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EXPEDIENTE

Prefeito José Laerte Cecílio Tetila 411 7666 
Vice-Prefeito Albino Mendes 411 7666 
Procuradoria -Geral do Municipio  411 7684  
Secretaria Municipal de Agricultura Familiar   424 0210
Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária  411 7708
Secretaria Municipal de Desenv. Econômico e Empreendedorismo José Carlos Cimatti Pereira 411 7135 
Secretaria Municipal de Educação     411 7606
Secretaria Municipal de Finanças    411 7690 
Secretaria Municipal de Gestão Pública 411 7190
Secretaria Municipal de Governo   411 7672 
Secretaria Municipal de Habitação e Serviços Urbanos   411 7149 
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura 411 7788 
Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente  411 7112 
Secretaria Municipal de Saúde 411 7636 
Agência de Comunicação Popular 411 7683 
Fundação Cultural e de Esporte de Dourados 411 7701
Guarda Municipal 424 5163
Hospital Universitário 426 5000
Instituto de Meio Ambiente de Dourados 411 7112 
Orçamento Participativo Natal Gabriel Ortega 411 7666
Chefia de Gabinete 411 7665
Assessoria Especial Wilson Valentin Biasotto 411 7787

Jovina Nevoleti Correia
Huberto Noroeste dos Santos Paschoalik
Ledi Ferla

Antônio Leopoldo Van Suypene
Luiz Seiji Tada
Dirceu Aparecido Longhi
Ermínio Guedes dos Santos
Jorge Hamilton Marques Torraca
Jorge Luís De Lúcia
Mário Cezar Tompes da Silva
Maria de Fátima Metelaro
José Henrique Marques
Raul Lídio Pedroso Verão
Manoel Capilé Palhano
Dinaci Vieira Marques Ranzi
José Marques Luiz

Hernandes Vidal Oliveira

Poder ExecutivoPoder Executivo
Lei

LEI COMPLEMENTAR Nº 82 DE 29 DE ABRIL 2005 e) limite de horário permitido para a venda desses produtos.

“Altera dispositivos da Lei nº 1067, de 28 de dezembro de 1979, que institui o Código de § 1º Para efeitos desta Lei Complementar, ficam definidos como bares ou similares os 
Postura do Município”. estabelecimentos nos quais, além da comercialização de produtos e gêneros específicos a esse tipo 

de atividade, haja venda de bebidas alcoólicas para consumo imediato no próprio local.
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS faz saber que a Câmara Municipal aprovou 

e ele sanciona a seguinte Lei Complementar: § 2º- As desordens, algazarras ou barulho que ocorrem nos citados estabelecimentos 
sujeitarão os proprietários á multa, sendo cassada a licença de funcionamento na reincidência”.

Artigo 1º- O artigo 104 da Lei 1067, de 28 de dezembro de 1979, passa a vigorar com a 
seguinte redação: Artigo 2º- Fica acrescentado o Artigo 104-A a Lei nº 1.067/79, com a seguinte redação:

“Artigo 104 – Os proprietários de estabelecimentos em que se vendem bebidas alcoólicas “Art. 104-A Fica proibida a comercialização de bebidas alcoólicas em bares ou similares 
são responsáveis pela manutenção da ordem no recinto devendo observar as seguintes situados a menos de 50 (cinqüenta) metros de distância de unidade de ensino infantil, 
determinações: fundamental, médio, técnico e superior, públicas ou privada, em horário letivo.”

I. a venda de bebidas alcoólicas, ficam restritas aos seguintes horários: Artigo 3º- Fica acrescentado o Artigo 104-B a Lei nº 1.067/79, com a seguinte redação:
a) de segunda a quinta – feira, das 06 às 23 horas
b) sexta, sábado e domingo, das 06 às 24 horas. “ Art. 104-B  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênios, se 

necessário, visando uma fiscalização pertinente às normas especificas aos bares ou similares.”
II. os estabelecimentos que quiserem comercializar o produto após o horário estabelecido 

pela Lei, terão que requerer licença especial junto ao órgão competente; Artigo 4º- Fica acrescentado o Artigo 104-C a Lei nº 1.067/79, com a seguinte redação:

III os eventos ou similares com duração não superior a quinze dias terão licença especial de “Art. 104-C Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar o serviço de “DISQUE 
funcionamento, expedida pelo órgão municipal competente; DENÚNCIA” visando garantir o melhor cumprimento das normas de fiscalização especificas aos 

bares ou similares.”
IV os bares ou similares ficam obrigados a afixar em local visível ao público, os seguintes 

documentos: Artigo 5º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

a) tabela de funcionamento da Prefeitura;
b) alvará de funcionamento; Dourados, 29 de abril de 2005.
c) licença do serviço de Vigilância Sanitária;
d) aviso de advertência quanto a proibição de venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA

(dezoito) anos; Prefeito

DECRETO Nº 3476, DE 18 DE ABRIL DE 2005 4- UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL – DEPARTAMENTO 
DE CIÊNCIAS AGRÁRIA

“Nomeia membros para compor o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural.” - Titular: Euclides Fedatto
- Suplente: Honório Roberto dos Santos

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o 
inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município, 5- SINDICATO E ORGANIZAÇÕES DAS COOPERATIVAS DE MATO GROSSO DO 

CONSIDERANDO, o disposto na Lei nº 2.093 de 16 de setembro de 1996. SUL – OCMS - Titular: Maurício Rodrigues Peralta
- Suplente: Adriano Trentin Fassini

D E C R E T A:
6- CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS – CURSO DE 

Artigo 1º Ficam nomeados os membros abaixo relacionados para a comporem o ADMINISTRAÇÃO RURAL
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, pelo biênio 2005/2006, conforme segue: - Titular: Euclides Maranho

- Suplente: Fernando Paiva
1- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR
- Titular: Huberto Noroeste dos Santos Paschoalick 7- ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DE 
- Suplente: Antonio Bitencourt do Amaral DOURADOS

- Titular: Nelson Gonçalves da Cruz
2- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E - Suplente: Paulina T. Morikawa Oshiro

EXTENSÃO RURAL DE MATO GROSSO DO SUL – IDATERRA
- Titular: José Carlos Diagoné 8- ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES DOS ASSENTAMENTOS 
- Suplente: Solange Maria Radaelli LAGOA GRANDE

- Titular: Valmir Rodrigues Caíres - Suplente: Roberto Correa
3- EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA 

AGROPECUÁRIA OESTE 9- CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
- Titular: Mário Artemio Urchei - Titular: Humberto Teixeira Junior
- Suplente: Carlos Ricardo Fietz - Suplente: Sidlei Alves da Silva

Decretos
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10- SINDICATO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA FAMILIAR sistemas eletrônicos unificados de pregões.
- Titular: José Rodrigues Cabral
- Suplente: José Vagner Maio Padilha § 3º A Administração Municipal, quando da realização do pregão por terceiros, fixará o 

percentual de até 2,5% (dois e meio por cento) do valor contratado, a título de taxa de 
Artigo 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições operacionalização e uso de sistema, devendo esta quantia ser descontada diretamente do licitante 

em contrário. vencedor, em favor do terceiro contratado.

