
Prefeito José Laerte Cecílio Tetila 3411 7661 
Vice-Prefeito Albino Mendes 3411-7150 
Procuradoria -Geral do Municipio  3411-7761  
Secretaria Municipal de Agricultura Familiar   3424-0210
Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária  3411-7708
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo Ilton Ribeiro da Silva 3411-7100 
Secretaria Municipal de Educação     3411-7606
Secretaria Municipal de Finanças    3411-7131 
Secretaria Municipal de Gestão Pública 3411-7105
Secretaria Municipal de Governo   3411-7672 
Secretaria Municipal de Habitação e Serviços Urbanos   3411-7149 
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura 3411-7788 
Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente  3411-7112 
Secretaria Municipal de Saúde 3411-7636 
Agência de Comunicação Popular José Henrique Marques 3411-7687 
Fundação Cultural e de Esporte de Dourados 3411-7701
Guarda Municipal 3424-5163
Hospital Universitário 3426-5000
Instituto de Meio Ambiente de Dourados 3411-7792 
Orçamento Participativo Natal Gabriel Ortega 3411-7104
Chefia de Gabinete 3411-7665
Assessoria Especial Wilson Valentin Biasotto 3411-7787

-

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
João Paulo Barcelos Esteves

Raul Lídio Pedroso Verão
Manoel Capilé Palhano
Dinaci Vieira Marques Ranzi
José Marques Luiz

Hernandes Vidal Oliveira
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Fundado em 1999

Prefeitura Municipal de Dourados - Mato Grosso do Sul

Agência de Comunicação Popular
Rua Coronel Ponciano, 1.700 - Parque dos Jequitibás
Fone: (67) 3411-7666
E-mail: agcom@dourados.ms.gov.br   
CEP.: 79.830-220                                                                                

Tabela de preço do Diodourados
Exemplar do dia..........................................R$ 0,50
Exemplar Anterior........................................R$ 0,60

Visite o Diário Oficial na Internet:
http:www.dourados.ms.gov.br

EXPEDIENTE

Editais

EDITAL EDITAL
A Empresa  A K RACHI E CIA LTDA ME, torna Público que requereu 

Imesul Metalúrgica Ltda, torna Público que recebeu do Instituto de Meio do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a 
Ambiente de Dourados (MS), a Licença Prévia - LO, para atividade de Licença Ambiental Simplificada - LS, para atividade de Comércio a Varejo 
Fabricação de Estruturas Metálicas para Edifícios, Torres de Transmissão, de Carnes, Frio e Bebidas e comercio de Mercadorias em Loja de 
andaimes e outros fins, localizada na Av Marcelino Pires 10.155, Chácara Conveniência, localizada na Rua Monte Alegre, Esquina com a Rua Santos 
Castelo II, no município de Dourados (MS). Dumont, Jardim Paulista no município de Dourados (MS).

Notificação
NOTIFICAÇÃO em 10(dez) dias a contar da publicação da presente apresentar sua DEFESA por 

escrito, na Superintendência de Habitação, com sede na Rua Oliveira Marques, nº 
MUNICÍPIO DE DOURADOS, pessoa jurídica de direito público interno, 558, Jardim Tropical, tendo em vista processo de RETOMADA DO IMÓVEL , por ter 

inscrito no CGC/MF sob o nº 03.155.926.001-44, com sede nesta cidade de Dourados- vendido o mesmo.
MS, à Rua Coronel Ponciano, 1700, neste ato representado pelo Secretário Municipal Não apresentada defesa escrita no prazo acima, fica o contrato de doação 
de Habitação e Serviços Urbanos Engº JORGE HAMILTON MARQUES REVOGADO AUTOMATICAMENTE.
TORRACA, ao final firmado, pelo presente, instrumento, tendo em vista as 
irregularidades apontadas em processo administrativo R007006, por falta de Dourados, 07 de dezembro de 2006.
cumprimento das obrigações do donatário do imóvel determinado pelo lote 12 quadra 
B05 do Loteamento Social Estrela Verá, pelo presente NOTIFICA a Srª Jorge Hamilton Marques Torraca
ROSANGELA LOCATTE MEDEIROS, titular do CPF de nº 562.158.511-91, para Secretário Municipal de Habitação e Serviços Urbanos

