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DECRETOS

DECRETO N° 569, DE 26 DE OUTUBRO DE 2009. CAPÍTULO I
DO SUPRIMENTO DE FUNDOS

“Nomeia a Diretor Financeiro do Instituto de Previdência Social dos 
Servidores do Município de Dourados/MS – Previd”. Art. 1º -O Suprimento de Fundos consiste na entrega de numerário a servidor 

credenciado, sempre precedida de empenho na dotação própria e só se aplica nos 
seguintes casos:

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas no inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

I -despesas miúdas de pronto pagamento;
II -despesas extraordinárias ou urgentes;CONSIDERANDO o disposto no § 10 do art. 35 da Lei Complementar nº 108, 

de 27 de dezembro de 2007, III -despesas de viagem, em casos excepcionais e que não se enquadram na 
concessão de diárias;

IV -despesas eventuais de gabineteDECRETA:
V - Conselho Municipal de Saúde.

Art. 1ºFica nomeado o servidor abaixo relacionado, para compor a Diretoria 
§ 1º - Caracterizam-se como despesas miúdas de pronto pagamento, aquelas que Executiva do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de 

se fizerem necessárias, para aplicação imediata e de caráter urgente, desde que Dourados - Previd, para o cargo de Diretor Financeiro, conforme segue: 
indispensáveis ao funcionamento normal dos serviços, tais como pagamento de selos 
postais, telegramas, material e serviço de limpeza e higiene, material de expediente 
em geral, gêneros de alimentação para copa, pequenos consertos, aquisição avulsa de I -Diretor Financeiro
interesse público de jornais, revistas e outras publicações, peças e acessórios para 

Titular: Eleandro Aparecido Miqueletti veículos e máquinas, artigos farmacêuticos ou de laboratório em quantidade restrita e 
1º suplente: Luiz Constâncio Pena Moraes de pequeno vulto, desde que não haja aviso expresso de não disponibilidade de tais 

mercadorias no órgão e que não possam ser subordinadas ao processo normal de 2º suplente: Henrique José de Souza Oliveira aplicação.
§2º- Constituem despesas extraordinárias ou urgentes, as que possam ocasionar 

Art. 2º-Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos prejuízo à Municipalidade ou interromper o curso do atendimento dos serviços a 
retroativos a 21 de outubro de 2009. cargo do órgão responsável, caso não se realizem imediatamente, como calamidades 

públicas ou outras de natureza urgente.
§3º - Consideram-se despesas de viagem, aquelas pertinentes e necessárias ao Dourados (MS), 26 de outubro de 2009. deslocamento do servidor, hospedagem, alimentação, transporte, comunicação e 

manutenção do veículo utilizado para o seu transporte, bem como no caso de 
deslocamento de equipe ou delegação representando o Município em eventos Ari Valdecir Artuzi
esportivos e culturais. 

Prefeito Municipal
§4º - Consideram-se despesas eventuais de gabinete aquelas relativas com a 

participação em congressos, simpósios, cursos, exposições e outros eventos 
esportivos e culturais; aquisições de diplomas, condecorações, medalhas e prêmios. Fernando José Baraúna Recalde

Procurador Geral do Município
Art. 2º. -O suprimento de fundos poderá ser concedido nos seguintes valores:

Alziro Arnal Moreno
I-até o valor da dispensa de licitação prevista no art. 24, Inciso II, da Lei Federal Secretário Municipal de Governo

nº. 8666/93, para atendimento de despesas miúdas de pronto pagamento, de viagens e 
eventuais de gabinete.

II - o valor considerado necessário pelo ordenador de despesas, no caso de 
DECRETO Nº 562, DE 26 DE OUTUBRO 2009. despesas extraordinárias ou urgentes.

Parágrafo Único- o valor de cada comprovante da despesa do suprimento de 
fundos, concedido com base nos incisos I, II e IV, do artigo anterior, não poderá “Dispõe a Concessão de Suprimento de Fundos a Servidor e dá Outras 
exceder a R$ 200,00 (duzentos reais).Providências”.

