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EXPEDIENTE
 

Decretos

Republica-se por incorreção Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo 
DECRETO Nº 029 DE 05 DE JANEIRO DE 2009.

seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2.009.

“Nomeia Diretor Presidente da Fundação de Cultura e Esportes de Dourados ”.
Dourados - MS, 21 de janeiro de 2009.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe 
ARI VALDECIR ARTUZI

conferem o inciso II do art. 66, da Lei Orgânica do Município. PREFEITO
           

D E C R E T A: ALZIRO ARNAL MORENO
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 1º - Fica nomeado ANTONIO NERES DA SILVA, no cargo de Diretor 

Presidente da Fundação de Cultura e Esportes de Dourados , símbolo DGA – 2, a 

partir de 1º de janeiro de 2009.

DECRETO Nº 051, DE 19 DE JANEIRO DE 2009Art. 2º - Este decreto entrará em vigor a data de sua publicação, com efeitos 

retroativos a 1º de janeiro de 2009.
Transforma, sem aumento de despesa, cargo de provimento em comissão e dá 

Dourados (MS), 05 de janeiro de 2009. outras providências.

ARI VALDECIR ARTUZI Prefeito Municipal de Dourados, Estado de Mato Gross do Sul, no uso das 
Prefeito Municipal 

atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e com fulcro no 

ALZIRO ARNAL MORENO artigo 54, da Lei Complementar nº. 138, de 02 de janeiro de 2009
Procurador Geral do Município   

RESOLVE:

Art. 1º - Transformar, sem aumento de despesa, 01(um) Cargo em Comissão de 

Diretor Administrativo, Símbolo DGA-03, criado pela Lei Complementar 117 de DECRETO Nº 050 DE 19 DE JANEIRO DE 2009

31 de dezembro de 2007, alterada pela Lei Complementar 138 de 02 de janeiro de 
“Dispõe sobre a exoneração de ocupante de cargo de provimento em comissão 

2009, em 01 (um) Cargo em Comissão de Diretor Superintendente da Fundação 
e dá outras providências” 

Municipal de Saúde e Administração Hospitalar, Símbolo DGA-03.  

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.O Prefeito Municipal de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das 

atribuições que lhe confere o inciso II do art. 66 da Lei Orgânica do Município, Dourados, em 21 de janeiro de 2009.

DECRETA:

ARI VALDECIR ARTUZI
Art. 1º - Fica exonerada, a partir de 21 de janeiro de 2009, Marlise Florêncio de PREFEITO MUNICIPAL

Miranda, do cargo de provimento em comissão de Diretora Administrativa da 
ALZIRO ARNAL MORENO

Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar, símbolo DGA – 03. PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
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RESOLUÇÃO Nº. º 001/2009 Artigo 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

ANTONIO NERES DA SILVA, Diretor Presidente da Fundação Cultural e de Revogam-se as disposições em contrário.
Esportes de Dourados – FUNCED, usando das atribuições que lhe confere no inciso 3º 
do artigo 53, da lei 2726, de 28 de Dezembro de 2004. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

RESOLVE: Gabinete do Diretor Presidente, em 21 de Janeiro de 2009.

Artigo 1º - Torna sem efeitos as portarias nº. 001/2009, 002/2009, 003/2009, 
004/2009, 005/2009 e 006/2009, publicadas no diário oficial nº. 2.440 de 20 de janeiro ANTONIO NERES DA SILVA
de 2009. Diretor Presidente

Resolução

Editais

EDITAL Nº 006/SEMED/2009 critérios:
a) a cada Especialização concluída até 31/12/2008, o candidato terá 6 pontos com 

“ABRE INSCRIÇÕES E BAIXA NORMAS PARA CONTRATAÇÃO DE limite máximo de 20 pontos;
PROFESSORES A TÍTULO DE SUPLÊNCIA PARA O PROFISSIONAL EFETIVO b) a cada Mestrado concluído até 31/12/2008, o candidato terá 10 pontos, com 
DO QUADRO DO MAGISTÉRIO E EM CARÁTER DE CONTRATAÇÃO limite máximo de 20 pontos;
TEMPORÁRIA PARA O ANO LETIVO DE 2009, NAS ESCOLAS INDÍGENAS c) a cada Doutorado concluído até 31/12/2008, o candidato terá 15 pontos, com 
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DOURADOS – MS”. limite máximo de 30 pontos;

