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EDITAIS
VILLA’S RESTAURANTE LTDA – ME, CNPJ 10.690.074/0001-50, torna atividade de Prestação de Serviços na área pública e privada de Limpeza, localizada 

publico que recebeu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM, a na Rua Rayel Bon Faker, nº 1410B – sala 04 – 1º andar, Jardim Água Boa, no 
Licença Ambiental Prévia (LP) nº 065/2009, com validade de 01 (um) ano, à município de Dourados (MS). Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.
partir de 30 de julho de 2009, para a atividade restaurante e similares, localizada à 
rua Dr. Nelson de Araújo, 694, Centro, no município de Dourados/MS.

EDITAL PROGRAD Nº. 09, DE 22 DE SETEMBRO DE 2009
4º PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PRECEPTORIA 

DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA DA UNIVERSIDADE Manoel Arcanjo de Barros Filho- ME, torna Público que RECEBEU do  
FEDERAL DA GRANDE DOURADOSInstituto de  Meio Ambiente – IMAM de Dourados (MS), a Licença Ambiental de 

Instalação, para atividade de Supermecado -  Comércio varejista de mercadorias 
em geral, com predominância de produtos alimentícios, localizada na Rua Afonso A DIRETORA SUPERINTENDENTE da Fundação Municipal de Saúde e 
pena esquina com a rua Ponta Porã,  – Parte Fazenda Alvorada ,no município de Administração Hospitalar de Dourados e o PRÓ-REITOR DE ENSINO DE 
Dourados (MS). GRADUAÇÃO da Fundação Universidade Federal da Grande Dourados, no uso 

das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 514, de 25.10.06, torna 
pública a realização de Processo Seletivo Simplificado para Preceptoria de 

Manoel Arcanjo de Barros Filho- ME, torna Público que REQUEREU do  Graduação – Internato, para o Curso de Graduação em Medicina da Faculdade de 
Instituto de  Meio Ambiente – IMAM de Dourados (MS), a Licença Ambiental de Ciências Médicas e da Saúde da UFGD, nos termos da Lei  nº. 8.080, de 19.09.1990, 
Operação- LO, para atividade de Supermecado -  Comércio varejista de no disposto nos art. 15 a 18, da Lei nº. 11.129, de 30/06/2005, na Portaria MS nº. 
mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, localizada 1.111, de 5/07/2005, e no contido no Processo nº. 23005. 001836/2007-61.
na Rua Afonso pena esquina com a rua Ponta Porã,  – Parte Fazenda Alvorada ,  
no município de Dourados (MS). Não foi determinado Estudo de Impacto 1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Ambiental 1.1 O processo seletivo simplificado de que trata o presente edital visa 

selecionar, por meio de análise de currículos, funcionários ativos da Carreira 
Médica no cargo de Especialista em Saúde, cedidos pela Fundação Municipal de 

RENÉ MIGUEL FILHO , torna Público que requereu do Instituto de Meio Saúde e Administração Hospitalar de Dourados e pelo Município de Dourados, para 
Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licença Prévia para o Hospital Universitário da UFGD, para o exercício das atividades de Preceptoria de 
atividade de Construção multiresidencial com 072 unidades habitacionais – Graduação – Internato, no período de 18 de junho a 30 de novembro de 2009.
ITAJUBÁ-II, Programa de Interesse Social – MINHA CASA MINHA VIDA, 1.2 A Preceptoria de Graduação – Internato constitui-se em modalidade de 
localizada na Rua  2(mat.83055) – Bairro Chácara Trevo – zona urbana  no supervisão a atividades de ensino e de aprendizagem com assistência direta ao aluno 
município de Dourados (MS). em Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório, da Faculdade de Ciências da 

Saúde (FCS), como suporte das atividades de aperfeiçoamento profissional e de 
práticas médicas. 

