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DECRETO

DECRETO Nº 530, DE 09 DE OUTUBRO DE 2009 VI -Meiracles Mariano Dias Mendonça;

VII-Alzenir de Jesus Borges Nascimento;

“Instituí a Comissão Especial de Concurso de Remoção” VIII -Aguilera de Souza;

IX -Clarisse Jacinto de Oliveira.
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que 
lhe confere o inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

Art. 3º.Fica o Secretário Municipal de Educação autorizado a expedir 
normas complementares a este Decreto.

DECRETA:

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 1º Fica instituída a Comissão Especial de Concurso de Remoção que 
atuará na organização, no planejamento, na execução e na análise dos 
trabalhos relativos ao concurso de remoção no âmbito da Secretaria Dourados/MS, 09 de outubro de 2009.
Municipal de Educação.

Ari Valdecir Artuzi
Art. 2º A presente comissão será composta pelos membros abaixo 

Prefeito Municipal de Douradosrelacionados:

Fernando José Baraúna RecaldeI -Cleberson Lopes dos Santos;
Procurador Geral do MunicípioII -Joosandra Cruz Gonçalves Maria;

III -Osmarilda dos Santos Pires de Araújo;

IV -Diogo Oliveira de Carvalho Duarte; Marlene Florencio de Miranda Vasconcelos
V -Valmir Santos de Oliveira; Secretária Municipal de Educação

PORTARIAS

PORTARIA HU Nº. 154

“Concessão de Licença Gala – HU”.

                           

A DIRETORA SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL 
DE SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR DE DOURADOS, no uso 
das suas atribuições que lhe confere inciso III do art. 53, da Lei 2.726, de 28 de 
dezembro de 2004.

Resolve:
Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados, aos 

15 dias do mês de Agosto do ano dois mil e nove (2009).
Registrar, nos assentamentos funcionais dos (a) Servidores Públicos 

Municipais, lotados na Fundação Municipal de Saúde e Administração 
Hospitalar de Dourados, “Licença Gala” de acordo com o artigo 168 inciso IV 

MARLISE FLORENCIO DE MIRANDAalínea “a” da lei Complementar Municipal n.º 107 de 26 de Dezembro de 2006 
(Estatuto do Servidor Público). Diretora Superintendente
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PORTARIAS

PORTARIA HU Nº. 140 PORTARIA HU Nº. 163

“Concessão de Licença Nojo – HU”. A DIRETORA SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE 
SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR DE DOURADOS, no uso das                          
suas atribuições que lhe confere inciso III do art. 53, da Lei 2.726, de 28 de 

A DIRETORA SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL dezembro de 2004.
DE SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR DE DOURADOS, no uso 
das suas atribuições que lhe confere inciso III do art. 53, da Lei 2.726, de 28 de 
dezembro de 2004. Resolve:

Resolve:

Registrar, nos assentamentos funcionais do (a) Servidor (a) Público (a) 
Municipal, Neuci Tomaz de Araujo dos Santos matrícula nº “114762199-3”, Registrar, nos assentamentos funcionais dos (a) Servidores Públicos 
ocupante do cargo de Técnico de Saúde Pública I lotado (a) na Fundação Municipais, lotados na Fundação Municipal de Saúde e Administração 
Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados, 01 (Um) dia de Hospitalar de Dourados, “Licença Nojo” de acordo com o artigo 168 inciso III 
“FALTA” ao serviço referente ao dia “30/08/2009” de acordo com o artigo 42, e alínea “b” do inciso IV da lei Complementar Municipal n.º 107 de 26 de 
parágrafos 1° e 2°, da lei Complementar Municipal nº 007/91 (Estatuto do Dezembro de 2006 (Estatuto do Servidor Público).
Servidor Público), conforme cópia de folha de freqüência em anexo, parte 
integrante desta Portaria.

Dourados (MS), 14 de setembro de 2009.

MARLISE FLORÊNCIO DE MIRANDA

DIRETORA FUMSAHD

PORTARIA HU Nº. 162

A DIRETORA SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE 
SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR DE DOURADOS, no uso das 
suas atribuições que lhe confere inciso III do art. 53, da Lei 2.726, de 28 de Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados, 
dezembro de 2004.aos 30 dias do mês de Agosto do ano dois mil e nove (2009).

Resolve:MARLISE FLORENCIO DE MIRANDA
Diretora Superintendente

Registrar, nos assentamentos funcionais do (a) Servidor (a) Público (a) 
Municipal, Simone Alves Rocha matrícula nº “114761957-3”, ocupante do cargo  
de Técnico de Saúde Pública I lotado (a) na Fundação Municipal de Saúde e PORTARIA HU Nº. 167
Administração Hospitalar de Dourados, 01 (Um) dia de “FALTA” ao serviço 
referente ao dia “26/08/2009” de acordo com o artigo 42, parágrafos 1° e 2°, da 

A DIRETORA SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL lei Complementar Municipal nº 007/91 (Estatuto do Servidor Público), conforme 
DE SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR DE DOURADOS, no uso cópia de folha de freqüência em anexo, parte integrante desta Portaria.
das suas atribuições que lhe confere inciso III do art. 53, da Lei 2.726, de 28 de 
dezembro de 2004.

Dourados (MS), 14 de setembro de 2009.

Resolve:

MARLISE FLORÊNCIO DE MIRANDA
Registrar, nos assentamentos funcionais do (a) Servidor (a) Público (a) DIRETORA FUMSAHD

Municipal, Eliane Corrêa da Silva matrícula nº “114763607-3”, ocupante do 
cargo de Técnico de Saúde Pública I lotado (a) na Fundação Municipal de 
Saúde e Administração Hospitalar de Dourados, 01 (Um) dia de “FALTA” ao  
serviço referente ao dia “04/09/2009” de acordo com o artigo 42, parágrafos 1° 

PORTARIA HU Nº. 161e 2°, da lei Complementar Municipal nº 007/91 (Estatuto do Servidor Público), 
conforme cópia de folha de freqüência em anexo, parte integrante desta 
Portaria.

A DIRETORA SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE 
SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR DE DOURADOS, no uso das 

Dourados (MS), 15 de setembro de 2009. suas atribuições que lhe confere inciso III do art. 53, da Lei 2.726, de 28 de 
dezembro de 2004.

MARLISE FLORÊNCIO DE MIRANDA
DIRETORA FUMSAHD Resolve:

 
Registrar, nos assentamentos funcionais do (a) Servidor (a) Público (a) PORTARIA HU Nº. 164

Municipal, Luis Carlos Nunes Cemin matrícula nº “114763355-2”, ocupante do 
cargo de Técnico de Serviços Organizacionais lotado (a) na Fundação Municipal 

A DIRETORA SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados, 02 (Dois) dias de “FALTA” 
DE SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR DE DOURADOS, no uso ao serviço referente aos dias “14/08/2009” e “15/08/2009” de acordo com o 
das suas atribuições que lhe confere inciso III do art. 53, da Lei 2.726, de 28 de artigo 42, parágrafos 1° e 2°, da lei Complementar Municipal nº 007/91 (Estatuto 
dezembro de 2004. do Servidor Público), conforme cópia de folha de freqüência em anexo, parte 

integrante desta Portaria.

Resolve:

Dourados (MS), 14 de setembro de 2009.
Registrar, nos assentamentos funcionais do (a) Servidor (a) Público (a) 

Municipal, Michele de Souza Bronzati matrícula nº “114764769-1”, ocupante 
MARLISE FLORÊNCIO DE MIRANDAdo cargo de Técnico de Saúde Pública I lotado (a) na Fundação Municipal de 

Saúde e Administração Hospitalar de Dourados, 01 (Um) dia de “FALTA” ao DIRETORA FUMSAHD
serviço referente ao dia “10/08/2009” de acordo com o artigo 42, parágrafos 1° 
e 2°, da lei Complementar Municipal nº 007/91 (Estatuto do Servidor Público), 
conforme cópia de folha de freqüência em anexo, parte integrante desta  
Portaria.

PORTARIA HU Nº. 160

Dourados (MS), 14 de setembro de 2009.
A DIRETORA SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE 

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

DIRETORA FUMSAHD dezembro de 2004.
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PORTARIAS

Resolve: Portaria.