Art.3º -Nenhum equipamento ou material permanente poderá ser adquirido O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe 
através de Suprimento de Fundos.confere o inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

Art. 4º -O Suprimento de Fundos será empenhado à conta do elemento de despesa DECRETA:



02Diário Oficial   -   633ANO XI -  Nº 2. DOURADOS, MS SEXTA-FEIRA, 06 DE NOVEMBRO DE 2009

DECRETOS

própria, escriturado como despesa efetiva no sistema financeiro, e como registro de cada mês o comprovante de depósito do valor retido e um Relatório de Prestação de 
responsabilidade no sistema compensado e não poderá ter aplicação estranha ao fim Serviços pago no mês;
a que se destina. VII -nos casos de prestadores de serviços sujeitos à retenção do INSS o valor da 

retenção deverá ser recolhido à Prefeitura Municipal, através de depósito bancário e 
apresentado até o dia 28 de cada mês;Parágrafo Único - A responsabilidade do tomador de suprimento será 

registrada no sistema compensando, até que se cumpra as disposições do art. 8º, IX -deverão acompanhar a Relação de Despesas Pagas, modelo nº 4, as notas 
deste decreto. fiscais (1ª via) ou recibos, devidamente rubricados pelo responsável pelo suprimento.

X -a Relação de Despesas Pagas deverá ser visada pelo superior hierárquico 
imediato do suprido. Não se adotará essa exigência quando o tomador do suprimento Art. 5º-Para os objetivos deste Decreto, o empenho de suprimento correrá à for Secretário Municipal ou exercer cargo superior ou equivalente;conta dos seguintes créditos orçamentários:

Art. 12 -O responsável por suprimento não poderá em nenhuma hipótese, § 1º - Elemento 339039 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, conceder ou transferir a outro, no todo ou em parte, recursos de seu suprimento.quando se destinar ao pagamento de despesas de viagens e de despesas miúdas de 
pronto pagamento.

§ 2º - No elemento ou subelemento próprio em que se enquadrarem as despesas Art. 13 -Os Suprimentos indicados nos incisos I, II e IV do art. 1º, serão aplicados 
extraordinárias ou urgentes. no prazo máximo de 30 dias, contados a partir do recebimento do numerário pelo 

suprido.

CAPÍTULO II
Art. 14 -Os Suprimentos que se enquadrarem no inciso III, do artigo1º, serão DA CONCESSÃO DE SUPRIMENTO aplicados, somente no período da viagem, compreendido entre o dia da partida e o do 

retorno.
Art. 6º-O Suprimento de Fundos será concedido para atendimento de despesas 

que se qualifiquem e se enquadrem nas hipóteses do art. 1º deste decreto, devendo o Parágrafo Único – Poderá excepcionalmente, ser concedido suprimento de interessado, formular requisição à autoridade competente da área financeira, viagem para localidades diversas, a servidor que, por força de suas funções, viaje com através do formulário modelo 1 - Pedido de Autorização de Suprimentos de Fundos, freqüência, com prazo de aplicação do suprimento de até 15 (quinze) dias, usando o cujos requisitos deverão ser preenchidos corretamente. mesmo suprimento.

Parágrafo Único - Não se concederá suprimento: Art. 15 -Os responsáveis por Suprimento de Fundos, vencidos os prazos 
estipulados nos artigos 13 e 14 deste Decreto, terão 10 (dez) dias para elaboração e 
apresentação de suas prestações de contas.I -a servidor em alcance;

II -a servidor responsável por um suprimento a comprovar;
CAPÍTULO IVIII -a servidor que esteja respondendo a inquérito administrativo.
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 7º-Ao efetuar o pagamento, sob quitação, ao servidor suprido, o que se 
dará por cheque nominativo, a Tesouraria fornecerá a este, uma via da Nota de Art. 16 -A prestação de contas deverá ser apresentada em até 40 dias contados a 
Empenho. partir do recebimento do suprimento obedecendo os formulários em anexo.

Art. 8º -O servidor suprido é obrigado a prestar contas de sua aplicação, Parágrafo único - Os responsáveis por suprimento serão considerados em alcance 
sujeitando-se à tomada de contas, se não o fizer no prazo fixado e será o responsável se não apresentarem sua prestação de contas no prazo fixado, hipótese em que o setor 
pela correta aplicação dos recursos. contábil da Prefeitura, promoverá a tomada de contas, para cumprimento das 

exigências contidas na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado.

