12 da Lei Complementar N° 118, de 31 de dezembro de 2007 e neste 

§6º. O Profissional do Magistério da Educação Infantil e do Ensino Regimento.

Fundamental que detiver dois cargos em Unidades Escolares diferentes será 
Art. 22. O presente Regimento, após aprovado pelo Plenário da Comissão, 

avaliado nas duas unidades.
entrará em vigor na data de sua publicação

RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO  Nº 036/VISA/2009 legais e regulamentares pertinentes” inciso XXII: “Expor à venda ou entregar ao 
consumo, produtos de interesse para a saúde, cujo prazo de validade tenha 

O Secretário Municipal de Saúde e o gerente da Vigilância Sanitária do Município expirado...”; inciso XXIII “Extrair, produzir, fabricar, transformar, preparar, 
de Dourados, Ms, no uso de suas atribuições legais, considerando o auto de infração nº manipular, purificar, fracionar, embalar ou reembalar... sem assistência de responsável 
0351  lavrado contra o estabelecimento abaixo; técnico legalmente habilitado; inciso XXXII “Transgredir outras normas legais... 

destinadas à promoção, proteção e recuperação da saúde” e inciso XXXIII 
RESOLVE: “Descumprir atos emanados das autoridades sanitárias competentes, visando à 
Aplicar multa de 300 UFERMS, conforme determina o Código Sanitário Estadual  aplicação da legislação pertinente à promoção, proteção ou recuperação da saúde. 

Lei nº 1293/92. Estando em desacordo com a legislação sanitária vigente, como dispõe a Lei Estadual 
RAZÃO SOCIAL – Silvia Mara da Cruz Tobias - Me 1293/92 Artigo 341  Incisos II, XXII, XXIII,  XXXII e  XXXIII.
FANTASIA–Farmácia Biofaker 
CNPJ–03.691.892/0001-02 Dourados Ms  21 de julho de 2009.
MULTA DE– 300 UFERMS
- Foi autuado por  expor a venda  medicamentos com prazo de validade expirado, Dr. Mário Eduardo Rocha Silva                             

funcionar sem alvará sanitário e sem responsável técnico. Desta forma constituindo-se  Secretário Municipal de Saúde                              
infrações sanitárias, que estabelece no artigo 341; inciso II “ construir, instalar ou fazer 
funcionar estabelecimento de prestação de serviços de interesse para a saúde, sem Dr. Johnes Aniceto Santana
alvará, licença e autorização do órgão sanitário competente ou contrariando normas Gerente da Vigilância Sanitária.

EDITAIS

GERALDO NUNES DE OLIVEIRA, torna público que recebeu do Instituto de 71/2003 (Código Tributário Municipal - CTM), e considerando ser improfícuas a 
Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS),a Licença Ambiental notificação pessoal e por via postal, faz publicar o presente EDITAL.
Simplificada – LAS Nº 062/2009, para atividade de Piscicultura de Engorda em Fica, o contribuinte abaixo identificado, NOTIFICADO a recolher à Fazenda 
Sistema Semi – Intensivo  com área inundável de 9.800,00 m²,  por 03 anos á partir de  Pública Municipal, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da publicação deste, o crédito 
29 de julho de 2009, localizada no Sitio Três Irmãos –Linha do Guassu – KM 09 – tributário exigido no Auto de Infração, referente a multa por descumprimento da 
Município de Dourados(MS), obrigação acessória de comunicar à repartição competente o encerramento de suas 

atividades, no prazo regulamentar de 15 (quinze) dias, ou se defender da exigência 
fiscal por meio de impugnação ao Núcleo de Fiscalização, situado na Rua Presidente 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO NF/DATF/SEMRE No 002/2009 Vargas, 810, centro. O Auto de Infração e os documentos citados nele se encontram à 
disposição do contribuinte no endereço supracitado.

A Prefeitura Municipal de Dourados, através do Núcleo de Fiscalização - Durante o prazo legal, o recolhimento da multa será feito com o desconto de 40% 
NF/DATF/SEMRE, com fulcro no art. 370, parágrafo único da Lei Complementar no (quarenta por cento) do seu valor (art. 142, § 2º do CTM). 
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Vencido o prazo, sem a apresentação de defesa, será considerado revel e o MS.Foi solicitado estudo Ambiental Sim (   ) – Não (X).
processo encaminhado para imediato julgamento (art. 454 do CTM).