RENÉ MIGUEL FILHO , torna Público que requereu do Instituto de Meio 1.3 A Preceptoria de Graduação – Internato será exercida no Hospital 
Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licença Prévia para Universitário da UFGD.
atividade de Construção multiresidencial com 072 unidades habitacionais – 1.4 Os turnos de trabalho deverão ser compatíveis com o programa educacional 
ITAJUBÁ-I, Programa de Interesse Social – MINHA CASA MINHA VIDA, das 5ª e 6ª séries em que serão desenvolvidas as atividades de estágio de alunos.
localizada na Rua  2(mat. 75030) – Bairro Chácara Trevo – zona urbana  no 1.5 Serão destinadas vagas para atividade de Preceptoria de Graduação – 
município de Dourados (MS). Internato, distribuídas conforme abaixo especificadas:  

1.5.1 Clínica Cirúrgica: 
a) Anestesiologia – 2 (duas) vagas – 01 (uma) vaga período vespertino e 01 

Douraser Prestadora de Serviços na Construção Civil e Locação de Mão-de- (uma/0vaga período matutino - gratificação 50% 
obra LTDA, torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de 1.6 Somente será considerado classificado no processo seletivo simplificado o 
Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Autorização Ambiental - AA, para candidato que obtiver a pontuação mínima estabelecida no Barema (anexo II), que 
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deverá ser preenchida no ato da inscrição. 6.3 – 05/10/2009 – Divulgação do resultado. 
6.4 – 06/10/2009 - Recurso contra o resultado. 1.7 O candidato classificado dentro do número de vagas oferecidas, 
6.5 – 07/10/2009 - Resultado dos recursos interpostos. conforme no item 1.5 e na ordem especificada no item 1.6, será convocado para 
6.6 – 08/10/2009 – Homologação do resultado final.participar de Curso de Capacitação de Preceptores de Graduação – Internato, 

conforme dispõe o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Medicina da 7. DOS RECURSOS
FCS/UFGD. 7.1 O candidato poderá interpor recurso ao resultado da análise de currículo no 

dia seguinte ao da divulgação do resultado. 
2. DAS ATRIBUIÇÕES DA ATIVIDADE DE PRECEPTORIA DE 

GRADUAÇÃO - INTERNATO 8. DA HOMOLOGAÇÃO
2.1 As atividades de Preceptoria de Graduação – Internato: ocorrerão nos 8.1 O resultado final desse processo seletivo será homologado pelo Pró-Reitor 

horários previamente definidos no local da execução das atividades de de Ensino de Graduação e publicado no Boletim de Serviço da UFGD e no Diário 
preceptoria, onde o servidor estiver lotado. Oficial do Município de Dourados.

2.2 Ao Preceptor de Graduação – Internato caberá as seguintes atribuições: I - 
9. DA CONVOCAÇÃOOrientar e supervisionar o treinamento pertinente à Preceptoria de Graduação – 
 9.1 Os candidatos selecionados serão convocados de acordo com a necessidade Internato, de acordo com o Projeto Político Pedagógico do Curso de Medicina e 

e a conveniência da Universidade Federal da Grande Dourados, obedecendo à Projeto de Ensino da Disciplina de Estágio Supervisionado Obrigatório; II - 
ordem de classificação obtida por especialidade e por Unidade de Lotação à qual Participar da Capacitação permanente do Preceptor de Graduação – Internato, de 
pertença, de acordo com os itens 1.6 do presente edital. acordo com o Projeto Político Pedagógico do Curso de Medicina e Projeto de 9.2 As vagas oferecidas para Capacitação de Preceptores formarão banco de 

Ensino da Disciplina de Estágio Supervisionado Obrigatório. dados de profissionais capacitados para convocação dentro do prazo de validade do 
Processo Seletivo. 3. DA GRATIFICAÇÃO POR PRECEPTORIA

3.1 O preceptor de graduação – Internato que pertença à carreira médica fará 
10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

jus à gratificação por preceptoria de: a) 50% no valor de R$900,00(novecentos 10.1 A seleção do funcionário por este processo seletivo não implica na 
reais) para as atividades de preceptoria comprovadamente realizadas até 03 (três) obrigatoriedade de aproveitamento no quadro de recursos humanos da UFGD e/ou 
dias por semana. do Hospital Universitário da UFGD, o que só é possível mediante concurso público.