Art. 9º -A baixa da responsabilidade individual do tomador de suprimento, no 
sistema de escrituração contábil, se dará, somente, após a aceitação da respectiva Art. 17 -A Prestação de Contas será composta dos seguintes elementos:
prestação de contas, pela Contabilidade, sem prejuízo do julgamento de sua 
regularidade, pelo Tribunal de Contas do Estado, quando julgar as contas dos 
responsáveis. I -encaminhamento da Prestação de Contas pelo responsável por Suprimento de 

Fundos - formulário modelo 02, dirigido ao Setor Contábil;

II -balancete de Suprimento de Fundos, formulário modelo 03;CAPÍTULO III
III -relação de despesas pagas, acompanhadas dos comprovantes, modelo 04;DA APLICAÇÃO DO SUPRIMENTO
IV -1ª via dos comprovantes das despesas feitas, numerados em ordem crescente 

e relacionados no modelo;
Art.10-Os Suprimentos de Fundos serão aplicados rigorosamente, em despesa V -via da Nota de Empenho;compatível com a classificação orçamentária indicada na Nota de Empenho, 

exceção feita as despesas miúdas de pronto pagamento e despesas eventuais de VI -guia de recolhimento de saldo, se for o caso, emitida e recolhida pela 
gabinete, que correrão à conta do elemento 339039 - Outros Serviços de Terceiros – Tesouraria.
Pessoa Jurídica, sendo vedada a aplicação de recursos em fins estranhos aos que se 
destina, sob pena de glosa, levando-se a importância glosada a débito do 

Parágrafo Único - Os comprovantes de despesa serão expedidos em nome da responsável pela movimentação do suprimento, que deverá repor seu valor, 
Prefeitura Municipal de Dourados e/ou em nome do suprido quando tratar-se de independentemente das sanções disciplinares ou legais cabíveis.
suprimento para viagem, e não poderão conter rasuras, emendas ou entrelinhas.

§ 1º - Os Suprimentos somente poderão ser aplicados no exercício financeiro 
Art. 18 -No documento comprobatório da despesa, deverão ser especificados, em que foram concedidos, exceção feita a hipótese de viagem de servidor municipal 

detalhadamente, os materiais adquiridos e os serviços executados, com a que, no interesse do serviço, ultrapassar o final de ano afastado de sua sede de 
discriminação da quantidade, preço unitário e total.trabalho;

§ 2º - Os suprimento de fundos relativo a prestadores de serviços sujeito à 
retenção do INSS só poderão ser realizados entre os dias primeiro a vinte cinco de Art. 19 -O prazo para comprovação do suprimento não ultrapassará o último dia 
cada mês. útil do mês de dezembro do ano financeiro em que for concedido, ressalvado o 

disposto no parágrafo único do art. 10.

Art. 11 -Na aplicação do Suprimento, deverão ser observadas as seguintes 
exigências: Parágrafo Único - No máximo, no último dia útil do mês de dezembro, os saldos 

não aplicados, serão recolhidos à Tesouraria.
I -o documento fiscal da prestação de serviço ou de fornecimento de material 

emitido em nome da Prefeitura ou do suprido deverá conter o recibo de quitação do 
Art. 20 -Os saldos em poder de servidores, após o dia indicado no artigo anterior, fornecedor ou prestador de serviços, com data e identificação;

serão considerados em alcance, ficando os responsáveis, até o recolhimento, sujeitos a 
II -o documento fiscal da prestação de serviço ou de fornecimento de material juros de mora, correção monetária e demais cominações legais e cabíveis.

deve conter no verso, o atestado de que o serviço foi executado ou o material 
recebido, assinado pelo responsável pelo controle da execução dos serviços ou pela 
aplicação do material. Exceção feita às despesas de viagem na qual o suprido deverá Art. 2l -O recolhimento de saldos que se verificar dentro do exercício da 
apresentar declarações; concessão do suprimento, serão contabilizados na conta indenização e restituição. 

III -nos caso em que, de acordo com a lei, haja retenção na fonte, de tributos e 
outros descontos, deverá o responsável pelo suprimento promover o recolhimento, 

Art. 22 -Cabe ao Setor de Contabilidade, com base na legislação vigente e nas a quem de direito das retenções havidas, devendo juntar às prestações de contas os 
disposições deste decreto, examinar as prestações de contas e expedir o Certificado de respectivos comprovantes;
Aceitação, de que trata o artigo 9º deste decreto.

IV –nos casos de prestadores de serviços pessoa física sujeitos à retenção do 
INSS a nota fiscal de prestador de serviços ou o recibo deverá destacar o valor 
retido; o número do NIT ou PIS/PASEP e o CPF  e deverá depositar o valor da Parágrafo Único - As irregularidades detectadas nas prestações de contas, darão 
retenção em conta bancária da Prefeitura Municipal; causa ao cumprimento de exigências formais pelo responsável ou a impugnação 

parcial ou total da prestação de contas.V –pagamento de prestação de serviço para pessoa jurídica até o valor previsto 
neste Decreto está dispensado de retenção ao INSS;