Dourados MS. 01 de Agosto de 2009
CONTRIBUINTE: Trajano Silva Leilões Ltda.
ENDEREÇO: Alameda Valério Fabiano, 100 – Jardim Alhambra MARC FRIO LTDA.
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 17984009 CNPJ 07.903.772/0001 - 82 
CNPJ: 36.817.146/0001-71
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 23.196, de 29/06/2009
AUTO DE INFRAÇÃO: 002/2009 JORGE JOSÉ DE CASTRO – ME / MOVEIS PRIMAVERA, torna Público que 
DATA DE EMISSÃO: 29/07/2009 REQUEREU do  Instituto de  Meio Ambiente – IMAM de Dourados (MS), a Licença 
VALOR DA MULTA: R$ 350,00 Prévia - LP, para atividade de Marcenaria- fabricação de móveis de madeira, 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PENALIDADE: Artigo 169, II da Lei localizada na Roxinol, 435 – Vila Cachoerinha,  no município de Dourados (MS). Não 

Complementar nº 71/2003 (na redação dada pela LC nº 90/2005) e art. 5º, 1ª parte, da foi determinado Estudo de Impacto Ambiental 
Resolução SEMFA nº 002/2003. Artigo 174, II, c da Lei Complementar nº 71/2003 (no 
valor atualizado pelo Decreto nº 4081/2006).

Manoel Arcanjo de Barros Filho- ME, torna Público que REQUEREU do  
Dourados, 30 de julho de 2009. Instituto de  Meio Ambiente – IMAM de Dourados (MS), a Licença Ambiental de 

Instalação, para atividade de Supermecado -  Comércio varejista de mercadorias em 
Adriano Vasconcelos Cavalcante geral, com predominância de produtos alimentícios, localizada na Rua Afonso pena 

Auditor Fiscal de Tributos esquina com a rua Ponta Porã,  – Parte Fazenda Alvorada ,  no município de Dourados 
Gerente do Núcleo de Fiscalização (MS). Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental 

A Empresa MARC FRIO LTDA. CNPJ 07.903.772/0001 - 82, torna Público que Manoel Arcanjo de Barros Filho- ME, torna Público que RECEBEU do  Instituto 
requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados MS. de  Meio Ambiente – IMAM de Dourados (MS), a Licença Ambiental Prévia, para 
LICENÇA PREVIA (LP) para atividade de comercio e Instalação. Manutenção e atividade de Supermecado -  Comércio varejista de mercadorias em geral, com 
Reforma de Centrais de Ar Condicionados, Câmaras Fria, e Furgões Refrigerados e predominância de produtos alimentícios, localizada na Rua Afonso pena esquina com 
Refrigeração em  Geral, na Rua A14 Parque dos Jequitibás no município de Dourados a rua Ponta Porã,  – Parte Fazenda Alvorada ,  no município de Dourados (MS). 

LICITAÇÕES
TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.009/2009/PREVID CONVITE N° 052/2009

O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, através da O Diretor Presidente, Sr. Laércio Arruda, no uso das atribuições conferidas pela 
Comissão Permanente de Licitação, torna público de acordo com a legislação em Lei Municipal nº. 108, de 27/12/06, alterada pela Lei Complementar nº. 130 de 
vigor, o resultado final do citado processo, cujo objeto é a aquisição de cobertores para 27/06/2008, e conforme art. 38, inciso VII da Lei nº. 8.666/93 vem através deste 
pronto atendimento, objetivando atender necessidades da Secretaria Municipal de 

RATIFICAR E HOMOLOGAR o processo de Dispensa de Licitação supracitado, cujo 
Assistência Social. Destaca-se como vencedora e assim declarada pela Comissão 

objeto é a contratação da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura de Mato Permanente de Licitação pela unanimidade de seus membros, a proponente 
Grosso do Sul – FAPEMS para realização do processo de seleção para preenchimento CAMERSON BENITES CARDOSO – ME. Desta forma, a partir da publicação deste 
do cargo de Diretor Financeiro do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Aviso, começa a fluir o prazo recursal de acordo com o disposto no art. 109, inciso I, 
Município de Dourados – PreviD. alínea “b” da Lei Federal n° 8.666/93. Processo n° 232/2009/DCL/PMD.

Dourados/MS, 03 de agosto de 2009. Dourados-MS., 21 de julho de 2009.

WESLEI HENKLAIN FERRUZZILAERCIO ARRUDA
Presidente da Comissão Permanente de LicitaçãoDiretor Presidente

EXTRATOS
EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 036/2009 

CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE DOURADOS, 
COM A INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, E A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SALVARE.

DOURADOS, MS SEGUNDA-FEIRA, 3 DE AGOSTO DE 2009



EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº Fundo Municipal de Habitação Popular da Secretaria Municipal de Habitação e 
920/2007/CLC/PMD Serviços Urbanos para Secretaria Municipal de Obras Públicas.