Registrar, nos assentamentos funcionais do (a) Servidor (a) Público (a) Dourados (MS), 11 de setembro de 2009.
Municipal, Adriana Spessoto Prado matrícula nº “114764494-2”, ocupante do 
cargo de Técnico de Saúde Pública I lotado (a) na Fundação Municipal de 

MARLISE FLORÊNCIO DE MIRANDASaúde e Administração Hospitalar de Dourados, 01 (Um) dia de “FALTA” ao 
serviço referente ao dia “02/08/2009” de acordo com o artigo 42, parágrafos 1° DIRETORA FUMSAHD
e 2°, da lei Complementar Municipal nº 007/91 (Estatuto do Servidor Público), 
conforme cópia de folha de freqüência em anexo, parte integrante desta 

 Portaria.
PORTARIA HU Nº. 156

Dourados (MS), 14 de setembro de 2009.

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

DIRETORA FUMSAHD dezembro de 2004.

 
Resolve:

PORTARIA HU Nº. 158

Registrar, nos assentamentos funcionais do (a) Servidor (a) Público (a) A DIRETORA SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL 
Municipal, Vanderleia Alves Rodrigues matrícula nº “114761894-2”, ocupante DE SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR DE DOURADOS, no uso 
do cargo de Técnico de Saúde Pública I lotado (a) na Fundação Municipal de das suas atribuições que lhe confere inciso III do art. 53, da Lei 2.726, de 28 de 
Saúde e Administração Hospitalar de Dourados, 01 (Um) dia de “FALTA” ao dezembro de 2004.
serviço referente ao dia “29/08/2009” de acordo com o artigo 42, parágrafos 1° e 
2°, da lei Complementar Municipal nº 007/91 (Estatuto do Servidor Público), 

Resolve: conforme cópia de folha de freqüência em anexo, parte integrante desta Portaria.

Registrar, nos assentamentos funcionais do (a) Servidor (a) Público (a) Dourados (MS), 11 de setembro de 2009.Municipal, Áurea Aoyama matrícula nº “114765050-1”, ocupante do cargo de 
Técnico de Saúde Pública I lotado (a) na Fundação Municipal de Saúde e 
Administração Hospitalar de Dourados, 01 (Um) dia de “FALTA” ao serviço MARLISE FLORÊNCIO DE MIRANDA
referente ao dia “22/08/2009” de acordo com o artigo 42, parágrafos 1° e 2°, da 

DIRETORA FUMSAHDlei Complementar Municipal nº 007/91 (Estatuto do Servidor Público), 
conforme cópia de folha de freqüência em anexo, parte integrante desta 
Portaria.

 

PORTARIA HU Nº. 155Dourados (MS), 11 de setembro de 2009.

MARLISE FLORÊNCIO DE MIRANDA A DIRETORA SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE 
SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR DE DOURADOS, no uso das DIRETORA FUMSAHD
suas atribuições que lhe confere inciso III do art. 53, da Lei 2.726, de 28 de 
dezembro de 2004.

 
PORTARIA HU Nº. 157

Resolve:

A DIRETORA SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL 
DE SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR DE DOURADOS, no uso Registrar, nos assentamentos funcionais do (a) Servidor (a) Público (a) 
das suas atribuições que lhe confere inciso III do art. 53, da Lei 2.726, de 28 de Municipal, Cleide Caetano dos Santos matrícula nº “114760869-3”, ocupante do 
dezembro de 2004. cargo de Técnico de Saúde Pública I lotado (a) na Fundação Municipal de Saúde 

e Administração Hospitalar de Dourados, 01 (Um) dia de “FALTA” ao serviço 
referente ao dia “19/08/2009” de acordo com o artigo 42, parágrafos 1° e 2°, da 

Resolve: lei Complementar Municipal nº 007/91 (Estatuto do Servidor Público), conforme 
cópia de folha de freqüência em anexo, parte integrante desta Portaria.

Registrar, nos assentamentos funcionais do (a) Servidor (a) Público (a) 
Municipal, Fabio Lester Alves Colman matrícula nº “114761794-2”, ocupante 

Dourados (MS), 11 de setembro de 2009.do cargo de Técnico de Saúde Pública I lotado (a) na Fundação Municipal de 
Saúde e Administração Hospitalar de Dourados, 01 (Um) dia de “FALTA” ao 
serviço referente ao dia “18/08/2009” de acordo com o artigo 42, parágrafos 1° 

MARLISE FLORÊNCIO DE MIRANDAe 2°, da lei Complementar Municipal nº 007/91 (Estatuto do Servidor Público), 
conforme cópia de folha de freqüência em anexo, parte integrante desta DIRETORA FUMSAHD



04Diário Oficial   -   618ANO XI -  Nº 2. DOURADOS, MS TERÇA-FEIRA, 13 DE OUTUBRO DE 2009

PORTARIAS

RESOLUÇÃO  Nº 040 /2009 § 4º - Apresentar projetos técnicos, anexando no mínimo três orçamentos de 
diferentes empresas, estes não podendo ser cópia, constando carimbo, CNPJ e 
assinatura da mesma, não ultrapassando o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso de suas 

§ 5º - No projeto deverá constar apenas um objeto.atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 2059 de 14 de maio de 1996, através 
da plenária em reunião extraordinária nº 284, ata nº 284, realizada no dia 02 de 
Outubro de 2009, pela maioria absoluta de seus membros; Art. 4º - Na seleção dos projetos serão priorizados, em critério de pontuação, as 

entidades que atenderem os seguintes requisitos:
RESOLVE:

§ 1º - Que atuem, de forma efetiva junto à sociedade Douradense, na Rede 
Art. 1º - A presente resolução estabelece e aprova os critérios de repasse dos Sócioassistencial há mais tempo;

recursos do Fundo Municipal de Investimento Social – referente à sobra no valor § 2º - Que atendam os objetivos estabelecidos na LOAS (Lei Orgânica da 
de R$ 24.235,07 (vinte e quatro mil, duzentos e trinta e cinco reais e sete centavos) Assistência Social) e no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) se for o caso.
dos Programas e Projetos/2009, de Instituições inscritas no Conselho Municipal § 3º - Comprovar que tenham recebido menor quantidade de recursos de 
de Assistência Social. Emenda Parlamentar e outras fontes de Recursos Públicos no (exercício 2006 a 

2008), sendo que para efeito de cálculo não serão contabilizados os recursos 
Art. 2º - Que a Instituição proponente esteja juridicamente constituída seja de oriundos do S.A.C. (Serviço de Ação Continuada).

caráter não governamental e de interesse público. § 4º - Os recursos solicitados no Projeto deverão propor ampliação qualitativa 
e/ou quantitativa de atendimento ao usuário.

Art. 3º - Que esteja regularmente inscrita no Conselho Municipal de 
Assistência Social. Art. 5º - As Instituições proponentes deverão apresentar Projeto Técnico 

impreterivelmente até dia de 06 a 09 de Outubro de 2009, no horário das  07h às 11h 
§ 1º - Tenha Certificado de Inscrição nos últimos dois anos, sem restrições e das 13h às 17h, contendo a forma e a área de aplicação dos recursos claros e 

junto ao Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS. definidos (conforme edital nº 002/2009 SEMAS).
§ 2º - Tenha Certificado de Inscrição regular junto ao Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, se for seu público alvo. § 1º - Ter em anexo Referendum do Conselho Gestor ou da Diretoria da 
§ 3º - Que apresente Projeto Técnico condizente com as atividades de Instituição,  endossando a necessidade do Projeto e as melhorias que o mesmo trará 

financiamento de reformas, ampliações, aquisição de material ou  equipamentos, para a região onde será implantado, constando em ata.
no valor máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), (caso o valor do projeto seja § 2º - As Instituições que tiverem dificuldades na elaboração do Projeto 
superior a essa quantia, deverá o valor excedente ser enquadrado como Técnico,  deverão solicitar assessoria do Órgão Gestor e orientação do Conselho 
contrapartida, sendo que deverá ser citada a origem do recurso, não podendo o Municipal de Assistência Social.
mesmo ser oriundo de Recursos Públicos). § 3º - O Órgão gestor da Assistência Social terá prerrogativa de fornecer às 

RESOLUÇÃO
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RESOLUÇÃO

Instituições proponentes “um modelo de projeto” a ser apresentado. Art. 8º - Os casos omissos ou não enquadrados nessa resolução, serão 
resolvidos em primeira instância, pela Comissão de Avaliação e Seleção, e em § 4º - O Conselho Municipal de Assistência Social por meio da Comissão 
segunda instância pelo Plenário do Conselho Municipal de Assistência Social.constituída, terá 15 dias para a seleção dos projetos técnicos, após a data limite do 

recebimento dos mesmos conforme estabelecido no edital nº 002/2009 da 
Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS, “item 4.1.”. Art. 9º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação e revoga as 

disposições em contrário.       

