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Decreto
REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO VII - aproveitamento em programas de capacitação, para apreciar a capacidade e o 

DECRETO Nº 141, DE 16 DE MARÇO DE 2009. esforço pessoal em aperfeiçoar-se para aprender novos processos de trabalho e a busca de 
novas e melhores alternativas que facilitem a realização profissional, através da 

“Dispõe sobre a Avaliação de Desempenho para o ano de 2009 dos servidores do identificação da participação em cursos de formação ou capacitação para aperfeiçoamento 
Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Dourados, a realização de promoção, e dá pessoal.
outras providências”. Parágrafo único: O tempo de serviço para fins de apuração dos interstícios para a 

promoção relativamente ao processo de avaliação do exercício 2008, será contado até 31 de 
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso março de 2009.

das atribuições que lhe são conferidas no inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do 
Município, Art. 3º A avaliação de desempenho dos servidores será realizada anualmente, 

observado o seguinte cronograma:
CONSIDERANDO o disposto nos Artigos 39 a 41 da Lei Complementar nº 117, de 31 I – Março:

de dezembro de 2007. a) distribuição dos boletins de avaliação de desempenho de todos os servidores e o 
levantamento dos servidores aptos a concorrer à promoção com base no tempo de serviços;

D E C R E T A: b) publicação de edital no Diário Oficial do Município, divulgando o tempo de 
serviço dos servidores;

Art. 1º A avaliação de desempenho dos servidores ocupantes de cargos efetivos do II – Abril: apuração do desempenho dos servidores, através da análise e apuração da 
Quadro Permanente da Prefeitura Municipal terá por objetivo aferir o rendimento, o pontuação dos boletins de avaliação preenchidos pelas chefias e com ciência dos servidores, 
desempenho e o desenvolvimento do servidor, para fins de habilitá-lo a concorrer à devolução dos Boletins preenchidos às Comissões dos respectivos órgãos ou carreira;
promoção. III– maio:

a) remessa para a Comissão Central de Avaliação de Desempenho – CCAD dos 
Art. 2º A avaliação de desempenho será realizada de acordo com o cargo/função Boletins com a apuração da avaliação feita pelas Comissões, e quando for o caso, o recurso 

ocupado pelos servidores com referência ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de apresentado pelos avaliados;
2008, com fundamento nos seguintes fatores: b) divulgação, por edital, da pontuação e classificação obtida na avaliação de 

I - qualidade de trabalho, para verificar o desempenho correto das tarefas de desempenho pela ordem decrescente do número de pontos e publicação do ato de promoção 
responsabilidade do avaliado, a qualidade dos trabalhos considerando o nível de por merecimento e por antiguidade;
confiabilidade, exatidão, clareza e ordem, a utilização correta dos recursos disponíveis, bem IV – junho: início da vigência da promoção.  
como sua disposição no encaminhamento de soluções para os problemas que se apresentam, 
a aptidão e o domínio de conhecimentos técnicos demonstrados na realização de tarefas Art. 4º Os trabalhos de avaliação de desempenho serão realizados pela Comissão 
rotineiras; Central de Avaliação de Desempenho – CCAD, junto à Secretaria Municipal de 

II - produtividade no trabalho, para apurar a capacidade e habilidade de desenvolver Administração, e Comissões de Avaliação de Desempenho constituídas junto às Secretarias 
trabalhos e de obter resultados com o menor custo possível, considerando quantidade, Municipais e entidades da administração indireta que tenham carreira com lotação privativa.
cumprimento de prazos e o atingimento de objetivos ou metas, bem como a responsabilidade 
pelas atividades desenvolvidas e a realização dos trabalhos planejados e a consecução dos § 1º A CCAD será integrada por sete membros, designados pelo Prefeito Municipal, sob 
seus objetivos e metas; a presidência da Diretora do Departamento de Recursos Humanos, e representantes:

III - iniciativa e presteza, para identificar a aptidão para tomar decisões e a dedicação do I - da Secretaria Municipal de Administração, além do seu presidente;
avaliado no desempenho de suas atribuições e na resolução de problemas de rotina ou II - da Procuradoria Geral do Município;
imprevistos, a capacidade de buscar e indicar alternativas ou novos padrões para resolver III - dos servidores efetivos ocupantes de cargos de nível superior;
situações cuja solução excede aos procedimentos de rotina, apresentar propostas novas e IV - dos servidores efetivos ocupantes de cargos de nível médio;
assumir, de forma independente, desafios, responsabilidades e liderança de trabalhos e o V - dos servidores efetivos ocupantes de cargos de nível fundamental; e
comportamento em relação aos colegas e chefias; VI - do sindicato dos servidores municipais.