Dourados(MS), 18 de abril de 2005. § 4º A constituição de garantia para operação do pregão em Bolsa de Mercadorias 
observará as disposições da Lei nº 2.532, de 20 de novembro de 2002.

JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito Art. 5º - O pregão será conduzido por servidor escolhido, obrigatoriamente, dentre 

ocupantes de cargo efetivo ou emprego permanente lotado em órgão ou entidade da administração 
ERMINIO GUEDES DOS SANTOS pública municipal.

Secretário Municipal de Governo
§ 1º  A designação do Pregoeiro é de competência do Secretário de Finanças, para 

mandato de um ano, permitida a recondução por iguais e sucessivos períodos.
DECRETO Nº 3478, DE 18 DE ABRIL DE 2005

§ 2º  O Pregoeiro contará com uma equipe para prestar assistência aos seus trabalhos, 
“Nomeia membros para compor o Conselho Municipal de Proteção e Defesa do integrada, preferencialmente, por servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego permanente 

Consumidor”. de órgão ou entidade da administração pública municipal e pertencentes ao órgão promotor do 
pregão.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o 
inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município, CAPÍTULO II

DECRETA DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO

Artigo 1º  Ficam nomeados os membros abaixo relacionados, para comporem o Conselho Seção I
Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – COMDECON: Da Fase Preparatória

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL Art. 6º - Na fase preparatória do pregão, os órgãos e entidades remeterão à 
Titular: Cristiane Amaral Cavalcante Superintendência de Compras e Contratações seus pedidos de aquisição de bens ou serviços, 
Suplente: Amilcar Araújo Carneiro Júnior formulados em processo administrativo que deverá estar, obrigatoriamente, instruído com os 

seguintes elementos:
Artigo 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. I- descrição clara e precisa do objeto a ser licitado, com definição das características 
técnicas, sendo vedada especificações que, por excessivas, levem à associação com marcas e ou 

Dourados(MS), 18 de abril de 2005. limitem ou frustrem a competição;

José Laerte Cecílio Tetila II- indicação do valor estimado em planilhas, elaboradas a partir da pesquisa de, no 
Prefeito Municipal mínimo, três propostas de preços ou de preços licitados há, no máximo, um ano, em observância 

aos preços e especificações praticados no mercado, confrontado com o Termo de Referência da 
Erminio Guedes dos Santos Superintendência de Compras e Contratações;

Secretário Municipal Governo
III- reserva orçamentária e cronograma físico-financeiro de desembolso, se for o caso;

DECRETO Nº 3.447, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2005.
IV- justificativa da necessidade da aquisição dos bens ou serviços;

Regulamenta a aquisição de bens e serviços para órgãos e entidades municipais mediante 
licitação na modalidade de pregão, e dá outras providências. V- estabelecimento dos critérios de aceitação das propostas, das exigências de habilitação 

e da fixação dos prazos e demais condições essenciais ao fornecimento do objeto licitado;
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso da atribuição que lhe confere o 

inciso II do art. 66 da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto no art. 115 da Lei VI- justificativa quanto à necessidade de apresentação de amostras, quando cabível, com 
Federal n.º 8.666/93 e no art. 11 da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, indicação precisa dos procedimentos a serem adotados para análise e verificação de conformidade 

dos produtos.
D E C R E T A:

Art. 7º- Compete ao Pregoeiro designado:
CAPÍTULO  I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES I- autorizar a abertura da licitação na modalidade pregão;

Art. 1º -  A aquisição de bens e serviços comuns para órgãos da administração direta e II- designar os componentes da equipe de apoio;
entidades da administração indireta do Poder Executivo será processada, preferencialmente, 
mediante licitação na modalidade de pregão. Seção II

§ 1º  São bens e serviços comuns, para os efeitos deste Decreto, aqueles cujos padrões de Da fase externa
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de 
especificações usuais no mercado e facilmente comparáveis entre si, sendo, a lista constante do Art. 8º- A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados pela 
Anexo deste Decreto. publicação de aviso e observará as seguintes regras:

§ 2º  O pregão é a modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns em I- o aviso de convocação dos interessados será publicado no Diário Oficial do Município, 
que a disputa pelo fornecimento é feita em sessão pública, por meio de propostas e lances, para por meios eletrônicos e, conforme o vulto da licitação, em jornal de grande circulação;
classificação e habilitação do licitante com a proposta de menor preço.

II- do aviso constarão a definição do objeto da licitação, a indicação do local, dias e 
§ 3º  A licitação na modalidade pregão é condicionada aos princípios básicos da horários em que poderá ser lida ou obtida a íntegra do edital;

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, bem assim III- do edital constarão todos os elementos definidos, as normas legais que disciplinam o 
aos princípios correlatos da celeridade, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, maior procedimento e a minuta do contrato, quando for o caso;
competitividade, justo preço, seletividade e comparação objetiva das propostas.

IV- cópias do edital e do respectivo aviso serão colocadas à disposição de qualquer pessoa 
§ 4º  As normas disciplinadoras da licitação na modalidade pregão serão sempre para consulta e divulgadas pelos sites oficiais;

interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não 
comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação. V- o prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da publicação do 

§ 5º  Todos quantos participem da licitação por pregão têm o direito subjetivo ao aviso, não poderá ser inferior a oito dias úteis;
questionamento das regras que lhe são aplicáveis, podendo qualquer interessado acompanhar o 
seu desenvolvimento quando realizado em sessão pública ou por meio de tecnologia da VI- no dia, hora e local designados será realizada sessão pública para recebimento das 
informação, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. propostas, devendo o interessado, ou seu representante, identificar-se e, se for o caso, comprovar a 

existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os 
Art. 2º - A licitação por pregão para atender a órgãos da administração direta e às demais atos inerentes ao certame;

autarquias, fundações e empresas públicas será realizada pela Superintendência de Compras e 
Contratações da Secretaria Municipal de Finanças, observadas as disposições das Leis Federais nº VII- aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, apresentarão Declaração de 
10.520, de 17 de julho de 2002, e nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Habilitação dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e entregarão 

os envelopes contendo o preço oferecido, procedendo-se à sua imediata abertura e à verificação da 
Art. 3º - As compras e contratações de bens e serviços comuns para órgãos e entidades conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório;

referidos no art. 2º efetuadas pelo Sistema de Registro de Preços, previsto no art. 15 da Lei n.º 
8.666, de 21 de junho de 1993, deverão se processar, prioritariamente, na modalidade de pregão. VIII- no curso da sessão do pregão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas 

com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e 
Art. 4º - A licitação por pregão poderá ser realizada por meio da utilização de recursos de sucessivos, até a proclamação do vencedor;

tecnologia da informação, nos termos de regulamentação específica.
IX- não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no inciso anterior, 

§ 1º  Será facultada a participação de bolsas de mercadorias no apoio técnico e operacional poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances verbais e 
ao órgão promotor da licitação na modalidade de pregão utilizando recursos de tecnologia da sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos;
informação.

