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CEP.: 79.804-902                                                                                

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

Prefeito José Laerte Cecílio Tetila 411 7676 
Vice-Prefeito Luis Carlos de Arruda Leme 411 7636 
Advocacia Geral do Município Edivaldo Franscico Fernandes 411 7684 
Chefia de Gabinete Luiz Seiji Tada 411 7663 
Secretário Mun. de Governo Renato Gomes Nogueira 411 7672 
Secretário Mun. de Fazenda David Lourenço 411 7135 
Secretário Mun. de Administração Alaércio Abrahão Santos 411 7190 
Secretário Mun. de Saúde Pública Takeshi Matsubara 411 7636 
Secretária Mun. de Educação Maria Dilnéia Espíndola Fernandes 411 7606 
Secretário Mun. de Ind. Com. e Turismo Mário C. Tompes da Silva 411 7100 
Secretário Mun. de Infra-Estrutura Guilherme Meldau Neto 411 7118 
Secretário Mun. de Serviços Urbanos Laércio Arruda 411 7116 
Secretário Mun. de Agricultura Huberto N. dos Santos Paschoalick 424 0210 
Secretária Mun. de Assist.Social, Hab.e Cidadania Ledi Ferla 411 7708 
Fundação Instituto de Plan. e Meio Ambiente Luiz Carlos Ribeiro 411 7190 
Agência de Comunicação Popular Elecir Ribeiro Arce 411 7686 
Guarda Municipal Ten.Pedro Alves Ferreira 424 5163 
Fundação Cultural e de Esporte Raul Lídio Pedroso Verão 411 7701 
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Fundado em 1999

por temas. O da comunicação, 
por exemplo, como rádios 
antigos, máquinas fotográficas, 
de escrever, um projetor de 
filmes velho, estão separados em 
uma das salas. Em outra há 
documentos, peças artesanais, 
fotos e assim por diante. Ao todo, 
sobreviveram ao descaso em 
torno de 800 peças.

Sob a  or ientação da 
museóloga, as estagiárias dos 
cursos de História da UFMS e de 
Turismo da UEMS trabalharam 
diretamente na reorganização. O 
trabalho técnico dado é a grande 
diferença do que existia. Agora, 
Dourados possui um museu de 
fato.

O Museu Histórico de 
Dourados, depois de tecnicamente 
reorganizado e reaberto em 20 de 
dezembro de 2002, dia do 
aniversário da cidade, tem sido 
visitado diariamente por 20 a 30 
pessoas, um número que tende a 
aumentar na medida que as 
pessoas forem se informando da 
sua existência e quando reiniciar o 
a n o  l e t i v o .  U m  a s p e c t o  
interessante, segundo a acadêmica 
Josilaine Andréia da Silva, uma 
das quatro estagiárias do curso de 
História da UFMS que ajuda a 
cuidar do local, é que vários 
descendentes das famílias de 
pioneiros têm demonstrado 
interesse pelas peças e dito que 
vão colaborar com outras 
relíquias. É o caso, por exemplo, 
do neto de Marcelino Pires, 
Aurélio Azambuja, que levou ao 
local Olímpio Azambuja, um 
senhor de 96 anos, e disse que 

passaram pelo local e devem peças registradas no livro do retornaria com a irmã.
agendar a visitação dos alunos museu não foram encontradas, Ao verificar que não existe 
junto à Fundação Cultural e de outras se deterioraram por falta de nada no local relacionado à 
Esportes (Funced). O horário para cuidado e tratamento adequado. família de Floriano Brum, se 
visitas é das 8h às 12h e das 14h às Quando a atual Administração prontificou a entrar em contato 
17h, de segunda a sexta-feira. O Popular assumiu, em janeiro de com os descendentes desse 
museu está instalado na Rua 2001, o que existia era uma pioneiro. Os netos de Camilo 
Melvin Jones, 863. No dia da exposição em uma das salas da Hermelindo da Silva também 
reabertura, 50 pessoas visitaram o recepção da Prefeitura, sem o estiveram visitando o museu nesta 
local. cuidado de proteger algumas semana. Essas pessoas ainda 