Licitações
AVISO DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 045/2006 PREGÃO PRESENCIAL N.º 046/2006

O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado Mato Grosso do Sul, por intermédio O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado Mato Grosso do Sul, por intermédio 
do Pregoeiro designado através da Resolução/LC n.º 003, de 02 de fevereiro de 2006, do Pregoeiro designado através da Resolução/LC n.º 003, de 02 de fevereiro de 2006, 
torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade PREGÃO torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL, do tipo “Menor Preço”, tendo por objeto a aquisição de veículos, em PRESENCIAL, do tipo “Menor Preço”, tendo por objeto a aquisição de veículo (tipo 
conformidade com o disposto no Edital e seus anexos. Local e Data do utilitário), em conformidade com o disposto no Edital e seus anexos. Local e Data do 
Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O 
credenciamento e o recebimento dos envelopes de propostas de preços e de credenciamento e o recebimento dos envelopes de propostas de preços e de 
habilitação será no dia 26/12/2006 (vinte e seis de dezembro de dois mil e seis), às 08h habilitação será no dia 26/12/2006 (vinte e seis de dezembro de dois mil e seis), às 09h 
(oito horas), na sala de reunião da Superintendência de Licitações e Contratação, (nove horas), na sala de reunião da Superintendência de Licitações e Contratação, 
localizada no Centro Administrativo Municipal, sito à Rua Coronel Ponciano, n.º localizada no Centro Administrativo Municipal, sito à Rua Coronel Ponciano, n.º 
1.995, Parque dos Jequitibás, na cidade de Dourados/MS. Retirada do Edital: O Edital 1.995, Parque dos Jequitibás, na cidade de Dourados/MS. Retirada do Edital: O Edital 
poderá ser obtido diretamente na Superintendência de Licitações e Contratação, no poderá ser obtido diretamente na Superintendência de Licitações e Contratação, no 
endereço supra citado, através de fotocópias ou disquetes os quais serão fornecidos endereço supra citado, através de fotocópias ou disquetes os quais serão fornecidos 
pelos interessados. Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo pelos interessados. Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo 
endereço e pelos telefones (067) 3411-7126  /  3411-7693  /  3411-7755. Processo n.º endereço e pelos telefones (067) 3411-7126  /  3411-7693  /  3411-7755. Processo n.º 
1284/2006/SLC/PMD. 1196/2006/SLC/PMD.

Dourados/MS., 07 de dezembro de 2006. Dourados/MS., 07 de dezembro de 2006.

JOSÉ CIRO TEIXEIRA JOSÉ CIRO TEIXEIRA
Pregoeiro Pregoeiro
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AVISO DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 047/2006 PREGÃO PRESENCIAL N.º 050/2006

O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado Mato Grosso do Sul, por O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado Mato Grosso do Sul, por 
intermédio do Pregoeiro designado através da Resolução/LC n.º 003, de 02 intermédio do Pregoeiro designado através da Resolução/LC n.º 003, de 02 
de fevereiro de 2006, torna público aos interessados, que promoverá de fevereiro de 2006, torna público aos interessados, que promoverá 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “Menor Preço”, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “Menor Preço”, 
tendo por objeto a aquisição de material laboratorial, em conformidade com tendo por objeto a aquisição de material de expediente, em conformidade 
o disposto no Edital e seus anexos. Local e Data do Credenciamento, da com o disposto no Edital e seus anexos, com recursos provenientes do 
Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O credenciamento e o Convênio n.º 807522/05. Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos 
recebimento dos envelopes de propostas de preços e de habilitação será no Envelopes e da Realização do Pregão: O credenciamento e o recebimento 
dia 26/12/2006 (vinte e seis de dezembro de dois mil e seis), às 10h (dez dos envelopes de propostas de preços e de habilitação será no dia 26/12/2006 
horas), na sala de reunião da Superintendência de Licitações e Contratação, (vinte e seis de dezembro de dois mil e seis), às 15h (quinze horas), na sala de 
localizada no Centro Administrativo Municipal, sito à Rua Coronel reunião da Superintendência de Licitações e Contratação, localizada no 
Ponciano, n.º 1.995, Parque dos Jequitibás, na cidade de Dourados/MS. Centro Administrativo Municipal, sito à Rua Coronel Ponciano, n.º 1.995, 
Retirada do Edital: O Edital poderá ser obtido diretamente na Parque dos Jequitibás, na cidade de Dourados/MS. Retirada do Edital: O 
Superintendência de Licitações e Contratação, no endereço supra citado, Edital poderá ser obtido diretamente na Superintendência de Licitações e 
através de fotocópias ou disquetes os quais serão fornecidos pelos Contratação, no endereço supra citado, através de fotocópias ou disquetes os 
interessados. Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo quais serão fornecidos pelos interessados. Informações complementares 
endereço e pelos telefones (067) 3411-7126  /  3411-7693  /  3411-7755. poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelos telefones (067) 3411-7126  /  
Processo n.º 1236/2006/SLC/PMD. 3411-7693  /  3411-7755. Processo n.º 1078/2006/SLC/PMD.

