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DECRETO

DECRETO “P” nº 698, de 01 de setembro de 2009. Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a 
partir de 01 de setembro de 2009, revogadas disposições em contrário.

“Nomeia Hamilton Luiz Pereira – SEPLAN”
Dourados/ MS, 01 de setembro de 2009.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que Ari Valdecir Artuzi
lhe confere os incisos II e IV do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

Prefeito Municipal de Dourados

DECRETA: Tatiane Cristina da Silva Moreno
Secretária Municipal de Administração

Art. 1º Fica nomeado, a partir de 01 de setembro de 2009, HAMILTON LUIZ 
PEREIRA, para ocupar o cargo de provimento em comissão de “Assessor V”, Fernando José Baraúna Recalde
símbolo DGA 08, lotado na Secretaria Municipal de Planejamento. Procurador Geral do Município

EDITAIS

EDITAL 69 DE 17 DE SETEMBRO DE 2009 1.3 – Os contratos terão natureza administrativa e serão firmados, na medida 
das necessidades da Administração.

7º Processo Seletivo Simplificado/2009
Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados 2. DAS INSCRIÇÕES

A Diretora Superintendente da Fundação Municipal de Saúde e 
2.1 – As inscrições, inteiramente gratuitas, serão realizadas no Hospital Administração Hospitalar de Dourados, no uso de suas atribuições, considerando 

Universitário – UNIDADE DE GESTÃO DE PESSOAS, sito a Rua Geronimo o não preenchimento das vagas oferecidas no processo seletivo anterior, torna 
Marques Matos nº. 558, Altos do Indaiá- Dourados/MS entre às 07 horas às 11 horas pública a reabertura de inscrições para a realização de Processo Seletivo 
e das 13 horas às 17 horas dos dias 21/09/2009 a 24/09/2009.Simplificado para CADASTRO DE RESERVA E FUTURA CONTRATAÇÃO 

2.2 – Após a inscrição, não serão aceitos pedidos para quaisquer alterações.TEMPORÁRIA para prestação de serviços de cargos/funções pertencentes ao 
2.3 – Cada candidato prestará provas somente para um cargo/função.Quadro de Pessoal da Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar 

de Dourados, de acordo com as normas e condições seguintes: 2.4 – A inscrição implica ao candidato o conhecimento e a tácita aceitação das 
condições estabelecidas neste Edital e demais instrumentos normativos do 

1. DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PSS/HU, sobre os quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.

1.1 – Os cargos/funções objeto deste Processo Seletivo Simplificado – 
3. DOS CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES 

PSS/HU para cadastro de reserva e futura contratação temporária, a estimativa de 
ESPECIAIS

vagas, a escolaridade/requisitos, os vencimentos e a jornada de trabalho constam 
dos Anexo I e II deste Edital.

3.1 – Serão destinados 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas para aqueles 1.2 – São requisitos básicos para a efetivação da contratação:
cargos/funções que possibilitem essa destinação, desde que as atribuições sejam a) ser brasileiro nato ou naturalizado;
compatíveis com o grau de deficiência apresentado, observados os dispositivos b) estar em gozo dos direitos políticos e civis;
constantes nos artigos 3º, 4º, 5º, 37, 41, do Decreto Federal nº. 3.298, de 20 de c) estar quite com as obrigações militares (sexo masculino) e eleitorais;
dezembro de 1999.d) ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;

e) comprovar a escolaridade e os requisitos específicos exigidos para o 3.1.1 – Quando o cálculo para o número de vagas mencionado no item 3.1 
cargo/função; resultar em número fracionário será adotado o critério de arredondamento 

f) ser considerado apto em exame médico-pericial. estipulado em lei.
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3.1.2 – As vagas oferecidas aos portadores de necessidades especiais e não 4.3 – Não serão computados documentos que não consignem, de forma 
preenchidas serão destinadas aos candidatos não portadores de necessidades expressa e precisa, as informações necessárias à sua avaliação, assim como aqueles 
especiais, obedecendo-se à ordem de classificação. cujas cópias estiverem ilegíveis, mesmo que parcialmente.