A reorganização desse peças e fotos da poeira e da ação fazem observações e contribuem 
projeto é um trabalho que se do tempo.com novas informações sobre a 
arrastou por quase dois anos, pois, A maior parte das peças é história da cidade. Na foto do 
o que existia até então era uma formada por fotos antigas, Major Paulo Hildebrando com a 
exposição de peças antigas. Agora a lgumas  encon t r adas  na s  esposa, Aurélio pediu para que 
foi dado um tratamento técnico e o secretarias e abandonadas no fosse inserido também o nome da 
projeto foi orientado por uma arquivo morto. Agora os objetos mulher, Maria Pires, neta de 
museóloga da Secretaria de e s t ão  acond ic ionados  em Marcelino.
Educação do Estado. armários protegidos por vidro e no A estudante comentou que 

Recentemente, algumas das museu os objetos foram separados alguns professores também já 

Horário de funcionamento é das 8h às 12h e das 14h às 17h, de segunda a sexta

A Prefeitura de Dourados 

comunica às entidades filantrópicas e 

religiosas reconhecidas de utilidade 

pública, interessadas em obter a 

i s e n ç ã o  d o  p a g a m e n t o  d a  

Contribuição para Iluminação 

Pública (COSIP), devem procurar a 

Secretaria Municipal de Serviços 

Urbanos, SEMSUR (R. Oliveira 

Marques, 490, atrás do estádio da 

Leda), de segunda a sexta, em horário 

comercial, para o preenchimento do 

cadastro. As entidades têm até o dia 

20 de janeiro para solicitarem o 

benefício e devem levar uma cópia de 

fatura recente de energia elétrica e  

documentação que comprova ser uma 

entidade reconhecidade de utilidade  

pública.

COMUNICADO
OFICIAL

Museu tem tido uma 
boa visitação diária
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Aviso de Licitação Aviso de Licitação Aviso de Licitação Aviso
Tomada de Preços Tomada de Preços Tomada de Preços Resultado de Licitação