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO no uso das suas atribuições d) a cada 40 horas completas de cursos de capacitação, conforme o período citado 
legais que lhe confere o artigo 75 da Lei Orgânica do município de Dourados, o artigo no item 2.1.1, o candidato terá 2 pontos, com limite máximo de 40 pontos;
72 da Lei Complementar nº 117 de 31/12/2007, os artigos 57 a 60 da Lei complementar e) ser profissional efetivo no quadro de profissional do Magistério Municipal e ter 
nº 118 de 31/12/2007 e demais disposições legais aplicáveis a espécie, resolve baixar lotação nas escolas indígenas.
normas para seleção e realização de contratação para admissão de professores 
indígenas em caráter excepcional, suplência e temporário para ano letivo de 2009, da 5. DO DESEMPATE
Rede Municipal de Ensino de Dourados, regendo-se pelas seguintes regras: 5.1 Verificar a ocorrência de empate após a partir da seguinte verificação:

a) aquele que obteve maior pontuação no item 4.1, letra c.
1. DAS INSCRIÇÕES b) aquele que obteve maior pontuação no item 4.1, letra b.
1.1. As inscrições serão realizadas em ficha de cadastro na ESCOLA c) aquele que obteve maior pontuação no item 4.1, letra a.

MUNICIPAL INDÍGENA TENGATUÍ MARANGATU-PÓLO, no período de 22 a 24 d) aquele que obteve maior pontuação no item 4.1, letra d.
de janeiro de 2009, finalizando às 11h00min h do dia 24. e) aquele que for mais idoso.

1.2. A inscrição do candidato deverá ser única, o qual optará pelo cargo de f) apresentar maior tempo de serviço na Unidade Escolar.
professor de Educação Infantil, professor de 1º ao 5º ano ou 01 (uma) disciplina do 6° g) o profissional da Educação Municipal mais antigo na função.
ao 9º ano.

1.3. É vedada a inscrição para professores inativos, que tenham se aposentado 6. DA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
com carga horária de 40 horas semanais. 6.1. As listas classificatórias serão divulgadas pelo Departamento da Educação 

1.4. Com fundamento no inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal/1988 e Indígena e serão afixadas no mural da Secretaria Municipal de Educação, e na Escola 
mediante dispositivos da Lei Complementar nº 117 de 31/12/2007 e Lei Municipal Indígena Tengatuí Marangatu até o dia 27 de janeiro de 2009.
Complementar nº 118 de 31/12/2007, fica vedado a contratação temporária, 
excepcional e suplência de professores indígenas que já foram contratados no 7. DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
município de Dourados/MS por 02 (dois) anos e usufruíram da prorrogação. 7.1. O candidato terá o dia 28 de janeiro de 2009, período vespertino, para entrar 

1.5. O professor deverá ser preferencialmente indígena. com pedido de reconsideração, exclusivamente para sua classificação, junto ao 
1.6. Ser nato das comunidades: Terra Indígena do Jaguapiru, Terra Indígena do Departamento da Educação Indígena. Cuja resposta será fornecida no dia 30 de janeiro 

Bororó e Terra Indígena do Panambizinho. de 2009, período vespertino, via comunicação pessoal.
1.7. Pertencer uma das etnias existentes no Município, e ser falante de uma das 7.2. Após analisados eventuais pedidos de reconsideração, o resultado final e geral 

línguas guarani, kaiowa e terena, além de ser falante da língua portuguesa. será divulgado no dia 03 de fevereiro de 2009 no mural da Secretaria Municipal de 
1.8. Para suplência, o professor deverá pertencer ao quadro de profissionais de Educação de Dourados e Escola Municipal Indígena Tengatuí Marangatu. Além de ser 

magistério e ser lotado nas escolas indígenas de Dourados-MS. encaminhado via Oficio para as Unidades Escolares.

2.DOS DOCUMENTOS PARA A INSCRIÇÃO 8. DAS ESCOLHAS DAS VAGAS
Quanto à validação da ficha de inscrição, o candidato deverá informar 8.1. A contratação temporária para o exercício na função de profissional do 

corretamente os seguintes dados: magistério somente poderá ocorrer quando não existir a possibilidade de suplência.
a) número da carteira de identidade: civil/indígena 8.2. A escolha da vaga existente será feita de acordo com a ordem de classificação 
b) número do CPF; dos candidatos no Processo Seletivo. 
c) número do Titulo de Eleitor; 8.3. Após o dia 03 de fevereiro de 2009, a qualquer momento, ocorrerão as 
d) número do comprovante de quitação Militar ou atestado de isenção; chamadas dos candidatos inscritos por ordem de classificação.
e) nome da graduação obtida (deve ser reconhecida pelo MEC); 8.3.1. Somente ocorrerão as chamadas se houver vagas e serão preenchidas 
f) nome dos cursos de Pós-Graduação em nível de Especialização, Mestrado e levando em consideração as regras para suplência aos professores efetivos.