3.1.3 – Quando da admissão, a junta médica terá decisão terminativa sobre o 
4.4 – Quando da apresentação dos títulos, o candidato receberá documento 

grau de deficiência e as condições de capacidade ou incapacidade para o exercício 
comprobatório do número de documentos entregues, com a assinatura do candidato 

do cargo.
e da pessoa designada para o recebimento dos títulos.

3.1.4 – Consideram-se deficiências aquelas conceituadas na medicina 
especializada, de acordo com os padrões mundialmente estabelecidos e que 4.5 – Os títulos, apresentados em cópias devidamente autenticadas, após sua 
constituam inferioridade que implique grau acentuado de dificuldade para entrega, não poderão ser substituídos ou devolvidos e não será permitido 
integração social, conforme o artigo 4º do Decreto Federal nº. 3.298, de 20 de acrescentar outros títulos aos já entregues.
dezembro de 1999.

4.6 – O resultado do total dos pontos obtidos na Prova de Títulos será publicado 
3.1.5 – Não serão considerados como deficiência visual os distúrbios de 

através de Edital Específico.
acuidade visual passíveis de correção.

4.7 – A Nota Final do candidato será a nota da Prova de Títulos obtida pela soma 3.1.6 – Os candidatos portadores de necessidades especiais que forem 
dos pontos obtidos conforme a documentação apresentada e a pontuação atribuída aprovados participarão da relação geral de candidatos, para publicação dos 
conforme a tabela do item 4.2. resultados e respectiva classificação, além de figurarem, tão somente para efeito 

de conhecimento, em relação à parte com sua classificação.
3.1.7 – O candidato inscrito como portador de necessidades especiais deverá 

especificar a situação na Ficha de Inscrição, assim como entregá-la, 5. DOS RECURSOS
pessoalmente ou via correio, por meio de SEDEX, no Hospital Universitário – 
UNIDADE DE GESTÃO DE PESSOAS, sito a Rua Geronimo Marques Matos 
nº. 558, Altos do Indaiá- Dourados/MS, das 8h às 11h e das 13h às 17h, 5.1 – O candidato que não concordar com o resultado publicado poderá 
acompanhados dos documentos abaixo relacionados, até o dia 24 de setembro apresentar recurso, devidamente fundamentado e em formulário próprio, até o dia 
2009. útil subseqüente ao da data de sua publicação. O recurso deverá ser entregue no 

a) Laudo Médico, atestando a espécie, o grau ou nível da deficiência, com Hospital Universitário – UNIDADE DE GESTÃO DE PESSOAS, localizado no 
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de endereço mencionado no item 3.1.7 deste Edital.
Doença - CID, bem como a provável causa da deficiência, inclusive para 
assegurar previsão de adaptação da prova;

6. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
4. DAS PROVAS
4.1 – A seleção dos candidatos será realizada mediante PROVA DE 

TÍTULOS, de caráter classificatório, mediante o seguinte procedimento: 6.1 – A classificação dos candidatos será realizada pela ordem decrescente da 
a) No ato da inscrição, nos dias 21 a 24 de setembro de 2009, os Nota Final.

candidatos deverão entregar cópias dos documentos comprobatórios de titulação 
6.2 –- Ocorrendo igualdade na nota final, o desempate beneficiará, para avaliação, no Hospital Universitário - UNIDADE DE GESTÃO DE 

sucessivamente, o candidato que:PESSOAS, sito a Rua Geronimo Marques Matos nº. 558, Altos do Indaiá- 
Dourados/MS entre às 07 horas às 11 horas e das 13 horas às 17 horas, a) tiver idade superior a sessenta anos, até o último dia de inscrição no PSS/HU, 
considerando o horário de Mato Grosso do Sul, conforme os seguintes conforme artigo 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso;
direcionamentos:

b) obtiver maior pontuação em Tempo de Serviço;a.1) pessoalmente, com a apresentação dos originais dos títulos para 
conferência; c) obtiver maior pontuação em Formação Profissional;

a.2) por procurador, de posse de procuração simples acompanhada de cópia 
d) obtiver maior pontuação em Cursos de Capacitação Profissional (área de documento de identificação do    candidato e do procurador.