  Art. 6º - A Comissão de Avaliação e Seleção dos Projetos é constituída por 
conselheiros governamentais e não governamentais de forma paritária do CMAS Art. 10º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação e revoga as 
e técnicos da  SEMAS. disposições em contrário.

  
Art. 7º - As Instituições deverão ter em seu Parecer, elaborado anteriormente, Dourados/MS, 02 de outubro de 2009.

junto ao Conselho Municipal de Assistência Social, e no relatório de 
Monitoramento elaborado pelo Gestor Municipal, recomendada ou mencionada a Maristani T. Salapata Fraiberg
adequação proposta no Projeto Técnico. Presidente do CMAS

EDITAIS

DROGAIRA CRUZEIRO DO SUL LTDA-ME, torna público que requereu 1.2 A realização do concurso de remoção ficará a cargo da Comissão Especial 
do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a do Concurso de Remoção da Secretaria Municipal de Educação.
Autorização Ambiental - AA, para atividade de comercio varejista de produtos 
farmacêuticos sem manipulação de formulas, localizada a Av Marcelino Pires nº 2. DOS REQUISITOS PARA O CONCURSO DE REMOÇÃO
1229, centro no município de Dourados (MS). 2.1 Só poderá inscrever-se no concurso de remoção o profissional do magistério 

municipal que atender aos seguintes requisitos:
I – pertencer ao quadro permanente da Secretaria Municipal de Educação;

A EMPRESA AURELIANO LOUREIRO FILHO-ME, torna Público que II – o cargo/função ao qual deseja ser removido deve ser o mesmo do objeto de 
recebeu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), concurso;
a Licença AMBIENTAL SIMPLIFICADA - LAS, com nº 079/2009 para III – estar em efetivo exercício na função, não podendo estar afastado em 
atividade de Comércio varejista de mercadoria em geral, com predominância de Licença para Tratar de Interesse Particular, Licença para Capacitação, em 
produtos alimentícios – minimercados mercearia e armazénsde, localizada na Readaptação de Função ou Cedido.  
Rua: 20 de Dezembro Nº 485 - Bairro Jardim Santo André, no município de IV – não estar afastado do exercício do cargo efetivo para exercer cargo de 
Dourados (MS). provimento em comissão nas administrações federal, estadual ou municipal, 

respectivas autarquias, fundações e entidades paraestatais.

L.A.PEGORARO & FILHA LTDA, nome da fantasia CAFÉ SERTÃO & 3. DAS INSCRIÇÕES
CIA, torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – 3.1 A inscrição para o concurso de remoção deverá ser feita pelo próprio 
IMAM de Dourados (MS), a Autorização Ambiental - AA, para atividade de candidato ou por meio de procuração legal, no período de 20 a 28 de outubro do ano 
Comércio Varejista e moagem de café, localizada na Rua João Eduardo Isidoro corrente na própria Unidade Educacional onde estiver atuando, em horário de 
s/nº lote 3 quadra 2 – Distrito de Vila Vargas,  neste municipio de Dourados (MS). expediente, em formulário próprio expedido pela SEMED. 

3.2 Junto ao requerimento de remoção, o servidor deverá anexar fotocópias 
autenticadas pela Unidade Educacional de onde requer remoção dos seguintes 

Patury Indústria e Comercio de Pré-Moldados LTDA torna público que documentos: 
requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados I – documento de identificação com foto expedido por órgão oficial 
(MS), a Licença de Operação - LP, para atividade de fabricação de estrutura de reconhecido;
concreto pré-moldados em serie ou sob encomendas, localizada na Rua dos II – declaração expedida pela Unidade Educacional de onde requer a remoção, 
Limoeiros s/nº no Jd. Colibri, no Município de Dourados (MS). Não foi constando dia, mês e ano de início das atividades na Unidade; 
determinado estudo de impacto ambiental.

III – comprovante de residência no nome do servidor ou com declaração do 
 

proprietário em anexa;

IV – cópia do Holerite do mês de setembro de 2009.
Patury Indústria e Comercio de Pré-Moldados LTDA torna público que 

3.2.1 O tempo de serviço será contado até o dia 31 de outubro do ano corrente.
requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados 

3.3 O candidato que, no requerimento de inscrição, prestar declarações falsas (MS), a Licença de Operação - LI, para atividade de fabricação de estrutura de 
ou inexatas, ou apresentar documentos adulterados, terá sua inscrição cancelada, concreto pré-moldados em serie ou sob encomendas, localizada na Rua dos 
anulando-se todos os atos dela decorrentes.Limoeiros s/nº no Jd. Colibri, no Município de Dourados (MS). Não foi 

3.4 O candidato poderá indicar até 02 (duas) Unidades Educacionais, em ordem determinado estudo de impacto ambiental.
de preferência, para onde pretende ser removido.

3.5 O candidato que possuir 02 (dois) cargos, deverá fazer duas inscrições se 
desejar remoção para ambos os cargos, sendo que cada inscrição deverá obedecer as VANDERLEI CESAR HOSS DIEL, torna público que recebeu do Instituto 
normas deste edital.de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Renovação da 

3.6 Em nenhuma hipótese, o candidato poderá solicitar mudanças de opção e, se Licença de Operação –RLO N° 030/2009 , para atividade de Avicultura de Corte 
classificado para a primeira ou segunda opção, ficará obrigado a partir de Industrial, com validade de 03 anos a partir de 30 de setembro de 2009, localizado 
1º/01/2010 a exercer suas funções naquela Unidade Educacional selecionada.no Sitio Ferraz, Município de Dourados (MS). 

 3.7 O diretor ou responsável da Unidade Educacional deverá entregar, 
mediante ofício, no protocolo da SEMED, nos dias 29 ou 30 de outubro de 2009, os 
requerimentos de inscrição formalizados no âmbito da sua Unidade, acompanhado 

EDITAL SEMED N.º 06/2009
dos documentos exigidos no item 3.2 deste Edital.

3.7.1 Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, protocolo de requerimentos 
ABRE INSCRIÇÕES E BAIXA NORMAS PARA O CONCURSO DE após 30 de outubro de 2009.

REMOÇÃO DO QUADRO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL DE 
DOURADOS/MS. 

4. DA CLASSIFICAÇÃO

4.1 Para fins de classificação no Concurso de Remoção observar-se-ão os 
A Secretária Municipal de Educação, no uso das suas atribuições legais que 

seguintes critérios ordenadamente:
lhe confere o Artigo 75 da Lei Orgânica do Município de Dourados, o Artigo 28 da 

I – o mais antigo no cargo;Lei Complementar n.º 118 de 31/12/2007 e demais disposições legais aplicáveis a 
II – o candidato que apresentar maior tempo de serviço na Unidade Educacional espécie, resolve baixar normas para realização do Concurso de Remoção do 

de onde requer a remoção;Quadro do Magistério Municipal de Dourados/MS, regendo-se pelas seguintes 
III – o mais idoso.regras:
 4.2 Será desclassificado o candidato que não indicar pelo menos uma Unidade 

Educacional para a qual pretende ser removido.1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O concurso de remoção a pedido, de que se trata o Artigo 28 da Lei 

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAISComplementar nº 118 de 31 de dezembro de 2007, ocorrerá de acordo com as 
disposições deste edital. 5.1 O resultado final do concurso de remoção será homologado pela Secretária 
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Municipal de Educação e divulgado no Diário Oficial do Município até proprietário anexa;
31/12/2009. IV - cópia do Holerite do mês de setembro de 2009.