3.2 O valor correspondente ao pagamento de gratificação por preceptoria não 10.2 A convocação do candidato obedecerá rigorosamente à ordem de 
integra a remuneração do funcionário selecionado/designado, cessando o classificação expressa no item 1.6 deste edital, por especialidade e Unidade de 
pagamento no momento em que o funcionário deixar de exercer as atividades de Lotação, de acordo com o valor dos pontos obtidos na Barema (anexo II). 
Preceptoria de Graduação – Internato, a pedido próprio ou a critério da 10.3 As vagas somente poderão ser preenchidas por candidatos da mesma 
Administração ou, ainda, quando cessar o vínculo empregatício entre o especialidade e Unidade de Lotação para as quais concorreram. 

10.4 Caso não seja preenchida o total de vagas de alguma das áreas de funcionário e a Instituição Hospitalar, local do Internato.
3.3 O preceptor de graduação – Internato, designado pela Pró-Reitoria de preceptoria, poderá haver, a critério da Comissão, o remanejamento de vagas.

10.5 O prazo de validade deste processo seletivo será até 30 de novembro de Graduação da UFGD para o exercício das atividades de preceptoria, não terá 
2009.vínculo empregatício com a UFGD.        

10.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Ensino de 
4. DA INSCRIÇÃO Graduação e pela Direção do Hospital Universitário da UFGD. 
4.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação 

Marlise Florêncio de Mirandadas normas e condições estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá 
Diretora Superintendente FUMSAHDalegar desconhecimento.

4.2 Período de inscrição: 28 a 30 de setembro de 2009
Sidnei Azevedo de Souza4.3 Local: Diretoria de Ensino Superior do Hospital Universitário de Pró-Reitor de Ensino de Graduação/UFGD

Dourados, sito a Rua Geronimo Marques Matos nº. 558, Altos do Indaiá- 
Dourados/MS.

4.4 Horário para realização das inscrições: das 7 horas às 11 horas e das 13 ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO
horas às 18 horas.

4º PROCESSO SELETIVO DE PRECEPTORIA DE GRADUAÇÃO – 4.5 Dos procedimentos para a inscrição:
4.5.1 O candidato deverá optar somente por uma das especialidades; INTERNATO 
4.5.2 No ato da inscrição o candidato deverá apresentar: a) formulário de EDITAL Nº 09, DE 22/09/2009

inscrição preenchido, constante do anexo I (a ser fornecido no local da inscrição); 
Nº. DE INSCRIÇÃO:b) cópias dos comprovantes listados e colocados em ordem seqüencial conforme 
NOME DO CANDIDATO:

Barema (anexo II); c) Classificação funcional atualizada expedida pela Gerência MATRICULA FUNCIONAL: DATA DE ADMISSÃO:
de Pessoal do órgão de lotação do candidato; d) Declaração para comprovação do LOTAÇÃO ATUAL:
requisito exigido no item 1.3 do presente edital; HORÁRIO DE TRABALHO:

4.5.3 Caso o candidato apresente documentos originais junto com as cópias, ENDEREÇO RESIDENCIAL:
TELEFONES PARA CONTATO:as mesmas poderão ser autenticadas no momento da inscrição e os originais 
CELULAR:devolvidos ao candidato. 
RESIDENCIAL:4.6 Será permitida inscrição por procuração mediante anexação de 
COMERCIAL:procuração específica junto aos documentos do candidato inscrito, relacionados 
E-MAIL:no subitem 4.5.2., item b.