X- para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor preço, 
§ 2º As bolsas referidas no parágrafo anterior deverão estar organizadas sob a forma de observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros 

sociedades civis, sem fins lucrativos e com a participação plural de corretoras que operem mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital;
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atos, juntando os instrumentos de mandato com os documentos de habilitação.
XI- examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá 

ao Pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade; Subseção III
Da Participação de Consórcio

XII- encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro procederá à 
abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor Art. 12 - Quando permitida a participação de empresas em consórcio, serão observadas as 
proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital; seguintes regras:

XIII- a habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante atende aos requisitos I- comprovação da existência de compromisso público ou particular de constituição de 
definidos no instrumento convocatório; consórcio, com indicação da empresa-líder, que deverá atender às condições de liderança 

estipuladas no edital e será a representante das consorciadas perante o órgão licitante;
XIV- os licitantes poderão deixar de apresentar, em parte, os documentos de habilitação 

que já constem do Cadastro de Registro de Fornecedores do Município, na forma expressamente II- cada empresa consorciada apresentará a documentação de habilitação exigida no ato 
definida no edital; convocatório;

XV- verificado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado III- a capacidade técnica do consórcio será apresentada pela soma da capacidade técnica 
vencedor; das empresas consorciadas;

XVI- se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o IV- para fins de qualificação econômico-financeira, cada uma das empresas deverá 
Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de atender aos índices contábeis definidos no edital ou aviso específico, nas mesmas condições 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o estipuladas no Cadastro de Fornecedores do Município;
respectivo licitante declarado vencedor;

V- as empresas consorciadas não poderão participar, na mesma licitação, de mais de um 
XVII- nas situações previstas nos incisos XI e XVI, o Pregoeiro poderá negociar consórcio ou isoladamente;

diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preço;
VI- as empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis pelas obrigações do 

XVIII- declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e consórcio nas fases de licitação e durante a vigência do contrato;
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para 
apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a VII- no consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá, 
apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do obrigatoriamente, à empresa brasileira, observado o disposto no inciso I.
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;

Parágrafo único A formalização da constituição e registro do consórcio, nos termos do 
XIX- o acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de compromisso referido no inciso I, deverá ser promovida antes da celebração do contrato.

aproveitamento;
CAPÍTULO III

XX- a falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do DAS ATRIBUIÇÕES DO PREGOEIRO
direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor;

Art. 13- São atribuições do Pregoeiro:
XXI- decididos os recursos, o Pregoeiro fará a adjudicação do objeto da licitação ao 

licitante vencedor; I- o credenciamento dos interessados;

XXII- homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será II- o recebimento dos envelopes das propostas de preços e da documentação de 
convocado para assinar o contrato, quando for o caso, no prazo definido no edital; habilitação;

XXIII- se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, 
não celebrar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, aplicar-se-á o disposto no inciso XVI; III - a abertura dos envelopes das propostas de preços, o seu exame e a classificação dos 

proponentes;
XXIV- o prazo de validade das propostas será de sessenta dias, se outro não estiver fixado 

no edital; IV- a condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance 
de menor preço;

XXV- a sessão do pregão se encerrará com a leitura da ata e a conseqüente assinatura pelo 
Pregoeiro e por todos os licitantes presentes. V- a adjudicação da proposta de menor preço;

Seção III VI- a elaboração de ata;
Das Vedações

VII- a condução dos trabalhos da equipe de apoio;
Art. 9º - É vedada a exigência de:

VIII- o recebimento, o exame e a decisão sobre recursos; 
I- garantia de proposta; IX- o encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjudicação, à 

autoridade superior, para homologação e posterior contratação.
II- aquisição do edital pelos licitantes, como condição para participação no certame;

Art. 14- O Pregoeiro poderá utilizar da prerrogativa prevista no § 3º do art. 48 da Lei 
III- pagamento de taxas e emolumentos, salvo os referentes a fornecimento do edital, que Federal nº 8.666, de 1993, observado, neste caso, o prazo de três dias úteis para apresentação de 

não serão superiores ao custo de sua reprodução gráfica, e aos custos de utilização de recursos de novas propostas. 
tecnologia da informação, quando for o caso.

CAPÍTULO IV
Seção IV DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO

Da Habilitação
Art. 15- A adjudicação do licitante vencedor será realizada pelo Pregoeiro, ao final da 

Subseção I sessão do pregão, sempre que não houver manifestação dos participantes no sentido de apresentar 
Da Documentação de Habilitação recurso.

Art. 10- Será exigida dos licitantes para habilitação, exclusivamente a documentação § 1º No caso de o objeto da licitação envolver contratação de serviços, se houver redução 
prevista na legislação geral para participação em licitação, relativa à: no valor da proposta escrita inicialmente apresentada, o licitante vencedor será solicitado a 

apresentar nova proposta escrita referente ao valor fechado, inclusive com a adequação da 
I - habilitação jurídica; respectiva planilha de custo. 