VI-o suprido que realizar retenções ao INSS deverá apresentar até o dia 28 de Art. 23 -Dão causa ao cumprimento de exigências formais:
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I -a falta de cumprimento das formalidades que dão ao documento ou à promoverá:
prestação de contas, cunho de autenticidade, legitimidade e legalidade, tais como: 
atestado de prestação de serviço, visto, assinatura, recibo, engano de cálculo e 

I -o registro necessário para fins de controle da prestação de contas, para que não outras da espécie, que possam ser reparados sem modificação da estrutura da 
prestação de contas e, ainda, dos que não pressuponham a existência de fraude, má seja concedido novo suprimento a servidor que tenha um por comprovar;
fé ou dolo, cometidos com o propósito de ludibriar a ação fiscalizadora;

II –a análise da aplicação do suprimento podendo baixar o processo em diligência 
II -a eventual ausência de qualquer documento que deva integrar a prestação de 

ou impor as impugnações que, nos termos deste decreto, julgar recomendáveis.contas, como um todo.

Art. 26 -Julgada regular a prestação de contas, cabe a emissão do Certificado de Art. 24 -Dão causa à impugnação parcial ou total:
sua aceitação, que servirá para baixa de registro do sistema compensado.

I -rasura de documentos, no que respeita a valores, datas, recibos e outras que 
induzam à pressuposição de fraude, de má fé ou dolo, por parte do servidor suprido; §1º- Nos casos de urgência o Setor Contábil promoverá a análise da prestação de 

II -pagamento de despesas que não se enquadram na finalidade do suprimento; contas em até dois dias úteis.
II-pagamento de despesa cujo documento haja sido emitido com data anterior §2º- A expedição do Certificado de que trata este artigo, não elide a ação do 

ao recebimento do suprimento; Tribunal de Contas e nem exime o responsável pelo suprimento, de suas obrigações 
IV -pagamento de despesa após o limite para aplicação do suprimento; legais.
V -quando o responsável transferir a outrem, recursos de seu suprimento;

VI -outras irregularidades de que resultem inábeis quaisquer comprovantes de Art. 27 -Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as despesa.
disposições em contrário e em especial o decreto nº 550 de 14 de novembro de 2001.§1º - O responsável por suprimento, na hipótese de impugnação parcial ou 

total, poderá interpor recurso uma única vez, em até dois dias dirigido ao Secretário 
de Finanças; Dourados, 26 de outubro de 2009

§2º - No caso de impugnação parcial ou total, após o recurso, o suprido deverá 
recolher à Tesouraria, o valor impugnado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a 

Ari Valdecir Artuzicontar do recebimento da impugnação ou autorizar o débito na próxima folha de 
pagamento; Prefeito

§3º - Em caso de não devolução dos valores impugnados ou da ausência de 
prestação de contas deverá ser adotado as providências previstas no Estatuto do 

Fernando José Baraúna RecaldeServidor Público.
Procurador Geral do Município

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS Ignêz Maria Boschetti Medeiros

Art. 25 - O setor contábil, tão logo receba a prestação de contas do suprido, Secretária Municipal de Finanças
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PORTARIA HU Nº. 193 nº. 107/06, conforme segue:

Nome Matrícula Admissão Período AquisitivoDias Período de Férias
“Concessão de Licença Paternidade – HU”.

Marcelo R.  Pereira 114760774-3 02/04/2004 02/04/2008 a 01/04/2009 20 05.11.09 a 24.11.09

A DIRETORA SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR DE DOURADOS, no uso das disposições em contrário. suas atribuições que lhe confere inciso III do art. 53, da Lei 2.726, de 28 de 
dezembro de 2004.

Dourados (MS), 05 de Novembro de 2009.
Resolve:

MARLISE FLORÊNCIO DE MIRANDA
Art. 1° - Conceder ao funcionário abaixo relacionado, lotado na Fundação DIRETORA FUMSAHD

Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados, 05 dias de Licença 
Paternidade, em conformidade com a Lei Complementar nº. 107/06, art. 146, 
conforme segue:  

PORTARIA HU Nº. 194
NOME Matrícula DIAS PERÍODO

Amarildo Matos Palacio 114764772-1 05 20.10.2009 a 24.10.2009

“Concessão de Licença Nojo – HU”.
Dourados (MS), 05 de Novembro de 2009.                             

A DIRETORA SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE 
SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR DE DOURADOS, no uso das suas MARLISE FLORÊNCIO DE MIRANDA
atribuições que lhe confere inciso III do art. 53, da Lei 2.726, de 28 de dezembro de 

DIRETORA FUMSAHD 2004.