Dourados/MS., 07 de dezembro de 2006. Dourados/MS., 07 de dezembro de 2006.

JOSÉ CIRO TEIXEIRA JOSÉ CIRO TEIXEIRA
Pregoeiro Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 048/2006 PREGÃO PRESENCIAL N.º 051/2006

O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado Mato Grosso do Sul, por O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado Mato Grosso do Sul, por 
intermédio do Pregoeiro designado através da Resolução/LC n.º 003, de 02 de intermédio do Pregoeiro designado através da Resolução/LC n.º 003, de 02 
fevereiro de 2006, torna público aos interessados, que promoverá licitação na de fevereiro de 2006, torna público aos interessados, que promoverá 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “Menor Preço”, tendo por licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “Menor Preço”, 
objeto a aquisição de tecidos e varões, em conformidade com o disposto no tendo por objeto a aquisição de material de expediente (papel sulfite A4), em 
Edital e seus anexos. Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos conformidade com o disposto no Edital e seus anexos. Local e Data do 
Envelopes e da Realização do Pregão: O credenciamento e o recebimento dos Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O 
envelopes de propostas de preços e de habilitação será no dia 26/12/2006 (vinte credenciamento e o recebimento dos envelopes de propostas de preços e de 
e seis de dezembro de dois mil e seis), às 11h (onze horas), na sala de reunião da habilitação será no dia 26/12/2006 (vinte e seis de dezembro de dois mil e 
Superintendência de Licitações e Contratação, localizada no Centro seis), às 16h (dezesseis horas), na sala de reunião da Superintendência de 
Administrativo Municipal, sito à Rua Coronel Ponciano, n.º 1.995, Parque dos Licitações e Contratação, localizada no Centro Administrativo Municipal, 
Jequitibás, na cidade de Dourados/MS. Retirada do Edital: O Edital poderá ser sito à Rua Coronel Ponciano, n.º 1.995, Parque dos Jequitibás, na cidade de 
obtido diretamente na Superintendência de Licitações e Contratação, no Dourados/MS. Retirada do Edital: O Edital poderá ser obtido diretamente na 
endereço supra citado, através de fotocópias ou disquetes os quais serão Superintendência de Licitações e Contratação, no endereço supra citado, 
fornecidos pelos interessados. Informações complementares poderão ser através de fotocópias ou disquetes os quais serão fornecidos pelos 
obtidas no mesmo endereço e pelos telefones (067) 3411-7126  /  3411-7693  /  interessados. Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo 
3411-7755. Processo n.º 1197/2006/SLC/PMD. endereço e pelos telefones (067) 3411-7126  /  3411-7693  /  3411-7755. 

Dourados/MS., 07 de dezembro de 2006. Processo n.º 1210/2006/SLC/PMD.
Dourados/MS., 07 de dezembro de 2006.

JOSÉ CIRO TEIXEIRA
Pregoeiro JOSÉ CIRO TEIXEIRA

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 049/2006 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 052/2006
O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado Mato Grosso do Sul, por 