5.2 Caberá a direção da Unidade Educacional divulgar aos profissionais os 3.2.1 O tempo de serviço do servidor será contado até dia 31 de outubro do ano 
dispositivos deste Edital, assim como disponibilizar os requerimentos de pedido corrente. 
de remoção, que será expedido pela SEMED, pois não terá validade qualquer 3.3 O servidor que, no requerimento de inscrição, prestar declarações falsas ou 
outro tipo de requerimento. inexatas, ou apresentar documentos adulterados, terá sua inscrição cancelada, 

5.3 Caberá a Comissão Especial de Concurso de Remoção, nomeada através anulando-se todos os atos dela decorrentes.
do Decreto n.º530, de 09/10/2009, a organização, o planejamento, a execução e a 3.4 O servidor poderá indicar até 02 (duas) Unidades Educacionais, em ordem 
análise dos trabalhos relativos ao concurso de remoção. de preferência, para onde pretende ser removido.

5.4 O candidato classificado no Concurso de remoção entrará em exercício na 3.4.1 Em nenhuma hipótese, o candidato poderá solicitar mudanças de opção e, 
Unidade Educacional designado a partir de 1º/01/2010. se classificado para a primeira ou segunda opção, ficará obrigado a partir de 1º de 

5.5 O Quadro do Profissional do Magistério Municipal Indígena será regido janeiro de 2010 a exercer suas funções naquela Unidade Educacional selecionada.
por outro regulamento. 3.5 O diretor ou responsável da Unidade Educacional deverá entregar, mediante 

5.6 Os casos omissos deverão ser comunicados a Comissão Especial de ofício, no protocolo da SEMED, nos dias 29 ou 30 de outubro de 2009, os 
Concursos de Remoção, a qual tomará providências cabíveis. requerimentos de inscrição formalizados no âmbito da sua Unidade, acompanhado 

5.7 Para que possa participar de outro Concurso de Remoção, o servidor dos documentos exigidos no item 3.2 deste Edital.
classificado e removido em decorrência deste Concurso de Remoção ficará 3.5.1 Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, protocolo de requerimentos 
obrigado a exercer suas funções na Unidade Educacional designada, por um após 30 de outubro de 2009.
período mínimo de 01 (um) ano, salvo nos casos de interesses da Administração 
Municipal. 4. DA CLASSIFICAÇÃO

5.8 A inscrição não garante direito de remoção ao candidato sem aprovação 4.1 Para fins de classificação no Concurso de Remoção observar-se-ão os 
da Comissão Especial de Concurso de Remoção e posterior deferimento pela seguintes critérios ordenadamente:
Secretária Municipal de Educação. I -  o mais antigo no cargo;

5.9 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as II - o servidor que apresentar maior tempo de serviço na Unidade Educacional 
disposições em contrário. de onde requer a remoção;

III - o mais idoso.
Dourados/MS, 09 de Outubro de 2009. 4.2 Será desclassificado aquele servidor que não indicar pelo menos uma 

Unidade Educacional para a qual pretende ser removido.
Cleberson Lopes dos Santos

Diretor do Departamento de Administração Escolar 5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1 O resultado final do concurso de remoção será homologado pela Secretária 

Marlene Florencio de Miranda Vasconcelos Municipal de Educação e divulgado no Diário Oficial do Município até 31/12/2009.
Secretária Municipal de Educação 5.2 Caberá à direção da Unidade Educacional divulgar aos servidores os 

dispositivos deste Edital, assim como disponibilizar os requerimentos de pedido de 
remoção, que será expedido pela SEMED, pois não terá validade qualquer outro 
tipo de requerimento.EDITAL SEMED Nº.05/2009

5.3 Caberá a Comissão Especial de Concurso de Remoção, nomeada através do 
Decreto n.º530, de 09/10/2009, a organização, o planejamento, a execução e a REGULAMENTA O CONCURSO DE REMOÇÃO DO GRUPO DE 
análise dos trabalhos relativos ao concurso de remoção.APOIO A GESTÃO EDUCACIONAL

5.4 O candidato classificado no Concurso de Remoção entrará em exercício na 
Unidade Educacional designado a partir de 1º/01/2010.A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais que 

5.4.1 Para que possa participar de outro Concurso de Remoção, o servidor lhe confere o Artigo 75 da Lei Orgânica do Município de Dourados, o Artigo 28 da 
classificado e removido em decorrência desse Concurso de Remoção ficará Lei Complementar nº. 118 de 31 de Dezembro de 2007 e demais disposições 
obrigado a exercer suas funções na Unidade Educacional designada, por um período aplicáveis a espécie, estabelece normas e procedimentos para o Concurso de 
mínimo de 01 (um) ano, salvo nos casos de interesse da Administração Municipal.Remoção do Grupo de Apoio a Gestão Educacional.

5.5 O Quadro de Apoio a Gestão Educacional Indígena será regido por outro 
regulamento.1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

5.6 Os casos omissos deverão ser comunicados a Comissão Especial de 1.1 O Concurso de Remoção a pedido, de que se trata o Art. 28 da Lei 
Concurso de Remoção, a qual tomará providências cabíveis.Complementar nº.118 de 31 de Dezembro de 2007 e Arts. 66 e 67 da Lei 

5.7 A inscrição não garante direito de remoção ao servidor sem aprovação da Complementar nº. 107 de 27 de Dezembro de 2006, ocorrerá de acordo com as 
Comissão Especial de Concurso de Remoção e posterior deferimento pela disposições deste edital.
Secretária Municipal de Educação.1.2 A realização do concurso de remoção ficará a cargo da Comissão Especial 

5.8 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as de Concurso de Remoção da Secretaria Municipal de Educação.
disposições em contrário.

2. DOS REQUISITOS PARA O CONCURSO DE REMOÇÃO
Dourados/MS, 09 de Outubro de 2009.2.1 Só poderá inscrever-se no concurso de remoção o servidor que atender os 

seguintes requisitos:
Cleberson Lopes dos SantosI - ser servidor efetivo do Quadro Permanente do Grupo de Apoio a Gestão 

Diretor do Departamento de Administração EscolarEducacional da Secretaria Municipal de Educação;
II - estar em efetivo exercício na função, não podendo estar afastado em 

Licença para Tratar de Interesse Particular, Licença para Capacitação, em Marlene Florencio de Miranda Vasconcelos
Readaptação de Função ou Cedido; Secretária Municipal de Educação

III - não estar afastado do exercício do cargo efetivo para exercer cargo de 
provimento em comissão nas administrações federal, estadual ou municipal, 
respectivas autarquias, fundações e entidades paraestatais. EDITAL Nº. 78, DE 13 DE OUTUBRO DE 2009 - 7º PROCESSO 

 SELETIVO SIMPLIFICADO/2009 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE 
3. DAS INSCRIÇÕES SAÚDE E ADMNISTRAÇÃO HOSPITALAR DE DOURADOS.
3.1 A inscrição para o concurso de remoção deverá ser feita pelo próprio 

servidor ou por meio de procuração legal, no período de 20 a 28 de outubro do ano Contratação Temporária – 2ª CONVOCAÇÃO
corrente, na própria Unidade Educacional onde estiver atuando, em horário de 
expediente e em formulário próprio expedido pela SEMED. A Diretora da Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de 

3.2 Junto ao requerimento de remoção, o servidor deverá anexar fotocópias Dourados, no uso de suas atribuições que lhe é conferida, CONVOCA os 
dos seguintes documentos autenticados pela Unidade Educacional, onde exerce Candidatos relacionados no Anexo I, respeitando a ordem de classificação e a 
suas funções: publicação da Homologação do Resultado Final referente ao Edital nº. 69, de 

I - documento de identificação com foto expedido por órgão oficial 17/09/2009 - 7º Processo Seletivo Simplificado/2009, para Cadastro de Reserva e 
reconhecido; Futura Contratação Temporária de Pessoal, a comparecer até o dia 16 de outubro de 

II - declaração expedida pela Unidade Educacional de onde requer a 2009, às 16 horas na Unidade de Recursos Humanos da Fundação, sito a Rua 
remoção, constando dia, mês e ano de início das atividades naquela Unidade; Gerônimo Marques Matos, 558, Altos do Indaiá- Dourados/MS, para exercício da 

III - comprovante de residência no nome do servidor ou com declaração do função devendo apresentar os documentos previstos no edital do PSS/HU, Lei 
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Complementar 137 de 29 de dezembro de 2008 e Anexo II, sob pena de C/C Banco do Brasil nº.
desclassificação. DOCUMENTOS  P/ CADASTRO  SUS (Obs. Somente para funcionários 

contratados, na área da Enfermagem, Laboratório de Analises Clinicas, Farmácia 
Hospitalar e Médicos) , trazer  uma copia de:RG/CPF/COMP.RES./CERT.NASC.  Dourados/MS, 13 de outubro de 2009.
ou  CASAMENTO/REG.ORGÃO/ESCOLARIDADE/PIS/PASEP/CEP.