                            DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
PARTES: A dotação orçamentária passará a viger como segue:
Município de Dourados/MS 08.00. – Secretaria Municipal de Obras Públicas
Lajes JM Comércio de Material de Construção Ltda. 08.02. – Fundo Municipal de Habitação Popular
PROCESSO: Tomada de Preços n° 082/2007. 06.482.117. – Programa de Habitação Popular
OBJETO: Faz-se necessário a alteração das partes estabelecidas no 1.061. – Implantação de Programas Habitacionais

preâmbulo do contrato e alteração da dotação orçamentária estabelecido na 44.91.51. – Obras e Instalações
cláusula nona, alterações essas que passarão a viger conforme abaixo especifica FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
os itens subseqüentes: Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores. 

A alteração das partes se faz necessária em virtude da Lei Complementar nº DATA DE ASSINATURA: 17 de abril de 2009.
138/09 de 02/01/2009 e Decreto nº 90/09 de 02/02/09 que alterou a vinculação do Secretaria Municipal de Administração.
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EXTRATOS

ATAS

Ata nº. 013/2009/CPL/PREVID da Reunião da Comissão de Ata nº. 012/2009/CPL/PREVID da Reunião da Comissão de 
Permanente de Licitação do PREVID. Permanente de Licitação do PREVID.

Aos trinta e um de julho do ano de dois mil e nove, às oito horas, na sala de Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e nove, às oito horas, 
reuniões do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de na sala de reuniões do Instituto de Previdência Social dos Servidores do 
Dourados-PreviD, situado na Rua Ciro Melo, número mil setecentos e cinqüenta Município de Dourados-PreviD, situado na Rua Ciro Melo, número mil 
e seis, Centro, na cidade de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul – MS, setecentos e cinqüenta e seis, Centro, na cidade de Dourados, Estado de Mato 
reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação do Instituto de Grosso do Sul – MS, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de 
Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados, Helio do Licitação do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de 
Nascimento, Solange Tumelero, Hebe de Oliveira Barrios, Gilberto Gonçalves Dourados, Helio do Nascimento, Solange Tumelero, Hebe de Oliveira Barrios, 
dos Santos e Nivaldo Gamarra, os quais, avaliaram o processo de dispensa de Gilberto Gonçalves dos Santos e Nivaldo Gamarra, os quais, avaliaram o 
licitação nº. 008/2009/PREVID, que possui como objeto a aquisição de material processo de dispensa de licitação nº. 010/2009/PREVID, que possui como objeto 
de expediente para atender as necessidades do Instituto de Previdência Social dos a contratação de empresa especializada em monitoramento eletrônico para 
Servidores do Município de Dourados – PreviD. Após análise do processo, atender as necessidades do Instituto de Previdência Social dos Servidores do 
deliberaram no sentido de que o mesmo encontra-se devidamente justificado e Município de Dourados – PreviD. Após análise do processo, deliberaram no 
instruído com a documentação necessária e cabível. Foi também averiguado que sentido de que o mesmo encontra-se devidamente justificado e instruído com a 
o processo encontra-se fundamentado no permissivo legal do art. 24 inciso II da documentação necessária e cabível. Foi também averiguado que o processo 
Lei 8.666/93. Esta Comissão solicita análise e parecer da assessoria jurídica deste encontra-se fundamentado no permissivo legal do art. 24 inciso II da Lei 
Instituto para averiguação do atendimento aos requisitos legais para 8.666/93. Esta Comissão solicita análise e parecer da assessoria jurídica deste 
caracterização da dispensa de licitação pretendida. Junte-se o referido parecer, ao Instituto para averiguação do atendimento aos requisitos legais para 
processo e após, encaminhe-se para homologação do Diretor Presidente do caracterização da dispensa de licitação pretendida. Junte-se o referido parecer, ao 
PreviD. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada da qual foi lavrado processo e após, encaminhe-se para homologação do Diretor Presidente do 
ata, que após lida e aprovada será assinada pelos seus membros. Dourados, 31 de PreviD. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada da qual foi lavrado 
julho de 2009. ata, que após lida e aprovada será assinada pelos seus membros. Dourados, 31 de 

julho de 2009.

Membros:
Membros:

Helio do Nascimento
Helio do NascimentoPresidente 
Presidente 

Solange Tumelero
Solange TumeleroMembro
Membro

Hebe de Oliveira Barrios
Hebe de Oliveira BarriosMembro
Membro

Gilberto Gonçalves Gilberto Gonçalves
Membro Membro

Nivaldo GamarraNivaldo Gamarra
MembroMembro
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