intermédio do Pregoeiro designado através da Resolução/LC n.º 003, de 02 O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado Mato Grosso do Sul, por 
de fevereiro de 2006, torna público aos interessados, que promoverá intermédio do Pregoeiro designado através da Resolução/LC n.º 003, de 02 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “Menor Preço”, de fevereiro de 2006, torna público aos interessados, que promoverá 
tendo por objeto a aquisição de equipamentos de sinalização para uso em licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “Menor Preço”, 
motocicletas, em conformidade com o disposto no Edital e seus anexos, com tendo por objeto a aquisição de material de expediente, em conformidade 
recursos provenientes do Convênio n.º 7891/2006/PROJU/DETRAN-MS. com o disposto no Edital e seus anexos. Local e Data do Credenciamento, da 
Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O credenciamento e o 
do Pregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de propostas de recebimento dos envelopes de propostas de preços e de habilitação será no 
preços e de habilitação será no dia 26/12/2006 (vinte e seis de dezembro de dia 26/12/2006 (vinte e seis de dezembro de dois mil e seis), às 17h 
dois mil e seis), às 14h (catorze horas), na sala de reunião da (dezessete horas), na sala de reunião da Superintendência de Licitações e 
Superintendência de Licitações e Contratação, localizada no Centro Contratação, localizada no Centro Administrativo Municipal, sito à Rua 
Administrativo Municipal, sito à Rua Coronel Ponciano, n.º 1.995, Parque Coronel Ponciano, n.º 1.995, Parque dos Jequitibás, na cidade de 
dos Jequitibás, na cidade de Dourados/MS. Retirada do Edital: O Edital Dourados/MS. Retirada do Edital: O Edital poderá ser obtido diretamente na 
poderá ser obtido diretamente na Superintendência de Licitações e Superintendência de Licitações e Contratação, no endereço supra citado, 
Contratação, no endereço supra citado, através de fotocópias ou disquetes os através de fotocópias ou disquetes os quais serão fornecidos pelos 
quais serão fornecidos pelos interessados. Informações complementares interessados. Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo 
poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelos telefones (067) 3411-7126  /  endereço e pelos telefones (067) 3411-7126  /  3411-7693  /  3411-7755. 
3411-7693  /  3411-7755. Processo n.º 1249/2006/SLC/PMD. Processo n.º 1076/2006/SLC/PMD.

Dourados/MS., 07 de dezembro de 2006. Dourados/MS., 07 de dezembro de 2006.

JOSÉ CIRO TEIXEIRA JOSÉ CIRO TEIXEIRA
Pregoeiro Pregoeiro
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Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 053/2006 PREGÃO PRESENCIAL N.º 056/2006

O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado Mato Grosso do Sul, por O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado Mato Grosso do Sul, por 
intermédio do Pregoeiro designado através da Resolução/LC n.º 003, de 02 intermédio do Pregoeiro designado através da Resolução/LC n.º 003, de 02 
de fevereiro de 2006, torna público aos interessados, que promoverá de fevereiro de 2006, torna público aos interessados, que promoverá 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “Menor Preço”, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “Menor Preço”, 
tendo por objeto a aquisição de gêneros de alimentação (marmitex/refeição), tendo por objeto a aquisição de microbiologia e agência transfusional, em 
em conformidade com o disposto no Edital e seus anexos. Local e Data do conformidade com o disposto no Edital e seus anexos. Local e Data do 
Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O 
credenciamento e o recebimento dos envelopes de propostas de preços e de credenciamento e o recebimento dos envelopes de propostas de preços e de 
habilitação será no dia 27/12/2006 (vinte e sete de dezembro de dois mil e habilitação será no dia 27/12/2006 (vinte e sete de dezembro de dois mil e 
seis), às 08h (oito horas), na sala de reunião da Superintendência de seis), às 11h (dez horas), na sala de reunião da Superintendência de 
Licitações e Contratação, localizada no Centro Administrativo Municipal, Licitações e Contratação, localizada no Centro Administrativo Municipal, 
sito à Rua Coronel Ponciano, n.º 1.995, Parque dos Jequitibás, na cidade de sito à Rua Coronel Ponciano, n.º 1.995, Parque dos Jequitibás, na cidade de 
Dourados/MS. Retirada do Edital: O Edital poderá ser obtido diretamente na Dourados/MS. Retirada do Edital: O Edital poderá ser obtido diretamente na 
Superintendência de Licitações e Contratação, no endereço supra citado, Superintendência de Licitações e Contratação, no endereço supra citado, 
através de fotocópias ou disquetes os quais serão fornecidos pelos através de fotocópias ou disquetes os quais serão fornecidos pelos 
interessados. Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo interessados. Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo 
endereço e pelos telefones (067) 3411-7126  /  3411-7693  /  3411-7755. endereço e pelos telefones (067) 3411-7126  /  3411-7693  /  3411-7755. 
Processo n.º 1211/2006/SLC/PMD. Processo n.º 1242/2006/SLC/PMD.