Marlise Florêncio de Miranda
DIRETORA FUMSAHD

MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

ANEXO I

ANEXO II

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS (CÓPIA) EXIGIDOS PARA 
ADMISSÃO:

Documentos: 02 (duas) Cópias de: 
O Presidente da Comissão Permanente Sindicante e Processante, nomeado pelo -Carteira de identidade (RG);

Decreto Municipal nº 2.340/2003, FAZ SABER ao servidor público municipal -Carteira de Registro no respectivo órgão de classe;
acima qualificado QUE foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar em que 

-Documento que comprove a escolaridade exigida para o cargo e documento 
figura como acusado, com a finalidade de apurar os seguintes atos e fatos: Apurar 

da habilitação profissional para a função.
150 dias de falta ao serviço, configurando, em tese, ABANDONO DE CARGO. 

-Cartão de Inscrição do PIS/PASEP; Transgredindo, em tese, o artigo 205, II da LC 107/2006.
-Título de Eleitor;

A servidora acusada poderá, querendo, acompanhar toda a instrução 
-Comprovante de Quitação Eleitoral (2008); processual, a ser realizada na sede da Comissão Permanente, instalada na Rua 
-CPF/CIC; Coronel Ponciano, nº 1700 - bloco C - Parque dos Jequitibás, ou fazer-se assistir por 
-Certificado Militar para os homens; advogado legalmente habilitado.
-Certidão de Nascimento ou casamento, se for o caso; Pelo mesmo mandado, fica INTIMADO para comparecer, acompanhado de 
-Certidão de nascimento dos filhos, carteira de vacinação, atestado de advogado, à audiência de interrogatório designada para o dia 21/09/2009, às 13:40 

escolaridade (se estiver em idade escolar), se for o caso; horas, na sede da referida Comissão Permanente, para ser ouvido sobre a acusação 
-Comprovante de residência atual (luz ou telefone); (somente é permitido em que lhe é imputada.

nome do próprio servidor ou pai, mãe e esposo (a) );
-02 (duas) fotografia recente 3 X 4;

Cópias Anexas:
-Laudo Médico de Avaliação Clínica; 

Documentos que instruem e compõem a denúncia apresentada.-Carteira de Trabalho – Página do Cadastro (Para benefícios junto ao INSS) 
(parte da foto e verso);

-Certidão Negativa do CPF. Dourados – MS, 13 de outubro de 2009.
-Comprovação de Experiência para a função que irá assumir, conforme 

previsto no edital do PSS/HU. Antônio Marcos Marques
OBS – Os candidatos que não possuírem o Cartão do PIS/PASEP 

Presidentepreencherão uma Declaração no ato da apresentação dos documentos.
*Todos os documentos deverão ser apresentados em duas vias, que serão 

autenticados no ato da apresentação, mediante a apresentação dos originais. Recebi em:______/______/______
Fone residencial:                                   Fone Celular: Assinatura:___________________

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO SEMRE/DATF/NF/No 004/2009, de 8 de Fiscalização, sito à Rua Presidente Vargas, no 810, Centro.
outubro de 2009

Os contribuintes autuados estão INTIMADOS a, no prazo de 20 (vinte) dias 
contados da data da publicação deste:O Departamento de Administração Tributária e Fiscal, através do Núcleo de 

a) recolher à Fazenda Pública Municipal o crédito tributário exigido nos autos, 
Fiscalização, com fulcro nos art. 55 e 466 da Lei Complementar no 71/2003 

com desconto de 40% do valor da multa aplicada, nos termos do art. 142, § 2o, do 
(Código Tributário Municipal - CTM), e por terem sido ineficazes as tentativas de 

CTM;
notificação pessoal ou via postal, faz publicar o presente Edital.

b) efetuar parcelamento do débito, mediante confissão da dívida tributária, nos 
termos da legislação tributária; ou

Ficam os contribuintes inscritos do Cadastro de Atividades Econômicas c) apresentar defesa contra o ALIM, nos termos dos artigos 469 a 472 do CTM.
abaixo identificados NOTIFICADOS de que foram contra si lavrados Autos de 
Lançamento e Imposição de Multa – ALIM, cujas cópias e anexos estão à Decorrido o prazo legal sem cumprimento da presente intimação, ensejará a 
disposição dos interessados ou seus representantes legais junto ao Núcleo de revelia, nos termos do art. 454 do CTM. 
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TERMO DE RATIFICAÇÃO 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 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
telefone (0**67) 3411-7755 e/ou via e-mail no endereço eletrônico: DOURADOS, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 48, inciso II, 
pregao@dourados.ms.gov.br. Processo n° 401/2009/DCL/PMD.da Lei Complementar Municipal n.° 138 de 02 de Janeiro de 2009,

RATIFICA, nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93, o contido no processo de 
Dourados-MS., 08 de setembro de 2009.Dispensa de Licitação n.° 181/2009, que objetiva a aquisição de material 

hospitalar – luva cirúrgica e luva descartável para procedimento -  para ser 
utilizado nas unidades de saúde, com fundamento no art. 24, IV, da Lei 8.666/93 e TATIANE CRISTINA DA SILVA MORENO
alterações. Secretária Municipal de Administração

Publique-se.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 105/2009Gabinete do Secretário Municipal de Saúde.

O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Dourados-MS, 09 de outubro de 2009.
Secretaria Municipal de Administração, torna público para conhecimento dos 
interessados que promoverá licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do Mario Eduardo Rocha Silva
tipo “Menor Preço”, conforme segue: OBJETO: Aquisição de máquina digital, 

Secretário Municipal de Saúde do Município de Dourados equipamentos para áudio, vídeo, fotos, processamento de dados, entre outros 
equipamentos especificados, para atender necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação. DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: A sessão pública para o 
credenciamento e recebimento dos envelopes de propostas de preços e de AVISO DE LICITAÇÃO
habilitação ocorrerá às 08h (oito horas), do dia 27/10/2009 (vinte e sete de outubro PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2009
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 “F” do Centro 

O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, através da 
Administrativo Municipal, sito na Rua Coronel Ponciano, n° 1.700, Parque dos 

Secretaria Municipal de Administração, torna público para conhecimento dos 
Jequitibás, na cidade de Dourados-MS. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n° 

interessados que promoverá licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, 
10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n° 3.447, de 23 de fevereiro de 

do tipo “Menor Preço”, conforme segue: OBJETO: Aquisição de motocicleta e 
2005, Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, com aplicação 

baú para motocicleta de 40l (quarenta litros) para atender ao Programa VIGISUS 
subsidiária da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, legislação pertinente e em 

– PLANVIGI. DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: A sessão pública para o 
conformidade com as condições e especificações descritas no edital e seus anexos. 

credenciamento e recebimento dos envelopes de propostas de preços e de 
DA AQUISIÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: O edital poderá ser examinado 

habilitação ocorrerá às 14h (quatorze horas), do dia 26/10/2009 (vinte e seis de 
no Departamento de Compras e Licitação, no endereço supracitado, e em havendo 

outubro do ano de dois mil e nove), na sala de reunião do Departamento de 
interesse, poderá ser obtido, mediante o ressarcimento da taxa referente aos custos 

Compras e Licitação, localizada na Secretaria Municipal de Finanças, no Bloco 
de reprodução gráfica da documentação fornecida. Informações complementares 

“F” do Centro Administrativo Municipal, sito na Rua Coronel Ponciano, n° 
poderão ser obtidas no telefone (0**67) 3411-7755 e/ou via e-mail no endereço 

1.700, Parque dos Jequitibás, na cidade de Dourados-MS. FUNDAMENTO 
eletrônico: pregao@dourados.ms.gov.br. Processo n° 383/2009/DCL/PMD.