IV - assiduidade e pontualidade, para verificar a qualidade do avaliado de ser assíduo 
e pontual, através dos registros da freqüência ao trabalho, sem atrasos, saídas antecipadas ou § 2º As Comissões das Secretarias e entidades municipais, com membros indicados 
durante o expediente e as ausências de trabalho; pelos respectivos titulares e designados pelo Prefeito Municipal, serão integradas membros 

V - disciplina e zelo funcional, para determinar a conduta do avaliado no exercício ocupantes de cargos efetivos lotados no órgão ou entidade, na impossibilidade, por ocupante 
da função pública em relação ao respeito às leis e às normas disciplinares, o comportamento de cargo comissionado.
em relação ao cumprimento das ordens recebidas, o caráter ético profissional demonstrado 
na execução de tarefas com probidade, lealdade, decoro e zelo e valorização do elemento § 3º Os membros referidos nos incisos III, IV e V do § 1º serão escolhidos pela 
ético; Administração Municipal.

VI - chefia e liderança e participação em órgão de deliberação coletiva, para 
computar o grau de responsabilidade na condução de pessoas e o poder decisório envolvido, § 4º  A escolha dos membros discriminados nos incisos III, IV, V e VI e os integrantes 
através da identificação do exercício de cargo em comissão ou função de confiança e da das Comissões dos órgãos e entidades deverá recair em servidor cuja avaliação de 
participação e atuação como membro de órgão colegiado de deliberação coletiva; e desempenho, do ano imediatamente anterior, corresponda ao conceito ótimo ou bom.
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Decreto
Art. 5º Compete à Comissão Central de Avaliação de Desempenho: IV - assiduidade e pontualidade, dez pontos;
I - zelar pelo cumprimento dos prazos estabelecidos e pelo atendimento, por parte dos V - disciplina e zelo funcional, quinze pontos;

concorrentes, dos requisitos exigidos para a promoção; VI - participação em órgão de deliberação coletiva, quinze pontos; e    
II - apoiar os trabalhos dos membros das Comissões de Avaliação de Desempenho dos VII - aproveitamento em programas de capacitação, quinze pontos.

órgãos ou entidades; e
III - analisar os recursos apresentados pelos servidores avaliados, emitindo parecer para Parágrafo único: A pontuação da avaliação de cada fator de avaliação corresponde:

apreciação do Secretário Municipal de Administração. I - dos conceitos A, B, C e D dos fatores destacados nos incisos I, II, III, V, VI e VII deste 
artigo, respectivamente, a 15, 12, 8 e 4 pontos; 

Parágrafo único. A Comissão poderá ouvir os avaliadores e ou servidores avaliados II - dos conceitos A, B, C e D do fator assiduidade, o resultado da subtração dos pontos 
para esclarecimentos com relação às avaliações realizadas e aos recursos interpostos. de cada um desses conceitos, indicados no Boletim de Avaliação de Desempenho, dos 

pontos atribuídos a esse fator no inciso IV deste artigo;
Art. 6º Compete às Comissões de Avaliação de Desempenho constituídas junto às 

Secretarias Municipais, autarquias e fundações: Art. 10.  Os servidores serão promovidos de acordo com a Lei Complementar nº 117/07 
I - proceder à distribuição e recepção dos Boletins de Avaliação de Desempenho; e seu desempenho corresponderá ao período de três anos, pelo critério de merecimento, 
II - zelar pelo cumprimento dos prazos estabelecidos e pelo atendimento, por parte dos conforme a média aritmética simples dos resultados obtidos nos três últimos períodos 

concorrentes, dos requisitos exigidos para a promoção; avaliados, devendo obter igual ou superior a 60% (sessenta por cento) da maior pontuação 
III - orientar e esclarecer os avaliadores quanto ao preenchimento dos Boletins de possível estabelecida para o seu cargo. Serão promovidos pelo critério de antiguidade os 

Avaliação de Desempenho; servidores que se enquadrarem no disposto no artigo 40 da referida lei.
IV - proceder à apuração das pontuações conferidas aos diversos fatores de avaliação 

dos servidores; e Art. 11. Os servidores serão classificados em ordem decrescente de pontuação, sendo 
V - emitir parecer conclusivo, nos casos da pontuação não atingir a mínima exigida, promovido àqueles que se enquadrarem no artigo 10 deste decreto.