Processo de Licitação N. ° 
O Município de Dourados, através de sua O Município de Dourados, através de sua O Município de Dourados, através de sua 192/2002/CLC/PMD
Coordenadoria de Licitações e Compras, Coordenadoria de Licitações e Compras, Coordenadoria de Licitações e Compras, Tomada de Preços N. ° 053/2002
torna público que, com base na Lei 8.666/93 torna público que, com base na Lei 8.666/93 torna público que, com base na Lei 8.666/93 
e suas alterações vigentes, fará realizar a e suas alterações vigentes, fará realizar a e suas alterações vigentes, fará realizar a O Município de Dourados, através da 
licitação abaixo relacionada: licitação abaixo relacionada: licitação abaixo relacionada: Coordenadoria de Licitações e Compras, 
P r o c e s s o  d e  L i c i t a ç ã o :  N . º  P r o c e s s o  d e  L i c i t a ç ã o :  N . º  P r o c e s s o  d e  L i c i t a ç ã o :  N . º  torna público para conhecimento o resultado 
005/2003/CLC/PMD 002/2003/CLC/PMD 003/2003/CLC/PMD do processo supra citado.
Modalidade: Tomada de Preços Modalidade: Tomada de Preços Modalidade: Tomada de Preços Objeto: Aquisição de material de expediente, 
Edital: N.º 001/2003 Edital: N.º 002/2003 Edital: N.º 003/2003 visando atender a Secretaria Municipal de 
Objeto: Seleção de profissional da Objeto: Aquisição de material didático para Objeto: Aquisição de produtos de Administração.
Advocacia, para proceder a revisão geral dos distribuição na Rede Municipal, objetivando laboratório, objetivando atender as Empresas classificadas: Tec Micros 
benefícios previdenciários (pensões e atender as necessidades da Secretaria necessidades da Secretaria Municipal de Informática Ltda., nos itens: 6, 11, 13, 15, 25, 
aposentadorias) concedidos pelo Município Municipal de Educação. Saúde Pública. 26, 35, 39, 42, 47, 50, 74, 75, 76, 77, 92, 94, 
de Dourados/MS., objetivando atender as Recebimento da Documentação e Proposta: Recebimento da Documentação e Proposta: 97, 117, 118, 119, 120, 121, 124, 126 e 129 - 
necessidades da Advocacia Geral do Os envelopes de “Habilitação” e “Proposta Os envelopes de “Habilitação” e “Proposta pelo valor global de R$ 31.292,30 (trinta e 
Município. de Preços” serão recebidos em reunião de Preços” serão recebidos em reunião um mil, duzentos e noventa e dois reais e 
Recebimento da Documentação e Proposta: pública, perante a Comissão Permanente de pública, perante a Comissão Permanente de trinta centavos); Papelaria Douralivro Ltda., 
Os envelopes de “Habilitação” e “Proposta Licitação do Município de Dourados, às Licitação do Município de Dourados, às nos itens: 12, 18, 59, 71, 72, 80, 98, 128 e 134 
de Preços” serão recebidos em reunião 09:00 horas, do dia 29 de janeiro de 2003, na 09:00 horas, do dia 30 de janeiro de 2003, na - pelo valor global de R$ 1.349,60 (um mil, 
pública, perante a Comissão Permanente de sala da Coordenadoria de Licitações e sala da Coordenadoria de Licitações e trezentos e quarenta e nove reais e sessenta 
Licitação do Município de Dourados, às Compras da Secretaria Municipal de Compras da Secretaria Municipal de centavos); Claudio Gauna - ME, no itens: 2, 
09:00 horas, do dia 28 de janeiro de 2003, na Fazenda, localizada à rua Onofre Pereira de Fazenda, localizada à rua Onofre Pereira de 3, 4, 10, 14, 22, 23, 24, 36, 37, 38, 40, 41, 45, 
sala da Coordenadoria de Licitações e Matos, 1.975, centro, Dourados/MS., Matos, 1.975, centro, Dourados/MS., 48, 49, 51, 52, 54, 55, 64, 66, 67, 68, 70, 81, 
Compras da Secretaria Municipal de quando se dará início a abertura dos quando se dará início a abertura dos 82, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 93, 103, 104, 
Fazenda, localizada à rua Onofre Pereira de envelopes de habilitação. envelopes de habilitação. 105, 107, 113, 114, 116, 122, 125, 130, 131, 
Matos, 1.975, centro, Dourados/MS., Os documentos necessários à participação Os documentos necessários à participação 132 e 133 - pelo valor global de R$ 4.836,98 
quando se dará início a abertura dos constam do Edital, que poderá ser adquirido constam do Edital, que poderá ser adquirido (quatro mil, oitocentos e trinta e seis reais e 
envelopes de habilitação. pelos interessados em inteiro teor, no pelos interessados em inteiro teor, no noventa e oito centavos) e Inforpel 
Os documentos necessários à participação endereço supra citado, no período das 07:30 endereço supra citado, no período das 07:30 Informática e Papelaria Ltda., nos itens: 1, 5, 
constam do Edital, que poderá ser adquirido às 11:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas, às 11:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas, 7, 8, 16,17, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 43, 44, 
pelos interessados em inteiro teor, no mediante o pagamento de R$ 50,00 mediante o pagamento de R$ 50,00 46, 53, 56, 57, 61,62, 63, 65, 69, 73, 88, 95, 
endereço supra citado, no período das 07:30 (cinqüenta reais), até 48 (quarenta e oito) (cinqüenta reais), até 48 (quarenta e oito) 96, 100, 101, 102, 106, 108, 111, 112, 115, 
às 11:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas, horas antes do horário estipulado para a horas antes do horário estipulado para a 127, 135 e 136 - pelo valor global de R$ 
mediante o pagamento de R$ 50,00 reunião pública de que trata este Aviso. reunião pública de que trata este Aviso. 4.983,24 (quatro mil, novecentos e oitenta e 
(cinqüenta reais), até 48 (quarenta e oito) Maiores informações à distância, poderão ser Maiores informações à distância, poderão ser três reais e vinte e quatro centavos).
horas antes do horário estipulado para a obtidas pelo telefone (0XX67) 411-7690, ou obtidas pelo telefone (0XX67) 411-7690, ou 
reunião pública de que trata este Aviso. 411-7135, ramal 212. 411-7135, ramal 212. Dourados/MS., 17 de dezembro de 2002.
Maiores informações à distância, poderão ser 
obtidas pelo telefone (0XX67) 411-7690, ou Homologo e adjudico o resultado proferido 
411-7135, ramal 212. Dourados/Ms., 08 de janeiro de 2003. Dourados/Ms., 08 de janeiro de 2003. pela comissão permanente de licitação a 