Dourados/MS., 07 de dezembro de 2006. Dourados/MS., 07 de dezembro de 2006.

JOSÉ CIRO TEIXEIRA JOSÉ CIRO TEIXEIRA
Pregoeiro Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 054/2006 PREGÃO PRESENCIAL N.º 057/2006

O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado Mato Grosso do Sul, por O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado Mato Grosso do Sul, por 
intermédio do Pregoeiro designado através da Resolução/LC n.º 003, de 02 intermédio do Pregoeiro designado através da Resolução/LC n.º 003, de 02 
de fevereiro de 2006, torna público aos interessados, que promoverá de fevereiro de 2006, torna público aos interessados, que promoverá 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “Menor Preço”, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “Menor Preço”, 
tendo por objeto a aquisição de gêneros de alimentação (café, açúcar e chá), tendo por objeto a aquisição de produtos veterinários para melhoramento 
em conformidade com o disposto no Edital e seus anexos. Local e Data do genético, em conformidade com o disposto no Edital e seus anexos. Local e 
Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do 
credenciamento e o recebimento dos envelopes de propostas de preços e de Pregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de propostas de 
habilitação será no dia 27/12/2006 (vinte e sete de dezembro de dois mil e preços e de habilitação será no dia 27/12/2006 (vinte e sete de dezembro de 
seis), às 09h (nove horas), na sala de reunião da Superintendência de dois mil e seis), às 14h (catorze horas), na sala de reunião da 
Licitações e Contratação, localizada no Centro Administrativo Municipal, Superintendência de Licitações e Contratação, localizada no Centro 
sito à Rua Coronel Ponciano, n.º 1.995, Parque dos Jequitibás, na cidade de Administrativo Municipal, sito à Rua Coronel Ponciano, n.º 1.995, Parque 
Dourados/MS. Retirada do Edital: O Edital poderá ser obtido diretamente na dos Jequitibás, na cidade de Dourados/MS. Retirada do Edital: O Edital 
Superintendência de Licitações e Contratação, no endereço supra citado, poderá ser obtido diretamente na Superintendência de Licitações e 
através de fotocópias ou disquetes os quais serão fornecidos pelos Contratação, no endereço supra citado, através de fotocópias ou disquetes os 
interessados. Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo quais serão fornecidos pelos interessados. Informações complementares 
endereço e pelos telefones (067) 3411-7126  /  3411-7693  /  3411-7755. poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelos telefones (067) 3411-7126  /  
Processo n.º 1209/2006/SLC/PMD. 3411-7693  /  3411-7755. Processo n.º 1245/2006/SLC/PMD.

Dourados/MS., 07 de dezembro de 2006. Dourados/MS., 07 de dezembro de 2006.

JOSÉ CIRO TEIXEIRA JOSÉ CIRO TEIXEIRA
Pregoeiro Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 055/2006 PREGÃO PRESENCIAL N.º 058/2006