remetendo os autos, com proposta de homologação, à CCAD;
VI - orientar o servidor avaliado quanto à fundamentação para apresentação de recurso § 1º No caso de empate terá preferência, sucessivamente, o concorrente de maior tempo 

contra o resultado da avaliação de desempenho realizada pela chefia imediata. de serviço na Prefeitura Municipal, e, por fim, o mais idoso; no caso de empate de ocupantes 
de cargos da carreira Guarda Municipal será promovido o mais antigo na carreira, 

Parágrafo único. Caberá aos membros da CCAD, em conjunto ou separadamente, considerando a precedência hierárquica.
exercer as atribuições destacadas neste artigo, nas Secretarias Municipais onde não for 
constituída Comissão de Avaliação. § 2º A promoção se dará mediante ato do Prefeito Municipal, com efeitos a partir do mês 

de junho do ano em que se der a apuração e classificação.
Art. 7º O Boletim de Avaliação preenchido, após ciência do servidor avaliado deverá 

ser encaminhado à Comissão do órgão ou entidade, pela chefia imediata, acompanhado, Art. 12. O período de avaliação será computado em dias corridos, sendo suspenso nos 
quando for o caso, de documentos comprobatórios de declarações e informações nele casos de afastamento do exercício do cargo por mais de 180 dias corridos, ou não, sendo 
lançadas. considerados de efetivo exercício, para efeito de apuração dos interstícios, os afastamentos 

por motivo de:
§ 1º As avaliações serão de responsabilidade da chefia imediata ou o responsável pela  I – exercício de cargo em comissão ou função gratificada, no âmbito da 

supervisão dos trabalhos realizados pelo servidor avaliado que estiver imediatamente administração direta e indireta da Prefeitura Municipal;
subordinado, ou, em seu impedimento, do substituto legal ou eventual. II – licenças:

 a) para repouso à gestante ou adotante;
§ 2º A chefia imediata ou o supervisor do servidor avaliado deverá ratificar declarações b)  para tratamento da própria saúde, até 180 dias;

e os documentos apresentados pelo avaliado, mediante assinatura, no campo próprio, do c) por motivo de doença em pessoa da família, no limite de 60 dias, durante o interstício;
Boletim de Avaliação de Desempenho e ou no documento. d) mandato classista em sindicato da categoria, somente pelo critério de antiguidade;

e) prêmio por assiduidade.
 § 3º O servidor que, em um mesmo período avaliativo, houver trabalhado sob III – afastamento para estudo na forma da Lei, conforme regulamento, somente pelo 

subordinação direta de mais de uma chefia, será avaliado por aquelas a quem esteve critério de antiguidade;
subordinado por um período mínimo de noventa dias, e o resultado final da avaliação IV -  prestação de prova ou exame em concurso público;
corresponderá à média ponderada das avaliações parciais, tomando por peso o número de V –  convocação para o exercício militar ou outras atividades obrigatórias na forma da 
dias em que ficou subordinado a cada avaliador. legislação federal; e

VI – exercício de mandato legislativo federal, estadual ou municipal, de conformidade 
§ 4º As irregularidades cometidas pelas chefias imediatas, principalmente quanto ao com a Constituição Federal, somente pelo critério de antiguidade.

encaminhamento dos Boletins à Comissão Local e conseqüentemente à Comissão Central 
serão consideradas faltas graves, respondendo o infrator perante a administração, em razão § 1º Não será avaliado o servidor cedido para outro órgão ou entidade não integrantes da 
de sua omissão ou negligência. estrutura da Prefeitura Municipal.

Art. 8º É facultado ao servidor avaliado que discordar da sua avaliação apresentar Art. 13. As disposições deste decreto não se aplicam à carreira do Magistério 
recurso à Comissão Local de Avaliação de Desempenho ou à Comissão Central de Avaliação Municipal, salvo condições não previstas no seu Estatuto ou na regulamentação específica 
de Desempenho. dessa matéria.

 § 1º Os recursos deverão ser protocolados, no prazo de 3 (três) dias úteis a contar da Art. 14. Fica aprovado, conforme modelo constante do Anexo Único, o Boletim de 
data de ciência pelo servidor, mediante assinatura no Boletim de Avaliação de Desempenho. Avaliação de Desempenho – BAD.