§ 2º Será registrado na ata do pregão, no caso do § 1º, o compromisso do licitante em 
II- qualificação técnica; apresentar nova proposta, inclusive com determinação de prazo e local para encaminhamento do 

envelope.
III- qualificação econômico-financeira;

§ 3º Ocorrendo a interposição de recurso, a adjudicação ou o acatamento do recurso será 
IV- regularidade fiscal; realizada pela autoridade competente, depois de transcorridos os prazos devidos e decididos os 

recursos.
V- cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e na Lei 

nº 9.854, de 27 de outubro de 1999. Art. 16- A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade que autorizou a 
abertura do processo licitatório e só poderá ser realizada depois de decididos os recursos e 

Parágrafo único Os participantes inscritos no Cadastro de Registro Central de confirmada a regularidade de todos os procedimentos adotados. 
Fornecedores do Município poderão apresentar o Certificado de Registro Cadastral, Art. 17- O adjudicatário será convocado para assinar o contrato no prazo 
acompanhado de declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação, em definido no edital, após a homologação da licitação.
substituição a documentos elencados no art. 28 e incisos I e II do art. 29, todos da Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados nele § 1º Na hipótese de não-comparecimento do adjudicatário no prazo estipulado ou de perda 
constantes. dos requisitos de manutenção da habilitação, até a data da assinatura do contrato, será retomado o 

processo licitatório, com a convocação do licitante que tenha apresentado a segunda melhor oferta 
Subseção II classificada. 

Da Participação de Licitante Estrangeiro § 2º A retomada se repetirá até a efetiva celebração do contrato com o adjudicatário, 
observada a aplicação das penalidades previstas em lei.

Art. 11- Quando permitida a participação de empresa estrangeira na licitação por pregão, 
as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, autenticados Art. 18- A autoridade competente para firmar o termo de contratação poderá revogar a 
pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado. licitação em face das razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade 
Parágrafo único  O licitante deverá ter procurador residente e domiciliado no Brasil, com de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

poderes para receber citação, intimação e responder administrativamente e judicialmente por seus 
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Decretos

§ 1º A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato.
III- comportar-se de modo inidôneo ou fizer declaração falsa do atendimento das 

§ 2º Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do condições de habilitação ou cometer fraude fiscal;
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos 
encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. IV- convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, falhar 

ou fraudar sua execução.
Art. 19- Nenhum contrato será celebrado sem o efetivo empenho de recursos 

orçamentários para pagamento dos encargos dele decorrentes, no exercício financeiro em curso. § 1º O licitante ou contratado ficará submetido às sanções previstas na Lei Federal nº 
8.666, de 1993, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa.

Art. 20- A publicação do extrato do contrato será providenciado pelo contratante no prazo 
de vinte dias, contado do quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura, com indicação da § 2º À suspensão do licitante ou contratado será mantida enquanto perdurar os motivos 
modalidade de licitação e de seu número de referência. determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade.
Parágrafo Único  O descumprimento do disposto neste artigo sujeitará o servidor 

responsável a sanções disciplinares. CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS

CAPÍTULO V
DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL Art. 25- Compete ao Secretário de Finanças estabelecer procedimentos para 

implementação das disposições deste Decreto e alterar, acrescentar ou retirar itens de bens e 
Art. 21- Os atos essenciais do pregão, inclusive os decorrentes de meios eletrônicos, serão serviços relacionados no Anexo deste Decreto.

documentados no processo respectivo, cada qual oportunamente, com vistas à aferição de sua 
regularidade pelos agentes de controle, compreendendo, sem prejuízo de outras medidas, o Art. 26- Ficam convalidados os atos praticados no processamento das licitações na 
seguinte: modalidade pregão realizadas conforme as disposições da Medida Provisória nº 2.026, de 23 de 

novembro de 2000; do Decreto Federal nº 3.555, de 8 de agosto de 2000; do Decreto nº 10.163, de 
I- justificativa de contratação; 12 de dezembro de 2000; e da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

II- termo de referência contendo descrição detalhada do objeto, orçamento estimativo de Art. 27- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
custos e cronograma físico-financeiro de desembolso, se for o caso;

Dourados, 23 de Fevereiro de 2005.
III- garantia de reserva orçamentária, com indicação das respectivas rubricas;

JOSÉ LAERTE TETILA
IV- autorização da abertura da licitação; Prefeito Municipal

V- designação do Pregoeiro e equipe de apoio; LUIZ SEIJI TADA
Secretário Municipal de Finanças

VI- parecer jurídico, quando necessário;

VII- edital e respectivos anexos, quando for o caso;

VIII- minuta do termo do contrato ou instrumento equivalente, conforme o caso;

IX-originais das propostas escritas, da documentação de habilitação analisada e dos 
documentos que o instruírem;

X- ata da sessão do pregão, contendo, sem prejuízo de outros, o registro dos licitantes 
credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, da análise 
da documentação exigida para habilitação e dos recursos interpostos;

XI- comprovantes da publicação do aviso do edital, do resultado da licitação, do extrato 
do contrato e dos demais atos relativos à publicidade do certame, conforme o caso.

Parágrafo único Os documentos comporão o processo administrativo cuja tramitação 
obedece à linha hierárquica do órgão ou entidade, até a sua conclusão, com a apreciação e 
aprovação pelo dirigente competente para autorizar despesas.

CAPÍTULO VI
DAS IMPUGNAÇÕES, DOS RECURSOS E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Art. 22- Qualquer interessado poderá, até dois dias úteis antes da data fixada para 
recebimento das propostas, solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório do pregão.

§ 1º Caberá ao Pregoeiro decidir, no prazo de vinte e quatro horas, sobre a petição.

§ 2º Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame.

Art. 23- A apresentação de recurso não se conclui durante a sessão do pregão e sua 
apreciação e decisão observarão as seguintes regras:

I- imediatamente após a declaração do vencedor, existindo intenção de interpor recurso, o 
licitante deverá manifestá-la ao Pregoeiro;

II- o licitante na sua manifestação explicitará, necessariamente, a motivação consistente 
que será liminarmente avaliada pelo Pregoeiro, o qual decidirá pela sua aceitação ou não;

III- admitido o recurso, o licitante terá o prazo de três dias para sua apresentação, por 
escrito, que será disponibilizado a todos os participantes em dia, horário e local previamente 
comunicados, durante a sessão do pregão;

IV- os demais licitantes poderão apresentar contra-razões, em até três dias, contados do 
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos do pregão, com a 
finalidade de subsidiar a preparação de recursos e de contra-razões;

V- a decisão sobre recurso será instruída por parecer do Pregoeiro e homologada pela 
autoridade competente responsável pela homologação da licitação.

§ 1º O acolhimento do recurso pelo Pregoeiro implica tão somente a invalidação daqueles 
atos que não sejam passíveis de aproveitamento.

§ 2º Na licitação de julgamento por item ou lote o recurso somente terá efeito suspensivo 
relativamente aos itens ou lotes contestados.