O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado Mato Grosso do Sul, por O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado Mato Grosso do Sul, por 
intermédio do Pregoeiro designado através da Resolução/LC n.º 003, de 02 intermédio do Pregoeiro designado através da Resolução/LC n.º 003, de 02 
de fevereiro de 2006, torna público aos interessados, que promoverá de fevereiro de 2006, torna público aos interessados, que promoverá 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “Menor Preço”, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “Menor Preço”, 
tendo por objeto a aquisição de pneus e correlatos, em conformidade com o tendo por objeto a aquisição de material para manutenção de veículos da 
disposto no Edital e seus anexos. Local e Data do Credenciamento, da Patrulha Mecanizada, em conformidade com o disposto no Edital e seus 
Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O credenciamento e o anexos. Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da 
recebimento dos envelopes de propostas de preços e de habilitação será no Realização do Pregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de 
dia 27/12/2006 (vinte e sete de dezembro de dois mil e seis), às 10h (dez propostas de preços e de habilitação será no dia 27/12/2006 (vinte e sete de 
horas), na sala de reunião da Superintendência de Licitações e Contratação, dezembro de dois mil e seis), às 15h (quinze horas), na sala de reunião da 
localizada no Centro Administrativo Municipal, sito à Rua Coronel Superintendência de Licitações e Contratação, localizada no Centro 
Ponciano, n.º 1.995, Parque dos Jequitibás, na cidade de Dourados/MS. Administrativo Municipal, sito à Rua Coronel Ponciano, n.º 1.995, Parque 
Retirada do Edital: O Edital poderá ser obtido diretamente na dos Jequitibás, na cidade de Dourados/MS. Retirada do Edital: O Edital 
Superintendência de Licitações e Contratação, no endereço supra citado, poderá ser obtido diretamente na Superintendência de Licitações e 
através de fotocópias ou disquetes os quais serão fornecidos pelos Contratação, no endereço supra citado, através de fotocópias ou disquetes os 
interessados. Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo quais serão fornecidos pelos interessados. Informações complementares 
endereço e pelos telefones (067) 3411-7126  /  3411-7693  /  3411-7755. poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelos telefones (067) 3411-7126  /  
Processo n.º 1241/2006/SLC/PMD. 3411-7693  /  3411-7755. Processo n.º 1262/2006/SLC/PMD.

Dourados/MS., 07 de dezembro de 2006. Dourados/MS., 07 de dezembro de 2006.

JOSÉ CIRO TEIXEIRA JOSÉ CIRO TEIXEIRA
Pregoeiro Pregoeiro
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Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO e Contratação, localizada no Centro Administrativo Municipal, sito à 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 059/2006 Rua Coronel Ponciano, n.º 1.995, Parque dos Jequitibás, na cidade de 

Dourados/MS. Retirada do Edital: O Edital poderá ser obtido 
O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado Mato Grosso do Sul, por diretamente na Superintendência de Licitações e Contratação, no 

intermédio do Pregoeiro designado através da Resolução/LC n.º 003, endereço supra citado, através de fotocópias ou disquetes os quais 
de 02 de fevereiro de 2006, torna público aos interessados, que serão fornecidos pelos interessados. Informações complementares 
promoverá licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelos telefones (067) 3411-
“Menor Preço”, tendo por objeto a aquisição de materiais radiológicos, 7126  /  3411-7693  /  3411-7755. Processo n.º 1097/2006/SLC/PMD.
em conformidade com o disposto no Edital e seus anexos. Local e Data Dourados/MS., 07 de dezembro de 2006.
do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do 
Pregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de propostas JOSÉ CIRO TEIXEIRA
de preços e de habilitação será no dia 27/12/2006 (vinte e sete de Pregoeiro
dezembro de dois mil e seis), às 16h (dezesseis horas), na sala de 
reunião da Superintendência de Licitações e Contratação, localizada 
no Centro Administrativo Municipal, sito à Rua Coronel Ponciano, n.º 
1.995, Parque dos Jequitibás, na cidade de Dourados/MS. Retirada do AVISO DE LICITAÇÃO
Edital: O Edital poderá ser obtido diretamente na Superintendência de PREGÃO PRESENCIAL N.º 062/2006
Licitações e Contratação, no endereço supra citado, através de 
fotocópias ou disquetes os quais serão fornecidos pelos interessados. O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado Mato Grosso do Sul, por 
Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço intermédio do Pregoeiro designado através da Resolução/LC n.º 003, 
e pelos telefones (067) 3411-7126  /  3411-7693  /  3411-7755. de 02 de fevereiro de 2006, torna público aos interessados, que 
Processo n.º 1287/2006/SLC/PMD. promoverá licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo 

Dourados/MS., 07 de dezembro de 2006. “Menor Preço”, tendo por objeto a contratação de empresa para 
execução de serviços de instalação de circuito interno de TV no 

JOSÉ CIRO TEIXEIRA Hospital Universitário de Dourados, em conformidade com o disposto 
Pregoeiro no Edital e seus anexos. Local e Data do Credenciamento, da Entrega 

dos Envelopes e da Realização do Pregão: O credenciamento e o 
recebimento dos envelopes de propostas de preços e de habilitação será 
no dia 28/12/2006 (vinte e oito de dezembro de dois mil e seis), às 09h 