 § 2º Os recursos deverão indicar o fator componente do Boletim de Avaliação de Art. 15. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
Desempenho questionado ou eventual irregularidade identificada na apuração. disposições em contrário.

§ 3º A chefia imediata ou membro da Comissão de Avaliação de Desempenho do órgão Dourados (MS), 16 de março de 2009.
ou entidade encaminhará, quando for o caso, os recursos, dois dias úteis após decorrido o 
prazo para recurso à CCAD, que emitirá parecer conclusivo e publicará no Diário Oficial do Ari Valdecir Artuzi
Município para conhecimento do avaliador e do servidor avaliado. Prefeito

Art. 9º Os pontos para apuração do desempenho são atribuídos aos fatores de acordo Tatiane Cristina da Silva Moreno
com a seguinte escala: Secretária Municipal de Administração

I - qualidade de trabalho, quinze pontos;
II - produtividade no trabalho, quinze pontos; Alziro Arnal Moreno
III - iniciativa e presteza, quinze pontos; Procurador Geral do Município

ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 141, DE 16 DE MARÇO DE 2009.
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Decretos P
DECRETO “P” nº 268, de 24 de março de 2009.  DECRETO “P” nº 270, de 24 de março de 2009.

“Vacância de Cargo – Maria Elena Rodrigues de Souza”“Revoga designação do exercício de função de confiança da servidora Patrícia 
Sabo Hernandes”

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

confere os incisos II e IV do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:

Considerando o disposto no artigo, 24 da Lei Complementar nº 117 de 31 de 
Art. 1ºEm decorrência do falecimento da servidora MARIA ELENA dezembro de 2007;

RODRIGUES DE SOUZA, matrícula funcional nº “8021-1, fica declarado VAGO, o 
cargo de provimento efetivo de “Profissional do Magistério Municipal”, Classe “E”, DECRETA:
Nível “P-II” do quadro de servidores da Secretaria Municipal de Educação, a partir de 
14 de março de 2009, nos termos do artigo 60, inciso V, da Lei Complementar nº 107 de Art. 1ºFica revogada, a partir de 02 de março de 2009, a designação do exercício 
27 de dezembro de 2006.de função de confiança da servidora PATRICIA SABO HERNANDES, do cargo de 

“Gestor de Serviço”, símbolo DAI 01, lotada na Procuradoria Geral do Município.
Art. 2ºEste decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 

retroativos a 14 de março de 2009, revogadas disposições em contrário.Art. 2ºEste decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 02 de março de 2009, revogadas disposições em contrário.

Dourados/ MS, 24 de março de 2009.

Dourados/ MS, 24 de março de 2009.
Ari Valdecir Artuzi

Prefeito Municipal de Dourados
Ari Valdecir Artuzi

Prefeito Municipal de Dourados
Tatiane Cristina da Silva Moreno

Secretária Municipal de Administração
Tatiane Cristina da Silva Moreno

Secretária Municipal de Administração Alziro Arnal Moreno
Procurador Geral do Município

Alziro Arnal Moreno  
Procurador Geral do Município

 DECRETO “P” nº 265, de 23 de março de 2009.

DECRETO “P” nº 240, de 16 de março de 2009. “Designa Maria Ines Lima Novaes, para exercer função de confiança”.

“Nomeia Matheus Vinicius de Sousa Fernandes – SEMRE” O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe 
confere os incisos II e IV do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe 
confere os incisos II e IV do artigo 66 da Lei Orgânica do Município, Considerando o disposto no artigo, 24 da Lei Complementar nº 117 de 31 de 

dezembro de 2007;
DECRETA:

DECRETA:
Art. 1ºFica nomeado, a partir de 02 de fevereiro de 2009, MATHEUS VINICIUS 

DE SOUSA FERNANDES, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Art. 1ºFica designada a partir de 02 de março de 2009, MARIA INES LIMA 
“Assessor V”, símbolo DGA 08, lotado na Secretaria Municipal de Receita. NOVAES, para exercer a função de confiança de “Encarregado de Equipe”, símbolo, 

DAI-03, lotada na Secretaria Municipal de Administração.
Art. 2ºEste decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 

Art. 2ºEste decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02 de fevereiro de 2009, revogadas disposições em contrário.
retroativos a 02 de março de 2009, revogadas disposições em contrário.