Art. 24- Ficará impedido de licitar e contratar com a administração pública e será 
descredenciado do registro de fornecedores, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas 
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, o licitante ou contratado que:

I- deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame ou ensejar 
o retardamento da execução de seu objeto;

II- não mantiver a proposta;
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RESOLUÇÃO Nº REV/ 05/ 1.898/ 05/SEMGEP Resolução nº. Sd/05/1.899/05/SEMGEP

Dirceu Aparecido Longhi, Secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de Dirceu Aparecido Longhi, Secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de 
suas atribuições que lhe são conferidas pelos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do suas atribuições que lhe são conferidas pelos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do 
Município de Dourados, Município de Dourados,

R E S O L V E: R E S O L V E:

DETERMINAR, à COMISSÃO PERMANENTE SINDICANTE E 
REVOGAR, em toda sua plenitude administrativa a Resolução de N° PROCESSANTE, constituída pelo Decreto 285/2001, alterado pelo Decreto 

Ret/04/1.710/05/SEMGEP, que determinou a retificação da Resolução nº 2340/2003, a instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apurar 
Sd/04/1.684/05/SEMGEP datada de 20 de abril de 2005, publicada no Diário Oficial possíveis irregularidades administrativas cometidas pela servidora municipal ELZA 
do Município nº 1.528 , fls 05 no dia 25 de abril de 2005. NONATO DE MENEZES, matrícula funcional nº “501457”, ocupante do cargo de 

“Gestor de Processo”, lotada na Secretaria Municipal de Saúde (SEMS).
Registre-se.
Publique-se. Registre-se.
Cumpra-se. Publique-se.

Cumpra-se.
Secretaria Municipal de Gestão Pública, aos 02 dias do mês de maio do ano dois 

mil e cinco (2005). Secretaria Municipal de Gestão Pública, aos 02 dias do mês de maio do ano de 
dois mil e cinco (2005).

Dirceu Aparecido Longhi
Secretário Municipal de Gestão Pública Dirceu Aparecido Longhi

Secretário Municipal de Gestão Pública

AVISO DE LICITAÇÃO VALOR: R$ 23.900,00 (Vinte e três mil e novecentos reais).
PROCESSO N.º 510/2005/SCC/PMD DATA: 10 de Dezembro de 2004.
TOMADA DE PREÇOS N.º 033/2005 Secretaria Municipal de Finanças

O MUNICÍPIO DE DOURADOS, através da Secretaria Municipal de Finanças, torna EXTRATO DE CONTRATO Nº 018/2005/CLC/PMD                        
público que com base na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações vigentes, promoverá   PARTES:
licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo “menor preço”, cujo objeto Município de Dourados
é a aquisição de aparelhos e utensílios domésticos para uso nas escolas municipais, Cirumed Comercio Ltda.
objetivando atender a Secretaria Municipal de Educação. PROCESSO: Carta Convite nº 002/05
Os envelopes de “Habilitação” e “Proposta” serão recebidos em reunião pública OBJETO: Aquisição de produtos medicos-hospitalares.
perante a Comissão Permanente de Licitação do Município de Dourados, às 08:00 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
horas, do dia 23 de maio de 2005, na sala da Superintendência de Compras e Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores.
Contratação, localizada à rua Onofre Pereira de Matos, 1.975, centro, Dourados/MS. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
Poderão participar da presente licitação os interessados que estejam devidamente 05.00 – Secretaria Municipal de Governo
cadastrados no Registro de Fornecedores do Município de Dourados/MS., e ainda, 05.09 – Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados
aqueles que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro 6020 – Manutenção do Hospital Universitário
dia anterior à data do recebimento dos envelopes. 3.3.90.30 – Material de Consumo
Os interessados poderão obter a pasta completa do Edital na Superintendência de 3.3.90.30-56 – Produtos Medicos-Hospitalares
Compras e Contratação, no endereço supra citado, mediante o pagamento de R$ 50,00 VIGÊNCIA: 08 (Oito) meses.
(cinqüenta reais). Maiores informações pelo telefone (67) 411-7126, ou 411-7153. VALOR: R$ 43.500,00 (Quarenta e três mil e quinhentos reais).
Dourados/Ms., 03 de maio de 2005. DATA DE ASSINATURA: 23 de Fevereiro de 2005.

Secretaria Municipal de Finanças
LUIZ SEIJI TADA

Secretário Municipal de Finanças EXTRATO DE CONTRATO Nº 019/2005/CLC/PMD                      
    PARTES:
Município de Dourados
Shering do Brasil Química e Farmacêutica Ltda.

EXTRATO DE EMPENHO Nº 015/2004                           PROCESSO: Carta Convite nº 002/05
PARTES: OBJETO: Aquisição de produtos medicos-hospitalares.
Município de Dourados FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Comdovel – Comercial Dourados de Veículos Ltda. Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores.
PROCESSO: Carta Convite n° 001/04 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
OBJETO: Aquisição de veículo. 05.00 – Secretaria Municipal de Governo
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 05.09 – Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados
Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores. 6020 – Manutenção do Hospital Universitário
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 3.3.90.30 – Material de Consumo
05.00 – Secretaria Municipal de Governo 3.3.90.30-56 – Produtos Medicos-Hospitalares
05.07 – Fundo Municipal de Meio Ambiente VIGÊNCIA: 08 (Oito) meses.
18.542.034 – Proteção e Controle Ambiental VALOR: R$ 16.770,00 (Dezesseis mil, setecentos e setenta reais).
2.069 – Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente DATA DE ASSINATURA: 23 de Fevereiro de 2005.
4.4.9.0.52.00 – Equipamento e Material Permanente – Veículos Diversos Secretaria Municipal de Finanças

Licitações

Portaria

PORTARIA/GAB Nº 264, DE 02 DE MAIO DE 2005. lugar, para exercer o cargo de Gestor de Obras e Projetos, na função de Gestor 
Ambiental - Biólogo, em virtude de aprovação em Concurso Público Municipal, a 

“Admite Odinez Alves Marques Garcia” partir de 10 de maio de 2005.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS usando das atribuições que lhe Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
conferem o Inciso II do Artigo 66º da Lei Orgânica do Município, com base na Lei disposições em contrário.
Complementar nº 042 de 05 de novembro de 2001, alterada pela Lei Complementar nº 
081 de 28 de dezembro de 2004; Decreto nº 104 de 20 de fevereiro de 2001 e nos Dourados, 02 de maio de 2005.
termos do item 12 do Edital de Concurso Público nº 001/03/SEMAD de 03 de julho de 
2003. JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA

Prefeito 
RESOLVE:

DIRCEU APARECIDO LONGHI.                   
Artigo 1º - Admitir ODINEZ ALVES MARQUES GARCIA, classificada em 3º  Secretário Municipal de Gestão Pública



EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 013/05/SEMGEP/ DE 02 DE MAIO DE - 2CPF/CIC;
2005. - Certidão de Nascimento ou casamento, quando for o caso;

- Certidão de nascimento dos filhos, carteira de vacinação, atestado de 
O Secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de suas atribuições legais, escolaridade (se estiver em idade escolar), se for o caso;

atendendo ao disposto no Edital de Concurso Público nº 001/03/SEMAD, - Comprovante de residência atual (água, luz ou telefone);
homologado através do Edital nº 019/03/SEMAD, publicado no Diário Oficial nº - 01 (uma) fotografia recente 3 X 4;
1.151, de 18/11/2003, CONVOCA a candidata aprovada e classificada, constantes no - Laudo Médico de Avaliação Clínica;
Anexo I, e dispõe: - Carteira de Trabalho e Previdência Social.