Resolve:

PORTARIA HU Nº. 191
Registrar, nos assentamentos funcionais dos (a) Servidores Públicos 

Municipais, lotados na Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar 
de Dourados, “Licença Nojo” de acordo com o artigo 168 inciso III da lei “Concessão de Férias – HU”.
Complementar Municipal n.º 107 de 26 de Dezembro de 2006 (Estatuto do Servidor 
Público).

A DIRETORA SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE 
SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR DE DOURADOS, no uso das Nome Matrícula Cargo Dias              Período
suas atribuições que lhe confere o inciso III do art. 53, da Lei 2.726, de 28 de Maria Michelle T. da M. Santos 114764363-2 Téc.Saúde pública I – Téc. Enfermagem 2                  21.10.2009 a 

22.10.2009dezembro de 2004.

Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados, aos 05 RESOLVE:
dias do mês de Novembro do ano dois mil e nove (2009).

Art. 1° - Conceder ao funcionário abaixo relacionado, lotado na Fundação 
MARLISE FLORENCIO DE MIRANDAMunicipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados, 20 (vinte) dias de 

Férias Complementares, em conformidade com o art. 131 da Lei Complementar Diretora Superintendente
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EDITAIS

COMPENSADOS DOURADOS LTDA – EPP, torna publico que recebeu do Valcir & Caíres LTDA - ME, torna público que requereu do  Instituto de Meio 
Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licença Ambiental Simplificada - Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licença 
LAS, para atividade de Comércio Varejista de mercadorias em geral, com predominância Previa – LP, para atividade de comercio varejista de materiais  de construção em geral, 
de produtos alimentícios – minimercados  mercearias e armazéns. Localizada na rua localizada na Av. Guaicurus, 780 – Bairro: Parque Alvorada, no município de 
Vilson Gabiatti nº 2735 Canaa III no município de Dourados (MS). Não foi determinado Dourados (MS).
Estudo de Impacto Ambiental.

Dal Vesco móveis e esquadrias de alumínio LTDA, torna público que requereu do 
Camapi Motores LTDA - EPP, torna público que requereu do Instituto de Meio Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licença de 

Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licença de Instalação - LI, para Operação - LO, para atividade de Indústria e comércio de esquadrias de alumínio, 
atividade de Comércio varejista de peças e acessórios para veículos automotores e móveis de madeira, madeiras, vidros, instalações industriais e comerciais e serviços de 
serviços de reparação e manutenção. Localizada na rua Hayel Bom Faker, nº 486 Jardim reparação e manutenção. Localizada na rua Ipanema nº 258 Jardim Rigotti no 
Água Boa, no município de Dourados (MS). Não foi determinado Estudo de Impacto município de Dourados (MS). Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental. Ambiental.

Estevão de Oliveira Souza - ME, torna público que recebeu do  Instituto de Meio Camapi Motores LTDA - EPP, torna público que requereu do Instituto de Meio 
Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licença Ambiental Simplifica - Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licença de Operação - LO, para 
LAS, para atividade de Lavagem, polimento e pequenos reparos de veículos atividade de Comércio varejista de peças e acessórios para veículos automotores e 
automotores. Localizada na rua Ciro Melo nº 2.723 Jardim Central no município de serviços de reparação e manutenção. Localizada na rua Hayel Bom Faker, nº 486 Jardim 
Dourados (MS). Água Boa, no município de Dourados (MS). Não foi determinado Estudo de Impacto 

Ambiental.

Fertilizantes Heringer S.A, torna Público que recebeu do Instituto de Meio Carlos Alberto Duarte - ME, torna Público que requereu do Instituto de Meio 
Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Renovação de Licença de Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licença Prévia - LP, para atividade 
Instalação – RLI de número 044/2009, para atividade de Fabricação e Comércio de – Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, localizada na 

Rua Pedro Celestino, 31 - Bairro Jd Climax, no município de Dourados (MS). Não foi Fertilizantes. Localizada na Rodovia BR 163 Dourados Caarapó Km 247, Zona Rural, 
determinado Estudo de Impacto Ambiental.Dourados-MS. 