Dourados/ MS, 16 de março de 2009.
Dourados/ MS, 23 de março de 2009.

Ari Valdecir Artuzi
Ari Valdecir ArtuziPrefeito Municipal de Dourados

Prefeito Municipal de Dourados

Tatiane Cristina da Silva Moreno
Tatiane Cristina da Silva MorenoSecretária Municipal de Administração

Secretária Municipal de Administração

Alziro Arnal Moreno
Alziro Arnal MorenoProcurador Geral do Município

Procurador Geral do Município 
 

DECRETO “P” nº 269, de 24 de março de 2009.
DECRETO “P” nº 266, de 23 de março de 2009.

“Vacância de Cargo – Francisco Valente Soares” “Designa Gilberto Gonçalves dos Santos, para exercer função de confiança”.

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

DECRETA: Considerando o disposto no artigo, 24 da Lei Complementar nº 117 de 31 de 
dezembro de 2007;

Art. 1ºEm decorrência do falecimento do servidor FRANCISCO VALENTE 
SOARES, matrícula funcional nº “81241-1, fica declarado VAGO, o cargo de DECRETA:
provimento efetivo de “Assistente de Serviços Administrativos”, Classe “D”, Nível 
“IV” do quadro de servidores da Secretaria Municipal de Administração, a partir de 21 Art. 1ºFica designado a partir de 02 de fevereiro de 2009, GILBERTO 
de março de 2009, nos termos do artigo 60, inciso V, da Lei Complementar nº 107 de 27 GONÇALVES DOS SANTOS, para exercer a função de confiança de “Gestor de 
de dezembro de 2006. Serviço”, símbolo, DAI-01, lotado na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2ºEste decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos Art. 2ºEste decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 21 de março de 2009, revogadas disposições em contrário. retroativos a 02 de fevereiro de 2009, revogadas disposições em contrário.

Dourados/ MS, 24 de março de 2009. Dourados/ MS, 23 de março de 2009.

Ari Valdecir Artuzi Ari Valdecir Artuzi
Prefeito Municipal de Dourados Prefeito Municipal de Dourados

Tatiane Cristina da Silva Moreno Tatiane Cristina da Silva Moreno
Secretária Municipal de AdministraçãoSecretária Municipal de Administração

Alziro Arnal MorenoAlziro Arnal Moreno
Procurador Geral do MunicípioProcurador Geral do Município
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Resolução

Editais

Extratos

RESOLUÇÃO  Nº 011/VISA/2009 FANTASIA:  Ellite Casa de Carne e Conveniência 

MULTA DE: 28 UFERMS
O Secretário Municipal de Saúde e o gerente da Vigilância Sanitária do Município  - Foi autuado por expor a venda produtos de origem animal sem identificação, 

de Dourados, Ms, no uso de suas atribuições legais, considerando o auto de infração nº sem rótulo e   sem inspeção sanitária, estando em  desacordo com a legislação vigente, 
4114  lavrado contra o estabelecimento abaixo; como dispõe a Lei Estadual 1293/92 Artigo 341  Inciso  V, XXXII, XXXIII e XXXV.

RESOLVE: Dourados Ms  20 de Março de 2009.

Aplicar multa de 28 UFERMS, conforme determina o Código Sanitário Estadual  
EDVALDO DE MELO MOREIRALei nº 1293/92.

Secretário Municipal de SaúdeRAZÃO SOCIAL: A. Matheus Dantas Açougue e Conveniência - Me

EDITAL Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM, a Licença Simplificada (LS), 
para atividade de  Clinica Veterinária e Pet Shop, Localizado na Rua Bela Vista Nº 
1.392, Jardim Água Boa, Município de Dourados (MS).TRATORNAN Comercio de Máquinas e Implementos Agrícolas Ltda, torna 

Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.publico que requereu  do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de 
Dourados (MS), a Licença de Operação - LO, para atividade de COMERCIO DE 
MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS, OFICINA E LAVADOR, 
localizada na Av. Marcelino Pires 6.130, Jardim Guarujá no Município de EDITAL
Dourados (MS). 