 OBS – Se a candidatos não possuir o Cartão do PIS/PASEP, deverá preencher 
1. - Do Exame de Saúde uma Declaração no ato da apresentação dos documentos.

1.1 – Fica CONVOCADA a candidata aprovada e classificada, constante do Todos os documentos deverão ser apresentados em uma cópia, que serão 
Anexo I, para comparecer munida do documento de Identidade ao Posto de Saúde autenticados no ato da apresentação, mediante a apresentação dos originais.
Tipo “A”, sito à Rua – João Cândido Câmara nº 177, Centro – Dourados – MS, em dia 
e horário constante do Anexo II, para a Avaliação Clínica que será realizada pela Junta Fone residencial:
Médica do Município. Fone celular:

C/C Banco do Brasil nº:
2. Da Apresentação de Documentos. 
2.1 – A candidata deverá apresentar-se com todos os documentos constantes do 

Anexo IV, no local, data e hora estabelecidos no Anexo III, onde preencherá as 
declarações constantes no Anexo V (modelos). 

2.2 – Os documentos, de que trata o Anexo IV, deverão ser acompanhados de uma 
cópia de cada, que serão autenticadas no ato da entrega, mediante apresentação dos 
originais.

2.3 – Não atendendo os requisitos exigidos e não apresentando todos os 
documentos constantes no Anexo IV, a candidata será considerada inapta para o 
exercício do cargo.

3. Do Exercício

3.1 – A candidata deverá entrar em exercício na data especificada no anexo III.

4. Das disposições Gerais

4.1 - Não comparecendo no prazo estipulado no item 3.1, a candidata será 
considerada desistente, tornando-se, automaticamente sem efeito sua admissão.

4.2 – Caso a candidata seja considerada inapta por não atender o disposto nos 
respectivos Editais, terá o prazo de 05 (cinco) dias, a contar do dia subseqüente da 
apresentação dos documentos, para, querendo, impetrar Recurso Administrativo, 
contra tal decisão, a ser protocolado na Secretaria Municipal de Gestão Pública no 
horário das 07:30 h às 11:00 e 13:00 às 17:00 h, no endereço mencionado no Anexo III.

4.3 – A candidata poderá requerer, na data prevista para apresentação de 
documentos, seu deslocamento para o final da classificação.

Dourados - MS, 02 de maio de 2005.                                                                    

Dirceu Aparecido Longhi.                   
 Secretário Municipal de Gestão Pública

ANEXO I

NOME DA CANDIDATA, CARGO E ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO:

CARGO: Gestor de Obras e Projetos
FUNÇÃO: Gestor Ambiental - Biólogo

Nº Classificação Nome
1 3º ODINEZ ALVES MARQUES GARCIA

ANEXO II

LOCAL, DATA E HORÁRIO  PARA AVALIAÇÃO CLÍNICA
Local: Posto de Saúde – Tipo “A”
Endereço: Rua – João Cândido Câmara nº 177 – Centro – Dourados – MS

DATA: 05/05/2005
HORÁRIO: 14:00

ANEXO III

LOCAL, DATA E HORÁRIO  PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

Local: Secretaria Municipal de Administração – SEMGEP
Endereço: Rua – Oliveira Marques nº 558 – Jd. Tropical – Dourados – MS.

DATA: 10/05/2005
HORÁRIO: 08:00

ANEXO IV

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS (CÓPIA) EXIGIDOS PARA ADMISSÃO:

- Carteira de identidade (RG);
- Documento que comprove a escolaridade exigida para o cargo;
- Cartão de Inscrição do PIS/PASEP;
- Título de Eleitor;
- Comprovante de Quitação Eleitoral (03/10/2004);
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Editais



Editais
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Edital  n.° 001/2005 II – Pós Graduação a nível de mestrado 1,0 ponto.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições Art.3º - Em cada Unidade Escolar, com base no artigo 8º, da Lei nº 2.491, de 22 de 
legais, convoca a 3ª Eleição para Diretores(as) em Unidades Escolares da Rede maio de 2002 será constituída uma Comissão Eleitoral, composta por um membro do 
Municipal de Ensino de Dourados, com base na Lei nº 2.491, de 22 de maio de 2002, magistério, um funcionário administrativo e um pai ou mãe de aluno, que coordenará as 
bem como o disposto no art. 60 da Resolução SEME n.° 003, de 14 de abril de 2000. eleições no âmbito da Unidade Escolar.

Art. 1º - Ficam convocadas eleições para Diretor(a), Vice-Diretor(a) e Conselho I – um representante do magistério.
Escolar das Unidades Escolares da Reme para o triênio 2005/2007. II – um representante do corpo administrativo ou ASG.

III – um representante dos pais ou mães.
§ 1º - A escolha dos(as) diretores(as) será efetuada por voto secreto, pela IV – um representante aluno(a)

comunidade escolar.
Art. 4° - A constituição da uma Comissão Eleitoral Central será  composta por 

§ 2º - A Eleição, de que trata o caput deste artigo, ocorrerá no dia 30 de junho de um(a) representante da SEMED, um (a) representante do SIMTED, um representante da 
2005, no horário das 08 às 20:00 horas, nas Unidades Escolares. UDE e um representante das APMS, conforme consta no artigo 9°, da Lei 2.491/2002.

§ 3º - Para efeito do § 1º, considera-se comunidade escolar: Art. 5° - O mandato dos(as) Diretores(as) e membros do Conselho Escolar eleitos e 
empossados, termina na 1ª quinzena do mês de julho de 2007.