tomada de preços n.º 053/2002. Dourados-
Dourados/Ms., 08 de janeiro de 2003. MS, 17 de dezembro de 2002.

David Lourenço David Lourenço David Lourenço José Laerte Cecílio Tetila
Secretário Municipal de Fazenda Secretário Municipal de Fazenda Secretário Municipal de Fazenda Prefeito Municipal

Portaria nº 079/2002 Resolve:

O Presidente da Câmara Municipal de 
Dourados, Vereador Humberto Teixeira Conceder 30 (trinta) dias de férias 
Júnior, no uso das atribuições que lhe são regulamentar, a partir de 02 de dezembro de 
conferidas por lei: 2002, aos seguintes funcionários:

Funcionário Período Aquisitivo

Cícero Lima Faria 01/02/2001 a 01/02/2002

Eduardo Laier 01/02/2001 a 01/02/2002

José Roberto Mattos e Souza 01/02/2001 a 01/02/2002

Paulo Jorge Mattos e Souza 01/02/2001 a 01/02/2002

Vicente de Mello 01/04/2001 a 01/04/2002

Walter Benites Junior 01/02/2001 a 01/02/2002

Wisley Theotonio Renovato 01/01/2001 a 01/01/2002

Portaria nº 080/2002 Portaria nº 002/2003

O Presidente da Câmara Municipal de O Presidente da Câmara Municipal de 
Dourados, Vereador Humberto Teixeira Dourados, José Carlos Cimatti Pereira, no 
Júnior, no uso das atribuições que lhe são uso das atribuições que lhe são conferidas por 
conferidas por lei: lei:

Resolve: Resolve:

Concede 5% (cinco por cento) de adicional Art. 1º - Conceder Férias Coletiva aos 
por tempo de serviço à servidora Terezinha funcionários da Câmara Municipal de 
Gama Mendonça, Auxiliar de Serviços Dourados, a partir do dia 03 de janeiro de 
Gerais, em conformidade com art. 96, § § 1º, 2003, pelo período de 30 dias:
2º e 3º da Lei Complementar 007/91, 
referente ao quinquênio 23/07/1997 a Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na 
23/07/2002, a partir de 1º de dezembro de data de sua publicação.
2002.

Registre-se e Publique-se.
Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Presidente da Câmara Gabinete do Presidente da Câmara 
Municipal de Dourados, 29 de novembro de Municipal de Dourados, 03 de janeiro de 
2002. 2003.

Humberto Teixeira Júnior José Carlos Cimatti Pereira
Presidente Presidente

Registre-se e Cumpra-se. 2002.

Gabinete do Presidente da Câmara Humberto Teixeira Júnior
Municipal de Dourados, 29 de novembro de Presidente

Portarias

Extrato
Extrato do Contrato n.º 013/2002 Objeto: Contratação de serviços técnicos Data: 18 de dezembro de 2002. Ordenador Despesa: Humberto Teixeira Júnior

especializados de assessoria. Dotação: 01.031.0001.2.001  Coordenação Dourados(MS), 18 de dezembro de 2.002.
Contratante: Câmara Municipal de Dourados Valor: R$ 79.200,00 (setenta e nove mil e Das Atividades Legislativas
Contratada: Staf Consultoria S/C Ltda., CNPJ duzentos reais), divididos em 24 parcelas de R$  3.3.90.35.00  Serviços de Consultoria Humberto Teixeira Júnior

3.300,00 (três mil e trezentos reais). Licitação:  Convite n.º 009/2002.n.º 26.857.383/0001-02. Presidente

Licitação