4.7 O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas ESPECIALIDADES: 
informações prestadas pelo seu procurador, arcando com as conseqüências de [      ] PEDIATRIA     [      ] GINECOLOGIA e OBSTETRÍCIA
eventuais erros de seu representante no preenchimento dos formulários de [      ] CLÍNICA MÉDICA        [      ] CLÍNICA CIRÚRGICA 
inscrição. [      ] SAÚDE COLETIVA

5. DA SELEÇÃO Declaro conhecer os termos constantes do Edital nº. 09/2009, aceitando todas as 
5.1 A seleção do candidato, dentro do limite de vagas definido neste edital, normas e condições estabelecidas no Edital supramencionado.

será executada por Comissão Especial de Seleção designada pela Reitoria da 
UFGD e do Hospital Universitário da UFGD, com base na análise de currículo do Dourados/MS, ____ /____ / 2009
candidato inscrito, de acordo com o Barema (anexo II).

5.2. Somente será aceito comprovante listado no Barema expedido até a data _______________________________
de entrega do último dia de inscrição, observando o limite dos pontos definidos Assinatura do candidato ou procurador
nos quadros do Barema. (anexo II).

5.3 Diploma ou Certificado expedido no exterior, somente, será considerado ANEXO II 
quando revalidado por Instituição de Ensino Superior no Brasil.

BAREMA PARA ANÁLISE DE CURRÍCULO5.4 Para a comprovação das Atividades Educacionais e Produção Científica, 
4º PROCESSO SELETIVO DE PRECEPTORIA DE GRADUAÇÃO – o candidato deverá entregar original ou cópia com autenticação nas páginas em 

INTERNATO que conste a autoria.
EDITAL Nº. 09, DE 22/09/20095.5 Dos critérios de desempate: Terá preferência sob os demais classificados, 

o candidato que obtiver, nesta ordem: a) o maior número de pontos obtidos no 
Nome:_________________________________________________________      

item formação; b) o maior número de pontos obtidos no item atividades 
Matrícula: ____________ Especialidade:__ ____________________________

educacionais e produção científica; c) o maior número de pontos obtidos no item Unidade de Lotação: _____ Carga Horária de Trabalho:__ horas/dias semanais
produção científica; e d) persistindo o empate será beneficiado o candidato mais Horário de Trabalho: _____________________________________________
idoso. PONTUAÇÃO

I. FORMAÇÃO MIN MAX PONTUAÇÃO PELO SERVIDOR
1. Cursos de pós-graduação na área de saúde6. DO CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DE SELEÇÃO E DA 1.1 Doutorado - 20
1.2 Mestrado - 10DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS
1.3 Especialização 05 156.1 – 28 a 30/09//2009 – Período de Inscrição. 1.4 Atuação profissional (ano após residência/titulação) 0,1 10

6.2 – 01/10/2009 – Avaliação da Comissão Especial de Seleção. Total máximo de pontos obtidos      55
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II. ATIVIDADES EDUCACIONAIS 3. Trabalhos publicados e participação em eventos
1. Magistério superior em área de saúde 3.1Em congressos como autor 02 10
1.1 Professor (por ano) 03 15 3.2 Em Congressos como co-autor 01 05
1.2 Preceptor de Programa de Residência (por ano) 01 10 3.3 Em revistas científicas indexadas como autor 05 20
1.3Experiência em supervisão a alunos de graduação no âmbito das Unidades de Saúde de Dourados/MS (por 3.4 Em revistas científicas indexadas como co-autor 03 15

3.5 Participação em eventos científicos na área de Saúde 0,5 5mês) 01 15
Total         55Total máximo de pontos obtidos        40

III.  PRODUÇÃO CIENTÍFICA Total máximo de pontos Obtidos         150

LICITAÇÕES
AVISO DE ALTERAÇÃO 773.658,36 (setecentos e setenta e três mil e seiscentos e cinqüenta e oito reais e trinta 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2009 e seis centavos), em consonância com o Anexo II do Edital;
III.Alteração nos anexos I e II do Edital, quanto à unidade de medida dos itens 64 