AM COMÉRCIO DE FRIOS E LATICÍNIOS LTDA, CNPJ 10.624.197/0001-
93, torna Público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – 

EDITAL IMAM, a Licença Simplificada (LS), para atividade de Comércio Varejista de 
Laticínios, Frios e Cestas Básica, Localizado na Rua Balbina de Matos Nº 325, 
Centro, Município de Dourados (MS).TRATORNAN Comercio de Máquinas e Implementos Agrícolas Ltda, torna 

publico que requereu  do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.
Dourados (MS), a Licença de Implantação - LI, para atividade de COMERCIO DE 
MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS, OFICINA E LAVADOR, 
localizada na Av. Marcelino Pires 6.130, Jardim Guarujá no Município de EDITAL
Dourados (MS). 

CENTRO MÉDICO DIAGNÓSTICO DOURADOS LTDA, torna Público 
que RECEBEU do  Instituto de Meio Ambiente – IMAM de Dourados (MS), a 

EDITAL Licença Ambiental Prévia - LP, para atividade de Serviços de diagnóstico por 
imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia , localizada na Rua Ciro 

CHALANA RESTAURANTE & PIZZARIA LTDA- ME, torna Público que Melo, nº 2059 – Vila Tonani I,  no município de Dourados (MS). 
REQUEREU  do Instituto de  Meio Ambiente – IMAM de Dourados (MS), a 
Licença Ambiental Prévia - LP, para atividade de restaurante e similares, localizada 
na Rua: Weimar G. Torres, esquina com rua Dona Maria da Gloria – Cabeceira EDITAL
Alegre,  no município de Dourados (MS). Não foi determinado Estudo de Impacto 
Ambiental 

UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS LTDA , 
torna Público que requereu do  Instituto de Meio Ambiente – IMAM de Dourados 
(MS), a Licença Ambiental de Instalação - LI, para atividade de Serviços de 

EDITAL diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia , 
localizada na Rua Ciro Melo, nº 2059 – Vila Tonani I,  no município de Dourados 

ALBERTO BONACINA, CPF 001.020.781-30, torna Público que requereu do (MS). Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

EXTRATO DE NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE CONTRATOS 07.00 – Secretaria Municipal de Gestão Pública
07.02 – Instituto de Previdência Social dos Servidores do Mun. De Dourados

Na data de 07/01/2009, conforme anuência das partes interessadas, em 09.272.124 – Implantar o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS
decorrência do que dispõe o Decreto nº 36, de 06/01/2009, fica SUSPENSO o contrato 4.048 – Manutenção das Atividades do IPSSD
abaixo relacionado: 33.90.30.04 – Material de consumo (gêneros de alimentação)

Fonte 00 Ficha 580
Processo nº Contrato nº Empresa Valor R$ 1140,80
1203/2007 001/2008 Matpar Indústria, Comércio e Engenharia Ltda 33.90.30.15 – Material de copa e cozinha

Fonte 00 Ficha 583
Valor R$ 147,51
33.90.30.16 – Material de Limpeza e Produtos de Higienização

EXTRATO DE NOTIFICAÇÃO DE REVOGAÇÃO DE SUSPENSÃO DE Fonte 00 Ficha 583
CONTRATO N.º 001/2008/SCC/PMD Valor R$ 994,38

PARTES:
Município de Dourados.
MATPAR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA EXTRATO DE NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE CONTRATOS
PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS n° 091/2007.
DATA DE ASSINATURA: 06 de Março de 2009. Na data de 07/01/2009, conforme anuência das partes interessadas, em 
Secretaria Municipal de Administração. decorrência do que dispõe o Decreto nº 36, de 06/01/2009, fica SUSPENSO o contrato 

abaixo relacionado:

EXTRATO DE PROCESSO Processo nº Contrato nº Empresa
1270/2007 072/2008 BPS Construções Ltda

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

003/2009/PREVID, bem como o disposto no artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº. 
8.666/93 e suas alterações, EXTRATO DE NOTIFICAÇÃO DE REVOGAÇÃO DE SUSPENSÃO DE 

Fica Dispensada de licitação a aquisição de material de consumo: gêneros de CONTRATO N.º 072/2008/SCC/PMD
Alimentação, Material de Copa e Cozinha e Material de Limpeza e produtos de 
higienização, para atender ao Instituto de Previdência Social dos Servidores do PARTES:
Município de Dourados – PreviD, de acordo com o processo de Dispensa de Licitação Município de Dourados.
nº. 003/2009/PREVID. BPS CONSTRUÇÕES LTDA

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24 inciso II da Lei n. º 8.666/93 e Alterações PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS n° 094/2007.
Posteriores. DATA DE ASSINATURA: 26 de Janeiro de 2009. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Administração.