I – os(as) servidores(as) administrativos(as) e ASGs  (Auxiliares de Serviços 
Gerais) efetivos; Art. 6°- Não será permita a participação de elementos estranhos à Comunidade 

II – o(a)s docentes efetivos(as), em estágio probatório e os convocados(as); Escolar, no Processo Eleitoral.
III – o(a)s aluno(a)s, a partir de 10 anos de idade, regularmente matriculados na 

Unidade Escolar; Parágrafo Único – Para efetivação do Processo Eleitoral, será observado o 
IV – o pai, a mãe ou o(a) responsável pelo(a) aluno(a) regularmente matriculado(a). cronograma, conforme instruções a serem expedidas pela Comissão Eleitoral Central e 
        § 4°  Poderá voltar o(a) aluno(a) que completar 10 anos de idade até Resolução homologada pelo Secretário Municipal de Educação.

30/06/2005.
Art. 7° - Do resultado das eleições, homologado pela Comissão Eleitoral da 

§ 5° O(a) eleitor(a) deverá apresentar identificação à mesa eleitoral, no ato da Unidade Escolar, caberá recurso para a Comissão Eleitoral Central, dentro do prazo de 
votação. 24 horas.

§ 6° A Comissão Eleitoral da Unidade Escolar deverá afixar as listas de eleitores(as) Parágrafo Único – A Comissão Eleitoral Central deverá julgar os recursos em 
em local visível, com 20 dias de antecedência. ultima instancia, dentro do prazo de 48 horas.

       Art. 2° - Poderá inscrever-se como pré-candidato(a) para concorrer ao cargo de 
diretor o(a) profissional de educação, de nível superior, desde que atendidos os Art. 8° - A Secretaria Municipal de Educação expedirá no prazo de 30 dias, a contar 
requisitos previstos no § 7° e 8° do art 2° e no art 3° da Lei n° 2.491/2002 e alterações da publicação deste Edital, a relação das Escolas que comportarão o cargo de Vice-
posteriores Diretor, conforme Tipologia.

§ 1º - A prova da seleção prévia de que trata o § 3º, será efetuada mediante a Art. 9° - Possíveis alterações ocorridas na Lei 2.491/2002 poderão ser aplicados na 
apresentação de um Plano de Trabalho, que será avaliado por Comissão instituída pela eleição de que trata o presente Edital.
Secretaria Municipal de Educação e participação da Comissão Eleitoral Central.

Art.10 - Os casos omissos neste edital serão decididos pela Comissão Eleitoral 
§ 2º - Os(as) pré-candidatos(as) deverão obter pontuação mínima de 60% para Central.

concorrer ao cargo de Diretor(a) ou Vice-Diretor(a).
Dourados – MS, 12 de abril de 2005.

§ 3º - O Plano de Trabalho receberá nota de 0 (zero) a 8,5 (oito vírgula cinco) pontos 
e os títulos serão avaliados da seguinte forma:

Prof° Antonio Leopoldo Van Suypene
I – Pós Graduação lato senso 0,5 ponto; Secretario Municipal de Educação
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EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1301 – Secretaria Municipal de Educação
IMÓVEL 12.365.024 – Revitalização da Educação Infantil 

2057 – 281 - Implementação da Educação Infantil
LOCADOR:    UBIRAJARA DE MELO
LOCATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS 33903963– Convênios e Acordos
OBJETO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA ONOFRE PEREIRA DE MATOS, 1.928,  VIGÊNCIA: 01de abril de 2005 a 31 de dezembro de 2005.
CENTRO  DOURADOS-MS.
 FINALIDADE: PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR Dourados-MS, 01 de abril de 2005.
VIGÊNCIA: ATÉ 09/04/2006.
VALOR: R$  550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)    MENSAIS  Antonio Leopoldo Van Suypene. – Interveniente

Secretário Municipal de Educação
 

EXTRATO DO  PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 
IMÓVEL

LOCADOR: CID DE MELO EXTRATO AO CONVÊNIO N° 036/2005 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
LOCATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS DOURADOS COM A INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBJETO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA AQUIDAUANA, 417  EDUCAÇÃO E A PARÓQUIA SANTA TEREZINHA.
FINALIDADE: DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE 
TREINAMENTO DE PRODUÇÃO DE ARTEFATOS DE COURO E SIMILARES. CONVENENTE: MUNICÍPIO DE DOURADOS
VIGÊNCIA: ATÉ 30/09/2005. CNPJ: 03.155.926/0001-44
VALOR: R$  212,00  (DUZENTOS E DOZE REAIS)    MENSAIS INTERVENIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CPF:  312.614.001-78 – Antônio Leopoldo Van Suypene
CONVENIADA: Paróquia Santa Terezinha
CNPJ:  03.063.856/0039- 77
CPF:  241.504.421-91 – Pe. Otair Nicoletti  - Pároco

EXTRATO AO CONVÊNIO N° 107/2005 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE OBJETO:  Repasse de recursos de recursos por parte do para auxílio na manutenção da Instituição.
DOURADOS COM A INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO E A PARÓQUIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO. Valor:  R$ 6.600,00(Seis mil e seiscentos reais)

Nota de Empenho:  N° 1772
CONVENENTE MUNICÍPIO DE DOURADOS DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1301 – Secretaria Municipal de Educação
 CNPJ 03.155.926/0001-44 12.365.024 – Revitalização da Educação Infantil 2057 – 281 - Implementação da Educação 
 INTERVENIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Infantil
 CPF: 312.614.001-78 – Antônio Leopoldo Van Suypene 33903963– Convênios e Acordos
 CONVENIADA: Paróquia São José Operário
 CNPJ: 03.063.856/0032-09 VIGÊNCIA: 01de abril de 2005 a 31 de dezembro de 2005.
 CPF: 103.811.391-15 - Hans Konrad Dettling - Pároco
 OBJETO:  Repasse de recursos de recursos por parte do para auxílio na manutenção da Dourados-MS, 01 de abril de 2005.
Instituição.
  Valor:m R$ 4.400,00(Quatro mil e quatrocentos reais) Antonio Leopoldo Van Suypene. – Interveniente
 Nota de Empenho:  N° 1773 Secretário Municipal de Educação

Extratos

EDITAL

Concrenavi Concreto Usinado Naviraí Ltda, torna Público que recebeu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licença Prévia - LP, para atividade de Fabrica de 
argamassa preparada para a construção civil; Fabrica de artefatos de concerto, cimento, Fibrocimento, gesso e estuque, localizada na Rua/Av. Natal nº 600 Vila Cuiabá,  no município de Dourados (MS).Não foi 
determinado Estudo de Impacto Ambiental.