O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, através da (fio catgut cromado 2-0 com agulha 1/2 por 2,5cm), 66 (fio catgut cromado 3-0 com 
Secretaria Municipal de Administração, torna público para conhecimento dos agulha 1/2 por 2,0cm), 68 (fio catgut simples 3-0 com agulha 1/2 por 1,62cm) e 70 (fio 
interessados, que efetuou alterações no referido processo licitatório, cujo objeto de nylon 3-0 com agulha 1/2 por 1,5cm);
trata da aquisição de medicamentos e material farmacológico, conforme segue: IV.Retificação do Anexo III do Edital (Termo de Referência).

Permanecem inalteradas as demais disposições do referido edital e anexos no que 
I.Ratifica-se a recomendação contida no parecer emitido na data de 22 de julho não conflitarem com este aviso de alteração, que faz parte integrante do edital Pregão 

de 2009, ficando excluindo em seu inteiro teor o item 8.2.4 do edital. Presencial n° 066/2009. Processo n° 325/2009/DCL/PMD.
II.Alteração na redação do item 13.4 do Edital, que passará a viger conforme Em virtude deste aviso de alteração conter informações que impliquem em 

abaixo descrito: alteração na formulação das propostas, fica modificado o prazo original da realização 
13.4. O Contrato terá vigência pelo período de 09 (nove) meses”.

do Pregão. Fica determinado que o credenciamento e o recebimento dos envelopes de III.Alteração na redação do item 14.1 do Edital, que passará a viger conforme 
propostas de preços e de habilitação será no dia 06/10/2009 (seis de outubro do ano de abaixo descrito:
dois mil e nove), às 08h (oito horas), na sala de reunião do Departamento de Compras 14.1.Os medicamentos objeto da presente licitação serão fornecidos 
e Licitação, localizada na Secretaria Municipal de Finanças, no Bloco “F” do Centro PARCELADAMENTE, pelo período de 09 (nove) meses, conforme necessidade e 
Administrativo Municipal, sito na Rua Coronel Ponciano, n° 1.700, Parque dos solicitação da Central de Abastecimento Farmacêutico e em conformidade com as 
Jequitibás, na cidade de Dourados-MS.especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência (Anexo III do 

edital) e na proposta apresentada, devendo ser fornecidos na medida da(s) 
Dourados-MS., 23 de setembro de 2009.necessidade(s) da Secretaria Municipal de Saúde”.

IV.Inserção do item 14.2.1, com a redação a seguir:
TATIANE CRISTINA DA SILVA MORENO14.2.1. Após Solicitação da Secretaria, os medicamentos deverão ser entrega 

Secretária Municipal de Administração
no prazo máximo de 03 (três) dias corridos”.

V.Ficam sem efeito os parágrafos constantes no item 4.2 do Anexo III do Edital 
(Termo de Referência), conforme descrito abaixo: RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO

“Caso o registro esteja vencido, deverá apresentar a solicitação feita ao PREGÃO PRESENCIAL N° 074/2009
Ministério da Saúde, juntamente com o registro vencido. A não apresentação do 
registro do Ministério da Saúde e o pedido de revalidação do medicamento O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado Mato Grosso do Sul, por intermédio do 
(protocolo), implicará a rescisão parcial ou total do contrato e aplicação de Pregoeiro designado através do Decreto n° 449, de 31 de agosto de 2009, torna 
penalidade” público para conhecimento de todos os interessados o resultado final do citado 

. processo, que tem por objeto a locação de 06 (seis) veículos para atender a Secretaria 
“As empresas concorrentes deverão apresentar (PARA TODOS OS ITENS Municipal de Assistência Social, com recursos do Fundo Municipal de Assistência 

COTADOS), Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle por linha de Social e Fundo Municipal de Investimentos Sociais, no qual se sagrou vencedora a 
produção/produtos, emitido pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério proponente BITTENCOURT & NORILER LTDA.-ME, no lote 01. Processo n° 
da Saúde, conforme inciso III do Art. 5º da Portaria nº 2.814/GM, de 29 de maio de 366/2009/DCL/PMD.
1.998”.