específica);a.3) via SEDEX, com os documentos devidamente autenticados, endereçado 
à Hospital Universitário -  UNIDADE DE GESTÃO DE PESSOAS, sito a Rua 

e)tiver mais idade;
Geronimo Marques Matos nº. 558, Altos do Indaiá- Dourados/MS, postados até o 
dia 24 de setembro de 2009. 6.3 – O resultado do PSS/HU será homologado pela Diretora da Fundação 

a.4) NÂO serão aceitos documentos enviados por fax, e-mail ou outro meio Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados e publicado na 
eletrônico. Internet, no Diário Oficial do Município de Dourados – www.dourados.ms.gov.br.

b) Os títulos serão pontuados conforme valores abaixo e será considerada 
somente a pontuação correspondente à maior titulação, quando for o caso. 7. DA CONTRATAÇÃO

4.2 – A Nota da Prova de Títulos (NPt) será aferida com base nos critérios e 
pontuação explicitados nos quadros abaixo: 7.1 – Os candidatos aprovados no PSS/HU serão convocados para contratação 

na medida das necessidades da Administração do HU, obedecendo-se, em qualquer 
4.2.1 – PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO: caso, rigorosamente, à ordem de classificação.

7.2 – Para efeitos de contratação, o candidato aprovado, classificado e 
convocado fica sujeito à aprovação em exame médico-pericial.

7.3 – No ato da contratação o candidato deverá apresentar declaração, sob as 
penas da lei, de que não detém cargo ou função pública ou privada que cause 
incompatibilidade com a função que passará a exercer (Art. 37, incisos XVI e XVII 
da Constituição Federal de 1988).

7.4 – O prazo estimado de vigência do contrato a ser eventualmente firmado 
será até 31 de dezembro de 2009.

4.2.2 – PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1 – O PSS/HU, objeto deste Edital, será executado e estará sob a 
responsabilidade da Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de 
Dourados.

8.2 – Tratando-se de processo seletivo para a formação de cadastro de reserva, a 
aprovação no certame não gera para o candidato o direito de ser contratado. Em 
qualquer caso, uma vez autorizada à contratação, o candidato será convocado 
conforme a sua classificação e na medida das necessidades da Administração.

8.3 – O candidato será o único responsável pela tomada de conhecimento das 
datas, locais, horários e procedimentos pertinentes às várias etapas do PSS/HU.

8.4 – As disposições deste Edital poderão ser alteradas ou complementadas, 
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enquanto não efetivado o fato respectivo, através da publicação do Edital 8.6 – Os aprovados no processo seletivo simplificado, regido pelo Edital nº. 
correspondente. 001/2008 terão preferência na contratação em relação aos aprovados no processo 

seletivo regido por este Edital.
8.5 – Os profissionais médicos contratados serão remunerados conforme 

previsto na legislação municipal, podendo, outrossim, receber gratificação de 8.7 Os casos omissos e as dúvidas que surgirem na interpretação deste Edital 
produtividade, produção médica e plantão de serviço, na forma do Decreto serão apreciados e resolvidos pela Diretora Superintendente da Fundação 
Municipal nº. 3.747, de 01 de fevereiro de 2006, e suas alterações posteriores. As Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados.
gratificações discriminadas não têm caráter permanente, podendo seu pagamento 

Dourados/MS, 17 de setembro de 2009. 
cessar a qualquer momento, independentemente de manifestação do contratado. 
(Obs.: O Decreto acima nominado e suas alterações posteriores, bem como outras 
normas municipais aplicáveis, encontram-se publicados na íntegra no Diário 