Doutorado, caso possua (devem ser reconhecidos pelo MEC); 8.4. É dever dos candidatos observar as datas e regras previstas neste Edital e, 
g) comprovar cursos de capacitação na educação indígena e outros, entre o sempre que julgarem necessário, entrar em contato com o Departamento  da Educação 

período de 01/01/2006 a 31/12/2008. Indígena Educacional para tirar dúvidas e até mesmo compreender melhor o que 
2.1. Todos os dados informados na ficha averiguados no ato da inscrição; menciona-se neste Edital.
2.1.1. Caso seja constatado e comprovado que o candidato utilizou de 8.5. Se houver desistência ou se durante a apresentação dos documentos houver 

comprovante inidôneo ou firmou declaração falsa para ser beneficiado, o mesmo incompatibilidade com os dados que foram apresentados no momento da inscrição, o 
responderá pela infração e terá sua inscrição cancelada e anulados todos os atos dela candidato convocado não será contratado, sendo convocado outro para assumir a vaga.
decorrentes, sendo considerado inabilitado. 8.6. A contratação fica limitada ao período de aula, só podendo ter início durante 

as férias se houver necessidade imperiosa de reposição de aulas.
3. DA EXIGÊNCIA DA FORMAÇÃO
3.1 Para atuar na Educação Infantil: 9. DAS CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO EM CARÁTER 
a) diploma, declaração, certificado ou certidão de conclusão do Curso de EXPCEPCIONAL E TEMPORÁRIO

Pedagogia – habilitação mínima em Educação Infantil, Curso Normal Superior, com 9.1. A partir da homologação do resultado, obedecida a ordem de classificação e 
habilitação mínima em Educação Infantil e/ou cursando Licenciatura Indígena após o candidato ter sido julgado apto física e mentalmente para o cargo, mediante 
Específica. exame médico oficial, o Poder Público preencherá as vagas conforme necessidades da 

3.2. Para atuar nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental: Rede Municipal de Ensino.
a) diploma, declaração, certificado ou certidão de conclusão do Curso de 9.2. Para fins de admissão, o professor quando convocado para a escolha de vagas, 

Pedagogia com habilitação mínima nos Anos Iniciais; deverá estar totalmente ciente do item 1.4., 2.1. e 2.1.1 e entregar aos funcionários da 
b) diploma, declaração ou certificado de conclusão do Curso de Magistério em SEMED presentes no dia, a cópia e apresentação original dos seguintes documentos:

Nível Médio e a formação em Cursos superior na área da educação; ou a) Carteira de Identidade: civil/indígena
c) declaração, Certificado de conclusão ou cursando Magistério Indígena e b) Certidão de nascimento ou casamento;

Licenciatura Indígena. c) CPF;
3.3. Para atuar nos Anos Finais do Ensino Fundamental: d) Titulo de Eleitor e Quitação Eleitoral da última votação;
a) diploma, declaração, certificado, certidão e histórico de conclusão do Curso e) Comprovante de Quitação Militar (quando for o caso);

Superior de licenciatura plena, em conformidade com a disciplina que deseja atuar. f) Diploma, declaração, certificado ou certidão e histórico de conclusão do curso 
Superior e Licenciatura plena, em conformidade com a disciplina e área de atuação;

4. DA CLASSIFICAÇÃO E PONTUAÇÃO g) Diploma, declaração, certificado ou certidão e histórico de conclusão do Curso 
4.1. a classificação dar-se á em ordem decrescente, obedecidos os seguintes Especialização, Mestrado ou Doutorado conforme a letra f do item 2.1;
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h) Certificado, diploma ou declaração dos cursos de capacitação conforme a letra 11.8. Os casos omissos serão resolvidos pelo Departamento de Ensino 
g do item 2.1; Fundamental.