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 

Dourados-MS., 09 de setembro de 2009.de 2006, com aplicação subsidiária da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, 
legislação pertinente e em conformidade com as condições e especificações 

TATIANE CRISTINA DA SILVA MORENOdescritas no edital e seus anexos. DA AQUISIÇÃO DO EDITAL E 
INFORMAÇÕES: O edital poderá ser examinado no Departamento de Compras Secretária Municipal de Administração

LICITAÇÕES
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AVISO DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2009 PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2009

O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, através da 
O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Secretaria Municipal de Administração, torna público para conhecimento dos 

Secretaria Municipal de Administração, torna público para conhecimento dos interessados que promoverá licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, 
interessados que promoverá licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do do tipo “Menor Preço”, conforme segue: OBJETO: Contratação de empresa para 
tipo “Menor Preço”, conforme segue: OBJETO: Aquisição de marmitex e refeições execução de serviços de limpeza de fossa, desentupimento de vaso e limpeza de 
self-service para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência caixa de gordura, visando atender as necessidades dos Centros de Educação 
Social. DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: A sessão pública para o credenciamento Infantil-CEIM’s. DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: A sessão pública para o 
e recebimento dos envelopes de propostas de preços e de habilitação ocorrerá às 08h credenciamento e recebimento dos envelopes de propostas de preços e de 
(oito horas), do dia 28/10/2009 (vinte e oito de outubro do ano de dois mil e nove), habilitação ocorrerá às 14h (quatorze horas), do dia 27/10/2009 (vinte e sete de 
na sala de reunião do Departamento de Compras e Licitação, localizada na outubro do ano de dois mil e nove), na sala de reunião do Departamento de 
Secretaria Municipal de Finanças, no Bloco “F” do Centro Administrativo Compras e Licitação, localizada na Secretaria Municipal de Finanças, no Bloco 
Municipal, sito na Rua Coronel Ponciano, n° 1.700, Parque dos Jequitibás, na “F” do Centro Administrativo Municipal, sito na Rua Coronel Ponciano, n° 
cidade de Dourados-MS. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n° 10.520, de 17 1.700, Parque dos Jequitibás, na cidade de Dourados-MS. FUNDAMENTO 
de julho de 2002, Decreto Municipal n° 3.447, de 23 de fevereiro de 2005, Lei LEGAL: Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n° 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, com aplicação subsidiária da 3.447, de 23 de fevereiro de 2005, Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro 
Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, legislação pertinente e em conformidade de 2006, com aplicação subsidiária da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, 
com as condições e especificações descritas no edital e seus anexos. DA legislação pertinente e em conformidade com as condições e especificações 
AQUISIÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: O edital poderá ser examinado no descritas no edital e seus anexos. DA AQUISIÇÃO DO EDITAL E 
Departamento de Compras e Licitação, no endereço supracitado, e em havendo INFORMAÇÕES: O edital poderá ser examinado no Departamento de Compras 
interesse, poderá ser obtido, mediante o ressarcimento da taxa referente aos custos e Licitação, no endereço supracitado, e em havendo interesse, poderá ser obtido, 
de reprodução gráfica da documentação fornecida. Informações complementares mediante o ressarcimento da taxa referente aos custos de reprodução gráfica da 
poderão ser obtidas no telefone (0**67) 3411-7755 e/ou via e-mail no endereço documentação fornecida. Informações complementares poderão ser obtidas no 
eletrônico: pregao@dourados.ms.gov.br. Processo n° 449/2009/DCL/PMD.telefone (0**67) 3411-7755 e/ou via e-mail no endereço eletrônico: 

pregao@dourados.ms.gov.br. Processo n° 372/2009/DCL/PMD.

Dourados-MS., 09 de setembro de 2009.
Dourados-MS., 09 de setembro de 2009.

TATIANE CRISTINA DA SILVA MORENOTATIANE CRISTINA DA SILVA MORENO
Secretária Municipal de AdministraçãoSecretária Municipal de Administração

EXTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 263/2009/DCL/PMD EXTRATO DO CONTRATO Nº 300/2009/DCL/PMD
                                                        
PARTES: PARTES:
Município de Dourados/MS Município de Dourados/MS
Netmicro Informática Ltda-ME Jacyr Cardoso de Oliveira
PROCESSO: Dispensa de Licitação n° 166/2009.

PROCESSO: Dispensa de Licitação n° 176/2009.OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de 
OBJETO: Contratação de serviço de afiação de instrumentos cirúrgicos para serviços de Internet via rádio com os equipamentos necessários em regime de 

atender ao PAM, CAM, SAMU, CEO II, UBS e UBSF.comodato para atender as seguintes Escolas Municipais: Profa Antônia Cândida 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:de Melo, Etalívio Penzo, Profa Clori Benedetti de Freitas, Profa Maria da 
Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores. Conceição Angélica, Sócrates Câmara e Bernardina Corrêa de Almeida.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
art. 24, inciso II da Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores. 12.00 – Secretaria Municipal de Saúde
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12.02 – Fundo Municipal de Saúde
13.00 – Secretaria Municipal de Educação 10.302.119 – Programa de Promoção da Saúde e Preservação da Vida
13.02 – Fundo Manut. e Des. da Edu. Bas. e Val. Prof. EDU-FUNDEB  

33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
12.361.104 – Programa de Valorização do Ensino em Dourados

33.90.36.05. – Manut. e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas4.027. – Manutenção do FUNDEF
2.097 – Manut., Construção, Reforma e Equip. do Sist. Hosp. e Ambulatorial33.90.39.35. – Locação, Desenv., Manutenção e Licenças de Software
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias contados a VIGÊNCIA CONTRATUAL: 150 (cento e cinqüenta) dias contados da 

partir da assinatura do Contrato.assinatura do Contrato.
VALOR DO CONTRATO: R$ 7.960,00 (sete mil novecentos e sessenta reais).VALOR DO CONTRATO: R$ 7.890,00 (sete mil oitocentos e noventa reais).

DATA DE ASSINATURA: 09 de outubro de 2009. DATA DE ASSINATURA: 09 de outubro de 2009.
Secretaria Municipal de Administração. Secretaria Municipal de Administração.
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NOTIFICAÇÃO

MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS, pessoa jurídica de direito público presente, apresentarem suas DEFESAS, por escrito, no Departamento de  
interno, devidamente inscrito no CNPJ sob nº 03.155.926/0001-44, com sede na Habitação, localizado na Rua Oliveira Marques nº. 558, Jardim Tropical, tendo em 
rua Coronel Ponciano nº 1700, nesta cidade de Dourados-MS, neste ato vista processo de RETOMADA DO IMÓVEL 
representado pelo seu DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, Sr. 

Não apresentada defesa escrita no prazo acima fica o contrato de doação ASTÚRIO DAUZACKER DA SILVA, ao final firmado, pelo presente 
REVOGADO AUTOMATICAMENTE.  instrumento, tendo em vista as irregularidades apontadas no processo 

administrativo R040/09, por falta de cumprimento das obrigações do donatário 
Dourados - MS, 09 de outubro de 2009.do imóvel determinado pelo Lote 09 da quadra 13 do Loteamento Social Estrela 

Verá, pelo presente NOTIFICA a Srª. BRUNA ROJAS SARATE titular do CPF 
ASTURIO DAUZACKER DA SILVAnº.004.876.671-23 e ao Sr. VALTELEME RIBEIRO DE OLIVEIRA titular do 

CPF nº.925.177.571-00 , para em 10 (dez) dias a contar da publicação da Diretor do Departamento de Habitação

ATOS

ATO REVOGATÓRIO Nº082/09, de 09 de outubro de 2009. TEREZINHA ELONI RITTES SIEG CORDEIRO.