Marlise Florêncio de MirandaOficial do Município de Dourados, podendo ser consultados no sítio eletrônico 
www.dourados.ms.gov.br). DIRETORA FUMSAHD

LICITAÇÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO Assistência social, com recursos do Fundo Municipal de Investimentos Sociais, no 
PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2009 qual se sagrou vencedora a proponente ANTONIO ANTUNES BITTENCOURT - 

EPP, nos lotes 01, 02 e 03. Processo n° 136/2009/DCL/PMD.
O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado Mato Grosso do Sul, por 

intermédio do Pregoeiro designado através do Decreto n° 449, de 31 de agosto de Dourados-MS., 14 de setembro de 2009.
2009, torna público para conhecimento de todos os interessados o resultado final 
do citado processo, que tem por objeto a aquisição de gêneros de alimentação HEITOR PEREIRA RAMOS

Pregoeiro(açougue) para atender os programas sociais da Secretaria Municipal de 

EXTRATOS

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
009/2009/DCL/PMD 008/2009/DCL/PMD

                                                        

PARTES: PARTES:

Município de Dourados Município de Dourados

Dipol Comércio de Produtos de Limpeza Ltda-EPP Águia Branca Distribuidora de Produtos Ltda-ME

PROCESSO: Pregão Presencial n° 001/2009. PROCESSO: Pregão Presencial n° 001/2009.

OBJETO: Faz-se necessário a prorrogação de prazo inicialmente OBJETO: Faz-se necessário a prorrogação de prazo inicialmente estabelecido, 
estabelecido, por mais 60 (sessenta) dias, com início em 09 de setembro de 2009 e por mais 60 (sessenta) dias, com início em 09 de setembro de 2009 e previsão de 
previsão de vencimento em 07 de novembro de 2009. vencimento em 07 de novembro de 2009.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores. Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores. 

DATA DE ASSINATURA: 02 de setembro de 2009. DATA DE ASSINATURA: 02 de setembro de 2009.

Secretaria Municipal de Administração. Secretaria Municipal de Administração.

VERDINHO GÁS, torna público  requereu ao Instituto de Meio Ambiente de de COMERCIO VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) , 
Dourados – IMAM, a Alteração da Razão Social de ITAIPU REVENDEDORA localizada na rua Ramão Ozório, nº 10 ,vila São Braz no município de 
DE GÁS LTDA -ME para CARLITO HELENO DE PAULA -ME, para atividade Dourados,MS.
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 269/2009/DCL/PMD VALOR DO CONTRATO: R$ 7.960,00 (sete mil novecentos e sessenta reais).

DATA DE ASSINATURA: 15 de setembro de 2009.                            

Secretaria Municipal de Administração.PARTES:

Município de Dourados

Edis Ribeiro Sulino EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
603/2008/SCC/PMD

PROCESSO: Dispensa de Licitação n° 171/2009.

                            OBJETO: Contratação de serviço de locação de 01 (uma) van com motorista, 
para atender os Programas Sociais da Secretaria Municipal de Assistência Social. PARTES:

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Município de Dourados/MS

Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores. 
HS Engenharia Ltda.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
PROCESSO: Concorrência Pública  n° 034/2008.

11.00. – Secretaria Municipal de Assistência Social
OBJETO: Faz-se necessário o remanejamento dos serviços, com acréscimos e 

11.05. – Fundo Municipal de Investimentos Sociais supressões contratuais de quantitativos e preços unitários e acréscimo 
extracontratuais de serviços inicialmente não previstos, visando atender e/ou 08.244.103. – Programa de Acompanhamento das Ações Sociais
adequar as etapas de serviços executados e/ou para a melhoria da obra. 

2.073. – Implementação do Programa de Investimentos Sociais
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

33.90.36.00. – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores. 

33.90.36.24. – Locação de máquinas e veículos 
DATA DE ASSINATURA: 27 de agosto de 2009.

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 60 (sessenta) dias contados a partir da 
assinatura do Contrato. Secretaria Municipal de Administração.