i) Certidão de filhos menores de 14 anos; 11.9. Os candidatos inscritos declaram que aceitam os termos deste edital.
j) Endereço atualizado (conta de água ou luz); 11.10. Este processo seletivo terá validade para o ano letivo de 2009, revogadas as 
l) Cópia do PIS ou PASEP; disposições contrárias.
m) Cópia da conta do Banco do Brasil; Inácio Cabrera Dias
9.2.1. Originais. Departamento de Ensino Fundamental
a) Atestado de Saúde Física e Mental;  
b) Declaração de Bens; Marlene Florencio de Miranda Vasconcelos
c) Declaração de não Acumulo de Cargo/Função; Secretária Municipal de Educação
d) Declaração de dependentes (citado o nome e a data de nascimento);
e) 01 Foto 3 x 4 recente.
9.3. Os professores que já atuaram na Rede Municipal de Ensino no ano letivo de 

2008 nas escolas indígena, poderão encaminhar somente os documentos constantes no EDITAL
item 9.2.1, comprovante da última votação e conta de água ou luz para atualização do 
endereço, exceto a foto. A Gerência de Vigilância Sanitária de Dourados, MS, torna público que foi 

9.4. A contratação do professor será através de contrato administrativo por prazo liberado à autorização para o estabelecimento, Matos e Cia Ltda, situada á Rua Weimar 
determinado, em caráter excepcional, e temporário, na forma do artigo 37, inciso IX, Gonçalves Torres, 2100 – Centro, CNPJ:03.617.479/0003-60, à dispensação de 
da Constituição Federal/88. Medicamentos de uso sistêmico a base de substâncias da lista C2(Retinóides), 

10. DOS VENCIMENTOS constantes na Portaria SVS/MS nº 344/98, com validade de um ano da data de 
10.1 A remuneração do professor contratado será em conformidade com a tabela publicação.

vigente, pelo prazo de contratação.

11. DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. A prefeitura Municipal de Dourados através da Secretária Municipal de EDITAL

Educação, antes de qualquer contratação, a bem do interesse público, se reserva no 
direito de anular o Processo Seletivo. A Gerência de Vigilância Sanitária de Dourados, MS, torna público que foi 

11.2. O candidato que no ato da apresentação dos documentos prestar declarações liberado à autorização para o estabelecimento, Matos e Cia Ltda, situada á Av 
falsas ou inexatas, ou apresentar documentos adulterados, terá sua inscrição cancelada Marcelino Pires, 1578 – Centro, CNPJ:03.617.479/0001-06, à dispensação de 
e anulados todos os atos dela decorrentes, podendo responder pela infração. Medicamentos de uso sistêmico a base de substâncias da lista C2(Retinóides), 

11.3. A chamada dos candidatos selecionados será feita obedecendo a ordem de constantes na Portaria SVS/MS nº 344/98, com validade de um ano da data de 
classificação, mediante a existência de vaga. publicação.

11.4. O pedido de inscrição do candidato importará no conhecimento do presente 
Edital e valerá como aceitação tácita das normas do processo seletivo.

11.5. O processo seletivo de que se trata este Edital será realizado sob a direção do EDITAL
Departamento da Educação Indígena.

11.6. A inscrição não garante ao candidato a convocação para o trabalho, devendo PEDRO ORBIETA ARRUDA ME, torna Público que requereu do Instituto de 
ser respeitado o regime de suplência para professores efetivos da REME e o número de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Autorização Ambiental - 
vagas existentes. AA, para atividade de Prestação de Serviços de fotocópias, encadernações, 

11.7. Eventuais alterações na legislação municipal relativa a normas inerentes aos plastificacoes e recarga de cartuchos para impressoras, localizada a Av. Weimar 
servidores públicos, com reflexo na contratação prevista no presente edital, serão Gonçalves Torres nº 1450 Sala 101, Centro, no município de Dourados (MS). Não foi 
automaticamente incorporadas a partir da sua vigência. determinado Estudo de Impacto Ambiental.

Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2009 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2009

O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado Mato Grosso do Sul, por intermédio O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado Mato Grosso do Sul, por intermédio 

do Pregoeiro designado através do Decreto n° 49, de 19 de janeiro de 2009, torna do Pregoeiro designado através do Decreto n° 49, de 19 de janeiro de 2009, torna 

público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade PREGÃO público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL, do tipo “Menor Preço”, em conformidade com as condições e PRESENCIAL, do tipo “Menor Preço”, em conformidade com as condições e 

especificações descritas no Edital e seus anexos. OBJETO: aquisição de gêneros de especificações descritas no Edital e seus anexos. OBJETO: aquisição de gêneros de 

alimentação em geral, objetivando atender as Escolas Municipais e os Centros de alimentação (hortifrutigranjeiros), objetivando atender as Escolas Municipais e os 