AVISO DE LICITAÇÃO condições e especificações descritas no edital e seus anexos. DA AQUISIÇÃO DO 
EDITAL E INFORMAÇÕES: O edital poderá ser examinado no Departamento de PREGÃO PRESENCIAL Nº 127/2009 Compras e Licitação, no endereço supracitado, e em havendo interesse, poderá ser 
obtido, mediante o ressarcimento da taxa referente aos custos de reprodução gráfica 
da documentação fornecida. Informações complementares poderão ser obtidas no O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, através da 
telefone (0**67) 3411-7755 e/ou via e-mail no endereço eletrônico: Secretaria Municipal de Administração, torna público para conhecimento dos 
pregao@dourados.ms.gov.br. Processo n° 486/2009/DCL/PMD.interessados que promoverá licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, 

do tipo “Menor Preço”, conforme segue: OBJETO: Contratação de empresa 
especializada para realizar uma pesquisa de diagnóstico social no Município de 

Dourados-MS, 04 de novembro de 2009.Dourados-MS. DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: A sessão pública para o 
credenciamento e recebimento dos envelopes de propostas de preços e de 
habilitação ocorrerá às 14h (quatorze horas), do dia 19/11/2009 (dezenove de 

TATIANE CRISTINA DA SILVA MORENOnovembro do ano de dois mil e nove), na sala de reunião do Departamento de 
Compras e Licitação, localizada na Secretaria Municipal de Finanças, no Bloco Secretária Municipal de Administração
“F” do Centro Administrativo Municipal, sito na Rua Coronel Ponciano, n° 
1.700, Parque dos Jequitibás, na cidade de Dourados-MS. FUNDAMENTO 
LEGAL: Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n° 
3.447, de 23 de fevereiro de 2005, Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro 
de 2006, com aplicação subsidiária da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, RESULTADO  DE  HABILITAÇÃO
legislação pertinente e em conformidade com as condições e especificações CONCORRÊNCIA Nº 006/2009descritas no edital e seus anexos. DA AQUISIÇÃO DO EDITAL E 
INFORMAÇÕES: O edital poderá ser examinado no Departamento de Compras 
e Licitação, no endereço supracitado, e em havendo interesse, poderá ser obtido, 

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Dourados, Estado de mediante o ressarcimento da taxa referente aos custos de reprodução gráfica da 
Mato Grosso do Sul, constituída e nomeada pelo do Decreto n° 408/2009, por documentação fornecida. Informações complementares poderão ser obtidas no 
intermédio da Presidenta, torna público o resultado da primeira fase do citado telefone (0**67) 3411-7755 e/ou via e-mail no endereço eletrônico: 
processo licitatório, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em pregao@dourados.ms.gov.br. Processo n° 438/2009/DCL/PMD.
engenharia para execução de serviços de reforma e ampliação em diversas escolas 
municipais. A Presidenta comunica que a Comissão Permanente de Licitação, com 
base nas conclusões contidas no Parecer Jurídico nº 271/2009/PGM emitido pela Dourados-MS., 05 de novembro de 2009.
Procuradoria Geral do Município e amparada pela mesma, onde opina pelo 
desprovimento do recurso apresentado pela empresa OBRAFINA 
CONSTRUÇÕES LTDA. decidiu pelo indeferimento do recurso e manteve a TATIANE CRISTINA DA SILVA MORENO
decisão que considerou INABILITADAS as empresas OBRAFINA 

Secretária Municipal de Administração CONSTRUÇÕES LTDA. e HIDROMETAL METALURGICA, SANEAMENTO 
E COMÉRCIO LTDA., pelas razões expostas e lavradas em Ata datada de cinco de 
outubro do ano de dois mil e nove. Comunica ainda, que permanecem 
HABILITADAS as empresas POLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E 

AVISO DE LICITAÇÃO ASSESSORIA LTDA.-ME, MS MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE 
ALVENARIA E LIMPEZA LTDA.-ME e CONSTRUTORA MEDITERRÂNEO PREGÃO PRESENCIAL Nº 126/2009
LTDA., por terem apresentado toda a documentação conforme exigências 
editalícias, estando aptas a participar da fase seguinte do certame. Desta forma, fica 
estabelecido, para o fim de se dar prosseguimento aos ulteriores termos do O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, através da 
procedimento licitatório, que a sessão para abertura do Envelope n° 02 “Proposta” Secretaria Municipal de Administração, torna público para conhecimento dos 
ocorrerá às 08h (oito horas) do dia 16/11/2009 (dezesseis de novembro do ano de interessados que promoverá licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, 
dois mil e nove), na sala de reunião do Departamento de Compras e Licitação do do tipo “Menor Preço”, conforme segue: OBJETO: Aquisição de fardamentos 
Município de Dourados, localizada na Secretaria Municipal de Finanças, no Bloco para atender a Guarda Municipal de Dourados. DA REALIZAÇÃO DA 
“F” do Centro Administrativo Municipal, sito na Rua Coronel Ponciano, n° 1.700, SESSÃO: A sessão pública para o credenciamento e recebimento dos envelopes 
Parque dos Jequitibás, na cidade de Dourados-MS. O Processo encontra-se com de propostas de preços e de habilitação ocorrerá às 14h (quatorze horas), do dia 
vista franqueada aos interessados. Processo n° 389/2009/DCL/PMD.18/11/2009 (dezoito de novembro do ano de dois mil e nove), na sala de reunião 

do Departamento de Compras e Licitação, localizada na Secretaria Municipal de 
Administração, no Bloco “F” do Centro Administrativo Municipal, sito na Rua 