Dourados-MS., 16 de setembro de 2009.
Permanecem inalteradas as demais disposições do referido edital e anexos no 

que não conflitarem com este aviso de alteração, que faz parte integrante do edital HEITOR PEREIRA RAMOS
PregoeiroPregão Presencial n° 060/2009. Processo n° 336/2009/DCL/PMD.

Em virtude deste aviso de alteração conter informações que impliquem em 
RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃOalteração na formulação das propostas, fica modificado o prazo original da 

PREGÃO PRESENCIAL N° 081/2009realização do Pregão. Fica determinado que o credenciamento e o recebimento dos 
envelopes de propostas de preços e de habilitação será no dia 07/10/2009 (sete de O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado Mato Grosso do Sul, por intermédio do 
outubro do ano de dois mil e nove), às 08h (oito horas), na sala de reunião do Pregoeiro designado através do Decreto n° 449, de 31 de agosto de 2009, torna 
Departamento de Compras e Licitação, localizada na Secretaria Municipal de público para conhecimento de todos os interessados o resultado final do citado 
Finanças, no Bloco “F” do Centro Administrativo Municipal, sito na Rua Coronel processo, que tem por objeto a aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP (P13-
Ponciano, n° 1.700, Parque dos Jequitibás, na cidade de Dourados-MS. P45) para atender os Programas Sociais da Secretaria Municipal de Assistência 

Social, com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Dourados-MS., 23 de setembro de 2009.
Investimentos Sociais, no qual se sagrou vencedora a proponente DOURADOS 
REVENDEDORA DE GÁS LTDA., no lote 01. Processo n° 345/2009/DCL/PMD.TATIANE CRISTINA DA SILVA MORENO

Secretária Municipal de Administração
Dourados-MS., 14 de setembro de 2009.

AVISO DE ALTERAÇÃO HEITOR PEREIRA RAMOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2009 Pregoeiro

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

PREGÃO PRESENCIAL N° 082/2009interessados, que efetuou alterações no referido processo licitatório, cujo objeto 
trata da aquisição de material farmacológico, laboratorial e hospitalar visando O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado Mato Grosso do Sul, por intermédio do 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme segue: Pregoeiro designado através do Decreto n° 449, de 31 de agosto de 2009, torna 

I.Alteração na redação do item 7.3 do Edital, que passará a viger conforme 
público para conhecimento de todos os interessados o resultado final do citado 

abaixo descrito:
processo, que tem por objeto a aquisição de banheiras para atender os Centros de 7.3.Em relação aos itens 90 (luva descartável para procedimento EP), 91 (luva 
Educação Infantil Municipais-CEIM’s, no qual se sagrou vencedora a proponente RT descartável para procedimento G), 92 (luva descartável para procedimento M), 93 
SAKAI & CIA. LTDA.-ME, no lote 01. Processo n° 356/2009/DCL/PMD.(luva descartável para procedimento P), 102 (preservativo médio com lubrificante) 

e 103 (preservativo sem lubrificante-médio), as licitantes, ainda sob pena de Dourados-MS., 16 de setembro de 2009.
desclassificação, deverão apresentar o Certificado do INMETRO, conforme 
Portaria INMETRO n° 233 de 03/07/2008 e 050 de 28/03/2002;” HEITOR PEREIRA RAMOS

II.Alteração do valor global previsto para aquisição, que passará a ser de R$ Pregoeiro

Em cumprimento ao que determina a Lei nº 9.452/97, Art. 2º, informamos a desta cidade o recebimento de verba de convênios federais, conforme abaixo 
todos os partidos políticos, os sindicatos de classes e as entidades empresariais relacionado:

VERBAS FEDERAIS