Educação  Infan t i l  Munic ipa i s -CEIM's .  DATA E LOCAL DO Centros de Educação Infantil Municipais-CEIM's. DATA E LOCAL DO 

CREDENCIAMENTO, DA ENTREGA DOS ENVELOPES E DA CREDENCIAMENTO, DA ENTREGA DOS ENVELOPES E DA 

REALIZAÇÃO DO PREGÃO: O credenciamento e o recebimento dos envelopes REALIZAÇÃO DO PREGÃO: O credenciamento e o recebimento dos envelopes 

de propostas de preços e de habilitação será no dia 04/02/2009 (quatro de fevereiro de propostas de preços e de habilitação será no dia 05/02/2009 (cinco de fevereiro 

de dois mil e nove), às 08h (oito horas), na sala de reunião do Departamento de de dois mil e nove), às 08h (oito horas), na sala de reunião do Departamento de 

Compras e Licitação, localizada na Secretaria Municipal de Finanças, no Bloco “F” Compras e Licitação, localizada na Secretaria Municipal de Finanças, no Bloco “F” 

do Centro Administrativo Municipal, sito na Rua Coronel Ponciano, n° 1.700, do Centro Administrativo Municipal, sito na Rua Coronel Ponciano, n° 1.700, 

Parque dos Jequitibás, na cidade de Dourados/MS. DA AQUISIÇÃO DO EDITAL: Parque dos Jequitibás, na cidade de Dourados/MS. DA AQUISIÇÃO DO EDITAL: 

O Edital deverá ser retirado no Departamento de Compras e Licitação, no endereço O Edital deverá ser retirado no Departamento de Compras e Licitação, no endereço 

supracitado, através de fotocópias, mediante o ressarcimento da taxa relativa ao supracitado, através de fotocópias, mediante o ressarcimento da taxa relativa ao 

valor do custo efetivo de reprodução gráfica da documentação fornecida. valor do custo efetivo de reprodução gráfica da documentação fornecida. 

Informações complementares poderão ser obtidas nos telefones (0**67) 3411- Informações complementares poderão ser obtidas nos telefones (0**67) 3411-

7693  /  3411-7755  e /ou  v ia  e -mai l  no  endereço  e le t rôn ico :  7693  /  3411-7755  e /ou  v ia  e -mai l  no  endereço  e le t rôn ico :  

pregao@dourados.ms.gov.br. Processo n° 001/2009/DCL/PMD. pregao@dourados.ms.gov.br. Processo n° 002/2009/DCL/PMD.

Dourados/MS., 20 de janeiro de 2009. Dourados/MS., 20 de janeiro de 2009.

ANDERSON ORTIZ GARDIN ANDERSON ORTIZ GARDIN
Pregoeiro Pregoeiro

TATIANE CRISTINA DA SILVA MORENO TATIANE CRISTINA DA SILVA MORENO
Secretária Municipal de Administração Secretária Municipal de Administração
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AVISO DE LICITAÇÃO alimentação (açougue), objetivando atender as Escolas Municipais e os Centros de 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2009 Educação  Infan t i l  Munic ipa i s -CEIM's .  DATA E LOCAL DO 

CREDENCIAMENTO, DA ENTREGA DOS ENVELOPES E DA O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado Mato Grosso do Sul, por intermédio 
REALIZAÇÃO DO PREGÃO: O credenciamento e o recebimento dos envelopes do Pregoeiro designado através do Decreto n° 49, de 19 de janeiro de 2009, torna 
de propostas de preços e de habilitação será no dia 06/02/2009 (seis de fevereiro de público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade PREGÃO 
dois mil e nove), às 08h (oito horas), na sala de reunião do Departamento de PRESENCIAL, do tipo “Menor Preço”, em conformidade com as condições e 
Compras e Licitação, localizada na Secretaria Municipal de Finanças, no Bloco “F” especificações descritas no Edital e seus anexos. OBJETO: aquisição de gêneros de 
do Centro Administrativo Municipal, sito na Rua Coronel Ponciano, n° 1.700, alimentação (pão e leite pasteurizado), objetivando atender as Escolas Municipais e 
Parque dos Jequitibás, na cidade de Dourados/MS. DA AQUISIÇÃO DO EDITAL: os Centros de Educação Infantil Municipais-CEIM's. DATA E LOCAL DO 
O Edital deverá ser retirado no Departamento de Compras e Licitação, no endereço CREDENCIAMENTO, DA ENTREGA DOS ENVELOPES E DA 
supracitado, através de fotocópias, mediante o ressarcimento da taxa relativa ao REALIZAÇÃO DO PREGÃO: O credenciamento e o recebimento dos envelopes 
valor do custo efetivo de reprodução gráfica da documentação fornecida. de propostas de preços e de habilitação será no dia 05/02/2009 (cinco de fevereiro 
Informações complementares poderão ser obtidas nos telefones (0**67) 3411-de dois mil e nove), às 13h30min (treze horas e trinta minutos), na sala de reunião 
7693  /  3411-7755  e /ou  v ia  e -mai l  no  endereço  e le t rôn ico :  do Departamento de Compras e Licitação, localizada na Secretaria Municipal de 
pregao@dourados.ms.gov.br. Processo n° 004/2009/DCL/PMD.Finanças, no Bloco “F” do Centro Administrativo Municipal, sito na Rua Coronel 