Dourados-MS., 03 de novembro de 2009.Coronel Ponciano, n° 1.700, Parque dos Jequitibás, na cidade de Dourados-MS. 
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, 
Decreto Municipal n° 3.447, de 23 de fevereiro de 2005, Lei Complementar n° SONIA APARECIDA LIMA DE OLIVEIRA123, de 14 de dezembro de 2006, com aplicação subsidiária da Lei Federal n° 
8.666/93 e suas alterações, legislação pertinente e em conformidade com as Presidente da Comissão
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EXTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 327/2009/DCL/PMD OBJETO: Aquisição de gêneros de alimentação em geral para merenda escolar 
visando atender as Escolas Municipais, CEIM’s e EJA.                            

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:PARTES:
Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores. Município de Dourados
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:Claudio Barbosa-EPP
13.00 – Secretaria Municipal de EducaçãoPROCESSO: Pregão Presencial n° 091/2009.
13.01 – Secretaria Municipal de EducaçãoOBJETO: Aquisição de gêneros de alimentação (açougue), para merenda 

escolar, visando atender as Escolas Municipais, CEIM’s e EJA. 4.009 – Programa de Alimentação Escolar 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 12.306.104. – Programa de Valorização do Ensino em Dourados
Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores. 33.90.30.00 – Material de Consumo
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 33.90.30.04. – Gêneros de Alimentação em Geral
13.00 – Secretaria Municipal de Educação VIGÊNCIA CONTRATUAL: 90 (noventa) dias contados a partir da assinatura 

do Contrato.13.01 – Secretaria Municipal de Educação
VALOR DO CONTRATO: R$ 133.798,50 (cento e trinta e três mil setecentos e 4.009 – Programa de Alimentação Escolar 

noventa e oito reais e cinqüenta centavos).12.306.104. – Programa de Valorização do Ensino em Dourados
DATA DE ASSINATURA: 05 de novembro de 2009.33.90.30.00 – Material de Consumo
Secretaria Municipal de Administração.33.90.30.48. – Gêneros de Alimentação - Açougue

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 90 (noventa) dias contados a partir da 
assinatura do Contrato.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 326/2009/DCL/PMDVALOR DO CONTRATO: R$ 34.187,50 (trinta e quatro mil cento e oitenta e 
sete reais e cinqüenta centavos).                             

DATA DE ASSINATURA: 05 de novembro de 2009. PARTES:
Secretaria Municipal de Administração. Município de Dourados

Antonio Antunes Bittencourt-EPP
PROCESSO: Pregão Presencial n° 091/2009.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 331/2009/DCL/PMD OBJETO: Aquisição de gêneros de alimentação (açougue), para merenda 
                            escolar, visando atender as Escolas Municipais, CEIM’s e EJA.

PARTES: FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Município de Dourados Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores. 

Claudio Barbosa-EPP DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

PROCESSO: Pregão Presencial n° 092/2009. 13.00 – Secretaria Municipal de Educação



13.01 – Secretaria Municipal de Educação execução de serviços de implantação da urbanização no Centro de Educação 
Infantil Municipal “Helena Efigenia Pereira” – local: Parque das Nações II – no 4.009 – Programa de Alimentação Escolar Município de Dourados-MS.

12.306.104. – Programa de Valorização do Ensino em Dourados FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
33.90.30.00 – Material de Consumo Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores. 
33.90.30.48. – Gêneros de Alimentação - Açougue DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 90 (noventa) dias contados a partir da 13.00 – Secretaria Municipal de Educaçãoassinatura do Contrato.

13.02 – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de VALOR DO CONTRATO: R$ 66.600,00 (sessenta e seis mil e seiscentos 
Valorização dos Profissionais da Educação-Fundebreais).