MUNICÍPIO DE DOURADOS, pessoa jurídica de direito público interno, Dourados, 09 de outubro de 2009. 
inscrito no CGC/MF sob o nº 03.155.926.001-44, com sede nesta cidade de 
Dourados-MS, à Rua Coronel Ponciano, nº 1700, neste ato representado pelo Asturio Dauzacker da Silva
Diretor do Departamento de Habitação Sr. Asturio Dauzacker da Silva.

Diretor do Departamento de Habitação 
CONSIDERANDO, que restou provado no processo administrativo nº 

R099/09, que o promitente-donatário não cumpriu, com o que determina a Lei 
nº 3074 de 03 de abril de 2008.

ATO REVOGATÓRIO Nº085/09, de 09 de outubro de 2009.

RESOLVE:
MUNICÍPIO DE DOURADOS, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrito no CGC/MF sob o nº 03.155.926.001-44, com sede nesta cidade de CANCELAR a promessa de doação do Lote nº. 19, da Quadra nº. 15, do 
Dourados-MS, à Rua Coronel Ponciano, nº 1700, neste ato representado pelo Loteamento Social Jardim Canaã IV, feita a promitente-donatária MARIA DE 
Diretor do Departamento de Habitação Sr. Asturio Dauzacker da Silva.FATIMA ALVES.

CONSIDERANDO, que restou provado no processo administrativo nº Dourados, 09 de outubro de 2009. 
R095/09, que o promitente-donatário não cumpriu, com o que determina a Lei nº 
3074 de 03 de abril de 2008.

Asturio Dauzacker da Silva

Diretor do Departamento de Habitação RESOLVE:

CANCELAR a promessa de doação do Lote nº. 28, da Quadra nº. 31, do 
ATO REVOGATÓRIO Nº083/09, de 09 de outubro de 2009. Loteamento Social Vila Cachoerinha, feita aos promitentes-donatários, 

DANIEL CHAVES DA SILVA E VERA LUCIA DOS SANTOS SILVA.

MUNICÍPIO DE DOURADOS, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrito no CGC/MF sob o nº 03.155.926.001-44, com sede nesta cidade de Dourados, 09 de outubro de 2009. 
Dourados-MS, à Rua Coronel Ponciano, nº 1700, neste ato representado pelo 
Diretor do Departamento de Habitação Sr. Asturio Dauzacker da Silva.

Asturio Dauzacker da Silva
CONSIDERANDO, que restou provado no processo administrativo nº 

Diretor do Departamento de Habitação R092/09, que o promitente-donatário não cumpriu, com o que determina a Lei 
nº 3074 de 03 de abril de 2008.

ATO REVOGATÓRIO Nº086/09, de 09 de outubro de 2009.RESOLVE:

CANCELAR a promessa de doação do Lote nº. 09 A, da Quadra nº. 13, do MUNICÍPIO DE DOURADOS, pessoa jurídica de direito público interno, 
Loteamento Social Canaã I, feita aos promitentes-donatários, DEUZEMIRA inscrito no CGC/MF sob o nº 03.155.926.001-44, com sede nesta cidade de 
DOS SANTOS E OTACILIO MIGUEL DOS SANTOS. Dourados-MS, à Rua Coronel Ponciano, nº 1700, neste ato representado pelo 

Diretor do Departamento de Habitação Sr. Asturio Dauzacker da Silva.

Dourados, 09 de outubro de 2009. 
CONSIDERANDO, que restou provado no processo administrativo nº 

R077/09, que o promitente-donatário não cumpriu, com o que determina a Lei nº Asturio Dauzacker da Silva
3074 de 03 de abril de 2008.

Diretor do Departamento de Habitação 

RESOLVE:

ATO REVOGATÓRIO Nº084/09, de 09 de outubro de 2009.
CANCELAR a promessa de doação do Lote nº. 14, da Quadra nº. 01, do 

Loteamento Social Estrela Verá, feita ao promitente-donatário, MARCOS 
MUNICÍPIO DE DOURADOS, pessoa jurídica de direito público interno, ANTONIO DA SILVA BENITES.

inscrito no CGC/MF sob o nº 03.155.926.001-44, com sede nesta cidade de 
Dourados-MS, à Rua Coronel Ponciano, nº 1700, neste ato representado pelo 

Dourados, 26 de agosto de 2009. Diretor do Departamento de Habitação Sr. Asturio Dauzacker da Silva.

Asturio Dauzacker da SilvaCONSIDERANDO, que restou provado no processo administrativo nº 
Diretor do Departamento de Habitação R097/09, que o promitente-donatário não cumpriu, com o que determina a Lei 

nº 3074 de 03 de abril de 2008.

ATO REVOGATÓRIO Nº088/09, de 09 outubro de 2009.RESOLVE:

MUNICÍPIO DE DOURADOS, pessoa jurídica de direito público interno, CANCELAR a promessa de doação do Lote nº. 28, da Quadra nº. 26, do 
inscrito no CGC/MF sob o nº 03.155.926.001-44, com sede nesta cidade de Loteamento Social Vila Cachoeirinha, feita ao promitente-donatário, 
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ATOS

Dourados-MS, à Rua Coronel Ponciano, nº 1700, neste ato representado pelo Diretor do Departamento de Habitação Sr. Asturio Dauzacker da Silva.
Diretor do Departamento de Habitação Sr. Asturio Dauzacker da Silva.

CONSIDERANDO, que restou provado no processo administrativo nº 
CONSIDERANDO, que restou provado no processo administrativo nº R098/09, que o promitente-donatário não cumpriu, com o que determina a Lei nº 

R091/09, que o promitente-donatário não cumpriu, com o que determina a Lei 3074 de 03 de abril de 2008.
nº 3074 de 03 de abril de 2008.

RESOLVE:
RESOLVE:

CANCELAR a promessa de doação do Lote nº. 05, da Quadra nº. 16, do 
CANCELAR a promessa de doação do Lote nº. 03, da Quadra nº. 32, do Loteamento Social Jardim Canaã V, feita ao promitente-donatário, CICERA 

Loteamento Social Jardim Canaã I, feita ao promitente-donatário, SOLANGE MARIA RODRIGUES.
TEIXEIRA

Dourados, 09 de outubro de 2009. 
Dourados, 09 de outubro de 2009. 

Asturio Dauzacker da Silva
Asturio Dauzacker da Silva Diretor do Departamento de Habitação 

Diretor do Departamento de Habitação 

ATO REVOGATÓRIO Nº090/09, de 09 de outubro de 2009.
ATO REVOGATÓRIO Nº087/09, de 09 de outubro de 2009.

MUNICÍPIO DE DOURADOS, pessoa jurídica de direito público interno, 
MUNICÍPIO DE DOURADOS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CGC/MF sob o nº 03.155.926.001-44, com sede nesta cidade de 

inscrito no CGC/MF sob o nº 03.155.926.001-44, com sede nesta cidade de Dourados-MS, à Rua Coronel Ponciano, nº 1700, neste ato representado pelo 
Dourados-MS, à Rua Coronel Ponciano, nº 1700, neste ato representado pelo Diretor do Departamento de Habitação Sr. Asturio Dauzacker da Silva.
Diretor do Departamento de Habitação Sr. Asturio Dauzacker da Silva.

CONSIDERANDO, que restou provado no processo administrativo nº 
CONSIDERANDO, que restou provado no processo administrativo nº R100/09, que o promitente-donatário não cumpriu, com o que determina a Lei nº 

R093/09, que o promitente-donatário não cumpriu, com o que determina a Lei 3074 de 03 de abril de 2008.
nº 3074 de 03 de abril de 2008.

RESOLVE:
RESOLVE:

CANCELAR a promessa de doação do Lote nº. 26, da Quadra nº. 11, do 
CANCELAR a promessa de doação do Lote nº. 02, da Quadra nº. 26, do Loteamento Social Jardim Canaã IV, feita ao promitente-donatário, IOLANDA 

Loteamento Social Jardim Canaã I, feita ao promitente-donatário, NAIR RIBEIRO LOPES.
TEIXEIRA DOS SANTOS.