Ponciano, n° 1.700, Parque dos Jequitibás, na cidade de Dourados/MS. DA Dourados/MS., 20 de janeiro de 2009.
AQUISIÇÃO DO EDITAL: O Edital deverá ser retirado no Departamento de 

ANDERSON ORTIZ GARDINCompras e Licitação, no endereço supracitado, através de fotocópias, mediante o 
Pregoeiro

ressarcimento da taxa relativa ao valor do custo efetivo de reprodução gráfica da 

documentação fornecida. Informações complementares poderão ser obtidas nos TATIANE CRISTINA DA SILVA MORENO
Secretária Municipal de Administraçãotelefones (0**67) 3411-7693 / 3411-7755 e/ou via e-mail no endereço eletrônico: 

pregao@dourados.ms.gov.br. Processo n° 003/2009/DCL/PMD.

Dourados/MS., 20 de janeiro de 2009.
AVISO DE REVOGAÇÃO

CONVITE Nº 184/2008
ANDERSON ORTIZ GARDIN

Pregoeiro
O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado Mato Grosso do Sul, por intermédio 

do Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, torna público de acordo com a TATIANE CRISTINA DA SILVA MORENO
Secretária Municipal de Administração legislação em vigor, para conhecimento dos licitantes e de quem interessar possa, 

em face de razões de interesse e/ou necessidade pública, a REVOGAÇÃO do 

citado processo licitatório, que tem por objeto a contratação de empresa de 

consultoria para execução de termo de referência - Plano de Habitação de Interesse 
AVISO DE LICITAÇÃO Social, conforme plano de trabalho n° 0250.159-80/OG/MCIDADES/CAIXA. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2009
Ficam assegurados o contraditório e a ampla defesa, dentro do prazo legal. 

O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado Mato Grosso do Sul, por intermédio Processo n° 914/2008/SCC/PMD.

do Pregoeiro designado através do Decreto n° 49, de 19 de janeiro de 2009, torna 
Dourados/MS., 15 de janeiro de 2009.

público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL, do tipo “Menor Preço”, em conformidade com as condições e ARI VALDECIR ARTUZI
Prefeitoespecificações descritas no Edital e seus anexos. OBJETO: aquisição de gêneros de 

Outros AtosOutros Atos
Convocação

ASSEMBLÉIA GERAL - Outros assuntos, com livres sugestões.

DIA 30 de janeiro de 2009 – ás 18h30min na sede do SINSEMD – Rua Floriano Dourados – MS, 20 de janeiro de 2009.
Peixoto, 1072 – BNH 1º Plano.

Pauta: WAINE CESAR RUIZ
- Eleição da Comissão para estudo do reajuste salarial; Presidente do SINSEMD

EXTRATO Alterações Posteriores.

Órgão: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município - PreviD DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
CONSIDERANDO o contido no Processo de Dispensa de Licitação nº. 

07.00.- Secretaria Municipal de Gestão Pública 001/2009/PREVID, bem como o disposto no artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº. 
07.02.- Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município - PreviD

8.666/93 e suas alterações, 09.272.124 – Implantar o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS
Fica Dispensada de licitação a contratação dos serviços de perícia médica do 4.048- Manutenção das Atividades do IPSSD 

trabalho para o Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de 33.90.36.10. – Serviços Médicos  
Período da Contratação: 3 (três) meses. Dourados – PREVID, de acordo com o processo de Dispensa de Licitação nº. 
Valor Total da Contratação: R$ 7.978,60001/2009/PREVID.
 (sete mil novecentos e setenta e oito reais e sessenta centavos)FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24 inciso II da Lei n. º 8.666/93 e 

Extrato de Processo

Licitações