12.365.104 – Programa de Valorização do Ensino em DouradosDATA DE ASSINATURA: 05 de novembro de 2009.
4.022 – Implementação da Educação Infantil – 40%Secretaria Municipal de Administração.
44.90.51 – Obras e Instalações 

44.90.51.04 – Reformas, melhorias e adaptações

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 240 (duzentos e quarenta) dias contados a partir EXTRATO DO CONTRATO Nº 332/2009/DCL/PMD
da assinatura do Contrato.                            

VALOR DO CONTRATO: R$ 120.152,02 (cento e vinte mil cento e cinqüenta PARTES: e dois reais e dois centavos).
Município de Dourados

DATA DE ASSINATURA: 16 de outubro de 2009.
Aparecido Silva dos Santos

Secretaria Municipal de Administração.
PROCESSO: Pregão Presencial n° 090/2009.

OBJETO: Aquisição de gêneros de alimentação (hortifrutigranjeiros), para 
merenda escolar, objetivando atender as Escolas Municipais, CEIM’s e EJA.

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
025/2009/DCL/PMDLei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores. 

                            DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
PARTES:13.00 – Secretaria Municipal de Educação
Município de Dourados13.01 – Secretaria Municipal de Educação
Carreiro & Pereira Ltda-ME.4.009 – Programa de Alimentação Escolar 
PROCESSO: Convite n° 003/2009.12.306.104. – Programa de Valorização do Ensino em Dourados
OBJETO: Faz-se necessário a re-ratificação do valor constante no Segundo 33.90.30.00 – Material de Consumo

Termo Aditivo, na Cláusula Segunda, item 02.01.
33.90.30.49. – Gêneros de Alimentação - Hortifrutigranjeiros

Onde Consta:VIGÊNCIA CONTRATUAL: 90 (noventa) dias contados a partir da 
assinatura do Contrato.

VALOR DO CONTRATO: R$ 99.380,50 (noventa e nove mil trezentos e 
oitenta reais e cinqüenta centavos).

DATA DE ASSINATURA: 05 de novembro de 2009.

Secretaria Municipal de Administração.
                                                                                                                                                                  

TOTAL 11.113,90

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02.01.01. – o valor global da aquisição de R$ R$ 51.180,00 (cinqüenta e um mil, 
381/2008/SCC/PMD cento e oitenta reais), será acrescido em R$ 11.113,90 (onze mil, cento e treze reais e 

noventa centavos), perfazendo um total de R$ 62.293,90 (sessenta e dois mil,                             
duzentos e noventa e três reais e noventa centavos).PARTES:

Município de Dourados/MS
Passará a Constar:Ajota Engenharia e Construção Ltda. 

PROCESSO: Concorrência Pública n° 022/2008.

OBJETO: Faz-se necessário a prorrogação do prazo contratual, por mais 90 
(noventa) dias, com início em 18/10/2009 e previsão de vencimento em 
16/01/2010.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores.                                                                                                                                                                     
TOTAL 11.942,00DATA DE ASSINATURA: 15 de outubro de 2009.

Secretaria Municipal de Administração.
02.01.01. – o valor global da aquisição de R$ R$ 51.180,00 (cinqüenta e um mil, 

cento e oitenta reais), será acrescido em R$ 11.942,00 (onze mil, novecentos e 
quarenta e dois reais), perfazendo um total de R$ 63.122,00 (sessenta e três mil, 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 310/2009/DCL/PMD cento e vinte e dois reais).

                            

PARTES: FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Município de Dourados Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores. 

Lety Obras Ltda

PROCESSO: Convite n° 064/2009. DATA DE ASSINATURA: 22 de outubro de 2009.

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia para Secretaria Municipal de Administração.
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ATO REVOGATÓRIO Nº096/09, de 26 de agosto de 2009. RESOLVE:

MUNICÍPIO DE DOURADOS, pessoa jurídica de direito público interno, CANCELAR a promessa de doação do Lote nº. 09, da Quadra nº. 13, do 
Loteamento Social Estrela Verá, feita aos promitente-donatários, VALTELEME inscrito no CGC/MF sob o nº 03.155.926.001-44, com sede nesta cidade de RIBEIRO DE OLIVEIRA E BRUNA ROJAS SARATE.

Dourados-MS, à Rua Coronel Ponciano, nº 1700, neste ato representado pelo 

Diretor do Departamento de Habitação Sr. Asturio Dauzacker da Silva.
Dourados, 05 de novembro de 2009. 

CONSIDERANDO, que restou provado no processo administrativo nº 
Asturio Dauzacker da SilvaR040/09, que o promitente-donatário não cumpriu, com o que determina a Lei nº 

Diretor do Departamento de Habitação 3074 de 03 de abril de 2008.
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