AVISO DE LICITAÇÃO (nove horas), na sala de reunião da Superintendência de Licitações e 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 060/2006 Contratação, localizada no Centro Administrativo Municipal, sito à 

Rua Coronel Ponciano, n.º 1.995, Parque dos Jequitibás, na cidade de 
O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado Mato Grosso do Sul, por Dourados/MS. Retirada do Edital: O Edital poderá ser obtido 

intermédio do Pregoeiro designado através da Resolução/LC n.º 003, diretamente na Superintendência de Licitações e Contratação, no 
de 02 de fevereiro de 2006, torna público aos interessados, que endereço supra citado, através de fotocópias ou disquetes os quais 
promoverá licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo serão fornecidos pelos interessados. Informações complementares 
“Menor Preço”, tendo por objeto a aquisição de material poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelos telefones (067) 3411-
farmacológico de uso veterinário, em conformidade com o disposto 7126  /  3411-7693  /  3411-7755. Processo n.º 918/2006/SLC/PMD.
no Edital e seus anexos. Local e Data do Credenciamento, da Entrega Dourados/MS., 07 de dezembro de 2006.
dos Envelopes e da Realização do Pregão: O credenciamento e o 
recebimento dos envelopes de propostas de preços e de habilitação JOSÉ CIRO TEIXEIRA
será no dia 27/12/2006 (vinte e sete de dezembro de dois mil e seis), Pregoeiro
às 17h (dezessete horas), na sala de reunião da Superintendência de 
Licitações e Contratação, localizada no Centro Administrativo 
Municipal, sito à Rua Coronel Ponciano, n.º 1.995, Parque dos 
Jequitibás, na cidade de Dourados/MS. Retirada do Edital: O Edital AVISO DE LICITAÇÃO
poderá ser obtido diretamente na Superintendência de Licitações e PREGÃO PRESENCIAL N.º 063/2006
Contratação, no endereço supra citado, através de fotocópias ou 
disquetes os quais serão fornecidos pelos interessados. Informações O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado Mato Grosso do Sul, por 
complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelos intermédio do Pregoeiro designado através da Resolução/LC n.º 003, 
telefones (067) 3411-7126  /  3411-7693  /  3411-7755. Processo n.º de 02 de fevereiro de 2006, torna público aos interessados, que 
1285/2006/SLC/PMD. promoverá licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo 

Dourados/MS., 07 de dezembro de 2006. “Menor Preço”, tendo por objeto a contratação de empresa para 
execução de serviços de instalação de reforma de equipamentos de 

JOSÉ CIRO TEIXEIRA buffet de uso no Hospital Universitário de Dourados, em conformidade 
Pregoeiro com o disposto no Edital e seus anexos. Local e Data do 

Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: 
O credenciamento e o recebimento dos envelopes de propostas de 
preços e de habilitação será no dia 28/12/2006 (vinte e oito de 

AVISO DE LICITAÇÃO dezembro de dois mil e seis), às 10h (dez horas), na sala de reunião da 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 061/2006 Superintendência de Licitações e Contratação, localizada no Centro 

Administrativo Municipal, sito à Rua Coronel Ponciano, n.º 1.995, 
O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado Mato Grosso do Sul, por Parque dos Jequitibás, na cidade de Dourados/MS. Retirada do Edital: 

intermédio do Pregoeiro designado através da Resolução/LC n.º 003, O Edital poderá ser obtido diretamente na Superintendência de 
de 02 de fevereiro de 2006, torna público aos interessados, que Licitações e Contratação, no endereço supra citado, através de 
promoverá licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo fotocópias ou disquetes os quais serão fornecidos pelos interessados. 
“Menor Preço”, tendo por objeto a contratação de empresa para Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço 
execução de serviços gráficos em geral, em conformidade com o e pelos telefones (067) 3411-7126  /  3411-7693  /  3411-7755. 
disposto no Edital e seus anexos. Local e Data do Credenciamento, da Processo n.º 913/2006/SLC/PMD.
Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O credenciamento e Dourados/MS., 07 de dezembro de 2006.
o recebimento dos envelopes de propostas de preços e de habilitação 
será no dia 28/12/2006 (vinte e oito de dezembro de dois mil e seis), às JOSÉ CIRO TEIXEIRA
08h (oito horas), na sala de reunião da Superintendência de Licitações Pregoeiro