Editais

Ata da 5ª Sessão Ordinária da Câmara  Municipal de  Dourados  –  MS,   exercício de lei,  2 requerimentos e 4 indicações, protocolados sob os n.ºs 640 a 646; Ten. Pedro Alves 
2005. Ferreira apresentou 4 indicações, protocoladas sob os n.ºs 647 e 650; Sidlei Alves 

apresentou 2 requerimentos,  2 indicações e 2 moções, protocoladas sob os n.ºs 651 e 656. A 
Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e cinco, às dezoito horas e quarenta Senhora Presidenta despachou os Projetos às Comissões, determinou à Secretaria que 
e cinco minutos, no Plenário da Câmara Municipal de Dourados, sito à Avenida Marcelino encaminhasse as indicações aos órgãos competentes e despachou as moções à Ordem do 
Pires, nº 3.495, reuniram em Sessão Ordinária os Vereadores do Município de Dourados, Dia para deliberação. Usaram a Tribuna na forma do Artigo 145 do Regimento Interno, os 
sob a Presidência da Vereadora Margarida Maria Fontanella Gaigher (PT), tendo como seguintes Vereadores: Humberto Teixeira Junior, Laudir Antonio Munaretto, Paulo 
primeiro Secretário Vereador Laudir Antonio Munaretto (PL). Além dos citados estavam Henrique Amos Ferreira, Margarida Gaigher, Eduardo Marcondes, Edson Lima, José 
presentes os Vereadores: Carlinhos Cantor e Edson Lima do Nascimento (PL); Eduardo Silvestre e Tenente Pedro Alves, que abordaram assuntos de interesse da população. II - 
Marcondes (PMDB); Elias Ishy, José Silvestre e Ten. Pedro Alves Ferreira (PT); Humberto ORDEM DO DIA: I. PROJETOS EM PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: Votação 
Teixeira Júnior e Jucemar Almeida Arnal (PV); Paulo Henrique Amos Ferreira (PSC) e nominal, art. 54, I do RI (maioria absoluta). a) Projeto de Lei Complementar n° 001/05, de 
Sidlei Alves (PFL). Havendo a presença da totalidade a Senhora Presidenta declarou autoria do Vereador Humberto Teixeira Junior alterando o Anexo II (Sistema Viário) da Lei 
iniciada a Sessão. I - EXPEDIENTE: Foi aprovada sem emendas a Ata da 4ª Sessão Complementar n° 008/91, transformando em via coletora a Rua Cel. Ponciano no trecho 
Ordinária. Foram lidos os seguintes expedientes recebidos: a) Ofícios do Ministério da compreendido entre a Avenida Marcelino e Rua Presidente Kenedy; b) Projeto de Lei n° 
Educação comunicando a liberação de verbas para o Município de Dourados; b) Oficio da 014//05 de autoria do Vereador  Laudir Munaretto, declarando de Utilidade Pública 
Presidência da Assembléia Legislativa do MS, convidando os Vereadores para a cerimônia Municipal a Associação  Grupo de Apoio e Solidariedade Douradense –AGASD; c) Projeto 
de abertura do I Seminário Internacional de Direito, Águas e Energia e 2° Seminário de de Lei n° 016/05 de autoria do Vereador Eduardo Marcondes denominando Rua Sidrônia 
Águas no Mato Groso do Sul, a se realizar no dia vinte e nove de março, às dezenove horas Azambuja a rua MC – 18 do Jardim Monte Carlo; d) Projeto de Lei n° 024/05 de autoria dos 
na Assembléia Legislativa; Ofícios recebidos de vários segmentos: Federal, Estadual e Vereadores Humberto Teixeira Junior  e Margarida Gaigher dispondo sobre a 
Municipal com respostas de matérias aos Senhores Vereadores. Em ato continuo a Senhora regulamentação do artigo 22 da lei Municipal 2.511/02 –Agrovilas.  – anexo requerimento 
Presidenta concedeu uso da Tribuna na forma do artigo 262 do Regimento Interno ao de urgência. III. MATÉRIAS A SEREM DELIBERADAS: a) Moções: Submetidos a 
Coordenador da Casa dos Conselhos, Marco Antonio Rechinelli Leal, que discorreu sobre deliberação: As moções foram aprovadas conforme a pauta. Aprovado em primeira votação 
as atribuições e finalidade da Casa dos Conselhos. Usaram da Tribuna de acordo com o o Projeto de Lei Complementar n° 001/2005. Os Projetos de Leis n°s 014 e 016/05 foram 
artigo 262 os seguintes Vereadores: Ten. Pedro Alves, Margarida Gaigher, José Silvestre, aprovados, em primeira votação. Foi aprovado Requerimento de Urgência ao Projeto de 
Eduardo Marcondes, Carlinhos Cantor e Elias Ishy. Foram protocoladas na Casa, Lei n° 024/05, bem como o respectivo Projeto. O Vereador Jucemar Almeida Arnal se 
proposições de acordo com o art. 144 do RI, pelos seguintes Vereadores: Carlinhos Cantor ausentou da Sessão com permissão da Mesa Diretora. Nada mais havendo a tratar a 
apresentou 1 projeto de decreto legislativo, 1 requerimento e 3 indicações, protocolados Presidenta agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a Sessão da qual foi lavrada 
sob os n.ºs 579 a 583; Edson Lima do Nascimento apresentou 4 indicações, protocoladas a presente Ata, que após lida e aprovada será assinada pelos membros da Mesa Diretora. 
sob os n.ºs 584 a 587; Eduardo Marcondes apresentou 2 projetos de leis, 3 requerimentos, 4 
indicações e 4 moções, protocolados sob os n.ºs 588 a 600; Elias Ishy apresentou 3 Dourados 22 de março de 2005.
Indicações e 4 moções, protocolados sob os n.ºs 600A  a 604; Humberto Teixeira Junior 
apresentou 4 indicações e 4 moções, protocoladas sob os n.ºs 605 a 612; José Silvestre 
apresentou 4 indicações, protocoladas sob os n.ºs 613 a 616; Jucemar Almeida Arnal Verª. Margarida Maria Fontanella Gaigher       Ver. Paulo Henrique Amos Ferreira
apresentou 1 requerimento e 4  indicações, protocolados sob os n.ºs 617 a 621; Laudir Presidente    1.º Secretário
Antonio Munaretto apresentou 1 projeto de lei, 2 requerimentos, 4 indicações e 2 moções, 
protocolados sob os n.ºs 622 a 631; Margarida Gaigher apresentou 4 indicações e 4 moções, Ver. Laudir Antonio Munaretto                      Ver. Elias Ishy de Mattos
protocoladas sob os n.ºs 632 a 639; Paulo Henrique Amos Ferreira apresentou 1 projeto de Vice-Presidente     2º Secretário.

Republica-se por incorreção

Republica-se por incorreção