NOTIFICAÇÕES

NOTIFICAÇÃO O não comparecimento implicará em medidas cabíveis.

Dourados - MS, 14 de setembro de 2009.

MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS, pessoa jurídica de direito público 
interno, devidamente inscrito no CNPJ sob nº. 03.155.926/0001-44, com sede na 

ASTURIO DAUZACKER DA SILVA
Rua Coronel Ponciano nº. 1700, Pq. Dos Jequitibás, nesta cidade de Dourados-

Diretor do Departamento de HabitaçãoMS, neste ato representado pelo seu Diretor de Departamento de Habitação, Sr. 
ASTURIO DAUZACKER DA SILVA, notifica a Srª. ANGELA MARIA 
APARECIDA NOCHELLI, portadora do CPF n°. 813.202.131-00, a comparecer 
neste Departamento no prazo máximo de 05 dias, a contar da publicação desta, 
para tratar de assuntos referentes ao imóvel localizado na Quadra 08 Lote 02 do NOTIFICAÇÃO 
conjunto Estrela Verá. 

O não comparecimento implicará em medidas cabíveis.
MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS, pessoa jurídica de direito público interno, 

devidamente inscrito no CNPJ sob nº. 03.155.926/0001-44, com sede na Rua 
Dourados - MS, 14 de setembro de 2009. Coronel Ponciano nº. 1700, nesta cidade de Dourados-MS, neste ato representado 

pelo seu Diretor do Departamento de Habitação Sr. ASTURIO DAUZACKER DA 
SILVA, ao final firmado, pelo presente instrumento, tendo em vista as 
irregularidades apontadas no processo administrativo R090/09, por falta de ASTURIO DAUZACKER DA SILVA
cumprimento das obrigações do donatário do imóvel determinado pelo Lote 20 da 

Diretor do Departamento de Habitação quadra 01 do Loteamento Social Brasil 500 pelo presente NOTIFICA o Sr. 
ANTONIO REIS , titular do CPF de nº. 519.130.549-34, para em 10 (DEZ) dias a 
contar da publicação da presente apresentar sua DEFESA, por escrito, no 
Departamento de Habitação, localizado na Rua Coronel Ponciano n° 1700, Parque 
dos Jequitibás, tendo em vista processo de RETOMADA DO IMÓVEL.

NOTIFICAÇÃO 

Não apresentada defesa escrita no prazo acima, fica o contrato de doação 
MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS, pessoa jurídica de direito público REVOGADO AUTOMATICAMENTE.  

interno, devidamente inscrito no CNPJ sob nº. 03.155.926/0001-44, com sede na 
Rua Coronel Ponciano nº. 1700, Pq. Dos Jequitibás, nesta cidade de Dourados-
MS, neste ato representado pelo seu Diretor de Departamento de Habitação, Sr. Dourados - MS, 16 de setembro  de 2009.
ASTURIO DAUZACKER DA SILVA, notifica a Srª. TEREZINHA 
APARECIDA CAMARGO PRADO, portadora do CPF n°. 174.518.171-72, a 
comparecer neste Departamento no prazo máximo de 05 dias, a contar da ASTURIO DAUZACKER DA SILVA
publicação desta, para tratar de assuntos referentes ao imóvel localizado na 
Quadra 11 Lote 32 do conjunto Estrela Verá. Diretor do Departamento de Habitação

ATO REVOGATÓRIO Nº078/09, de 15 de setembro de 2009. RESOLVE:

CANCELAR a promessa de doação do Lote nº. 15, da Quadra nº. 24, do 
MUNICÍPIO DE DOURADOS, pessoa jurídica de direito público interno, Loteamento Social Estrela Poravi, feita a promitente-donatária, CLAUDIA 

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

Dourados, 15 de setembro de 2009. 

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

R089/09, que o promitente-donatário não cumpriu, com o que determina a Lei nº 
Diretor do Departamento de Habitação3074 de 03 de abril de 2008.

ATO