Dourados,09 de outubro de 2009. 
Dourados, 26 de agosto de 2009. 

Asturio Dauzacker da Silva
Asturio Dauzacker da Silva Diretor do Departamento de Habitação 

Diretor do Departamento de Habitação 

ATO REVOGATÓRIO Nº091/09, de 09 de outubro de 2009.
ATO REVOGATÓRIO Nº088/09, de 09 de outubro de 2009.

MUNICÍPIO DE DOURADOS, pessoa jurídica de direito público interno, 
MUNICÍPIO DE DOURADOS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CGC/MF sob o nº 03.155.926.001-44, com sede nesta cidade de 

inscrito no CGC/MF sob o nº 03.155.926.001-44, com sede nesta cidade de Dourados-MS, à Rua Coronel Ponciano, nº 1700, neste ato representado pelo 
Dourados-MS, à Rua Coronel Ponciano, nº 1700, neste ato representado pelo Diretor do Departamento de Habitação Sr. Asturio Dauzacker da Silva.
Diretor do Departamento de Habitação Sr. Asturio Dauzacker da Silva.

CONSIDERANDO, que restou provado no processo administrativo nº 
CONSIDERANDO, que restou provado no processo administrativo nº R101/09, que o promitente-donatário não cumpriu, com o que determina a Lei nº 

R094/09, que o promitente-donatário não cumpriu, com o que determina a Lei 3074 de 03 de abril de 2008.
nº 3074 de 03 de abril de 2008.

RESOLVE:
RESOLVE:

CANCELAR a promessa de doação do Lote nº. 03, da Quadra nº. 07, do 
CANCELAR a promessa de doação do Lote nº. 07, da Quadra nº. 09, do Loteamento Social Jardim Canaã IV, feita aos promitentes-donatários, 

Loteamento Social Jardim Canaã I, feita ao promitente-donatário, LINA FRANCISCO DA SILVA RODRIGUES E MARINDA DA SILVA.
BALBINO DA SILVA.

Dourados, 09 de outubro de 2009. 
Dourados, 09 de outubro de 2009. 

Asturio Dauzacker da Silva
Asturio Dauzacker da Silva Diretor do Departamento de Habitação 

Diretor do Departamento de Habitação 

ATO REVOGATÓRIO Nº092/09, de 09 de outubro de 2009.
ATO REVOGATÓRIO Nº089/09, de 09 de outubro de 2009.

MUNICÍPIO DE DOURADOS, pessoa jurídica de direito público interno, 
MUNICÍPIO DE DOURADOS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CGC/MF sob o nº 03.155.926.001-44, com sede nesta cidade de 

inscrito no CGC/MF sob o nº 03.155.926.001-44, com sede nesta cidade de Dourados-MS, à Rua Coronel Ponciano, nº 1700, neste ato representado pelo 
Dourados-MS, à Rua Coronel Ponciano, nº 1700, neste ato representado pelo Diretor do Departamento de Habitação Sr. Asturio Dauzacker da Silva.
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ATOS

CONSIDERANDO, que restou provado no processo administrativo nº inscrito no CGC/MF sob o nº 03.155.926.001-44, com sede nesta cidade de 
R102/09, que o promitente-donatário não cumpriu, com o que determina a Lei Dourados-MS, à Rua Coronel Ponciano, nº 1700, neste ato representado pelo 
nº 3074 de 03 de abril de 2008. Diretor do Departamento de Habitação Sr. Asturio Dauzacker da Silva.

RESOLVE: CONSIDERANDO, que restou provado no processo administrativo nº 
R104/09, que o promitente-donatário não cumpriu, com o que determina a Lei nº 
3074 de 03 de abril de 2008.CANCELAR a promessa de doação do Lote nº. 02, da Quadra nº. 14, do 

Loteamento Social Jardim Canaã IV, feita aos promitentes-donatários, 
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA E ROSALVO PEREIRA DA SILVA. RESOLVE:

Dourados, 09 de outubro de 2009. CANCELAR a promessa de doação do Lote nº. 06, da Quadra nº. 17, do 
Loteamento Social Jardim Canaã V, feita aos promitentes-donatários, 
ROSANGELA JUSTINO MAGALHAES E PAULO MENDES DE Asturio Dauzacker da Silva
MAGALHAES

Diretor do Departamento de Habitação 

Dourados, 09 de outubro de 2009. 

ATO REVOGATÓRIO Nº093/09, de 09 de outubro de 2009.
Asturio Dauzacker da Silva

Diretor do Departamento de Habitação 
MUNICÍPIO DE DOURADOS, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrito no CGC/MF sob o nº 03.155.926.001-44, com sede nesta cidade de 
Dourados-MS, à Rua Coronel Ponciano, nº 1700, neste ato representado pelo 
Diretor do Departamento de Habitação Sr. Asturio Dauzacker da Silva. ATO REVOGATÓRIO Nº095/09, de 09 de outubro de 2009.

CONSIDERANDO, que restou provado no processo administrativo nº MUNICÍPIO DE DOURADOS, pessoa jurídica de direito público interno, 
R103/09, que o promitente-donatário não cumpriu, com o que determina a Lei inscrito no CGC/MF sob o nº 03.155.926.001-44, com sede nesta cidade de 
nº 3074 de 03 de abril de 2008. Dourados-MS, à Rua Coronel Ponciano, nº 1700, neste ato representado pelo 

Diretor do Departamento de Habitação Sr. Asturio Dauzacker da Silva.

RESOLVE:

CONSIDERANDO, que restou provado no processo administrativo nº 
CANCELAR a promessa de doação do Lote nº. 18, da Quadra nº. 45, do R096/09, que o promitente-donatário não cumpriu, com o que determina a Lei nº 

Loteamento Social Jardim Canaã III, feita ao promitente-donatário, JOSEFA 3074 de 03 de abril de 2008.
MARIA DA CONCEIÇÃO.

RESOLVE:
Dourados, 09 de outubro de 2009. 

CANCELAR a promessa de doação do Lote nº. 28, da Quadra nº. 55, do 
Asturio Dauzacker da Silva Loteamento Social Jardim Canaã I, feita aos promitentes-donatários, 

Diretor do Departamento de Habitação MARGARIDA SOCORRO DE PAULA E ANTONIO INACIO DE PAULA.

Dourados, 09 de outubro de 2009. 

ATO REVOGATÓRIO Nº094/09, de 09 de outubro de 2009.

Asturio Dauzacker da Silva

MUNICÍPIO DE DOURADOS, pessoa jurídica de direito público interno, Diretor do Departamento de Habitação

DELIBERAÇÃO

DELIBERAÇÃO COMED Nº 007, DE 01 DE OUTUBRO DE 2009. Art. 2º.  A Escola Municipal Bernardina Corrêa de Almeida, deverá seguir as 
orientações contidas no Parecer COMED n. º 005, de 01/10/2009.

Autoriza o Funcionamento da Escola Municipal Bernardina Corrêa de 
Art.3º.  Esta Deliberação, após homologada pela Secretária Municipal de Almeida para oferecer o Ensino Fundamental e dá outras providências.

Educação, entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais, e considerando a Sessão das Câmaras Conjuntas de Ensino Fundamental e 

Dourados – MS, 01 de outubro de 2009.de Legislação e Normas – CEF/CLN, realizada em 01/10/2009, os termos do 
Parecer/CEF/COMED Nº 005 de 01/10/2009 e a decisão da Sessão Plenária 

Profª. Marlene Elisabete Ribeiro Diasrealizada em 01/10/2009,

Conselheira – Presidente do COMED

DELIBERA:
HOMOLOGO EM:

___/___/2009.Art. 1º. Fica Autorizado o Funcionamento da Escola Municipal Bernardina 
Corrêa de Almeida localizada à Rua Eulália Pires, nº 370 – Vila Almeida, 

Profª. Marlene Florêncio de Miranda VasconcelosDourados - MS, para oferecer o Ensino Fundamental, por 05 (cinco) anos, a partir 
de 2009. Secretária Municipal de Educação


