
Prefeitura mantém passe
livre para universitários

A Prefeitura Municipal de
Dourados decidiu manter o

passe livre para os estudantes
universitários. A decisão pela
manutenção da gratuidade foi
tomada na sexta-feira, (07.02),
pela manhã depois de uma
reunião entre uma comissão
formada por estudantes
universitários e o secretário de

governo da administração
municipal, Renato Gomes
Nogueira, e OslonEstigarribia,
superintendente de transportes
da Secretaria Municipal de
Serviços Urbanos.

A suspensão foi uma
decisão tomada pelos
representantes da
administração municipal. O
prefeito disse que é a favor da
discussão em torno da questão e
que as portas do executivo
estarão sempre abertas para
ouvir a sociedade.

O secretário Renato

Gomes Nogueira disse que a
cobrança do meio passe hoje é
uma necessidade em virtude do

preço do transporte coletivo
cobrado pelas duas empresas
prestadoras de serviços. Ocorre
que em Dourados a passagem
do transporte coletivo é a mais
barata do Mato Grosso do Sul.

A tarifa cobrada é de R$ 1,20
para todas as pessoas.

Nogueira ressaltou que a
manifestação dos estudantes é
legítima e que está voltada em
defesa dos universitários. Mas
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Secretário quer participação de representantes da VFMS e da UEMS nas discussões

destaca que o problema é que
hoje o município não suporta
cobrir os custos do transporte
dos universitários. Ressaltou

ainda que a forma de
organização do transporte é
prejudicial para a maioria da
população, principalmente
para as famílias de baixa renda
que residem em bairros
populares como Vila
Cachoeirinha, Canaã I, Jóquei
Clube, Parque das Nações,
entre vários outros. "É preciso
mudar isto", disse,

O secretário lembrou que
vai cobrar a efetiva

participação de representantes
da UFMS e da UEMS, quanto
a questão do transporte dos
universitários, já que o assunto
não é de competência apenas
do poder executivo municipal.

Já para Oslon, a
Prefeitura estará sempre
aberta para discutir a questão
com toda sociedade, mas
respeitando acima de tudo os
usuários do transporte
coletivo, formada na sua
maioria por trabalhadores, que
hoje são os responsáveis em
sustentar o transporte gratuito
para os universitários.

Enquadramento
dos servidores

A Prefeitura de Dourados
enquadrou 1928 servidores
ativos e 158 inativos como paite

i do Piano de Cargos, Carreiras e"
iR e mu n e r a ç ã o (P C C R)
; sancionado recentemente peio;
; prefeito Laerte Tetila, e
rdiferença salarial foi lançada jái^
Ena folha dejaneiro.

A criação desse plano era uni
compromisso ainda da
campanha eleitoral da

. Administração. Popular e visouç
a definição,,: de uma política.'

: salarial de recuperação de\
perdas, de , novos parâmeíros^

,para os planos de cargos eii
•.perspectiva de carreira e'
fintrodução de .indicadores de!:
^desempenho e avaliação.-de":
í desempenho.
j "O servidor passou a serp
Ivisto: como cidadão e comos
Ipessoa humana, seu. trabalhos
idéverá permitir crescimento ei
isatisfação pessoal, ao-mesmo:!Itempo,em que contribuirá para a|
sociedade", comentou a-
superintendehíe de Récursos|
Humanos, Joana Romero. ,Esse j

^plano é inédito em nível local e
Icontempla todas as categorias,
Ibeneficiando principalmente
faqueles que há anos não tinham
Iseus salários reajustados, além
|de instituir novos^ cargos e
ifunçôes. tendo em vista das
«mudanças tecnológicas que
iexigem profissionais
fqualificados para executar

Prefeitura Municipal de Dourados - Mato Grossodo Sul 'refeito José Laerte Cecilio Tebla 411 7676

Vice-Prefeilo Luís Carlos de Arruda Leme 411 7636-
Advocacia GeraldoMunicípio Edivaído Franscico Fernandes 411 7684
Chefia de Gabinete LuizSeijiTada 411 7663

Secretário Mun. de Governo ^ • RenatoGomesNogueira 4117672
Secretário Mun. de Fazenda > David Lourenço • 411.7135.
Secretário Mun.,deAdministração Alaêrcio Abrahâo Santos 411.7190
Secretário Mun. de Saúde Pública Takeshi Matsubara 4117636

Secretária Mun.de Educação . Maria Dilnéia Espíndola Fernandes • 4117606

Secretário Mun. de Ind. Com. e Turismo Mário0. Tompesda Silva .4117.100

Secretário Mun. de Infra-Eslnilura . Guilherme Metdau Neto 4117118.

Secretário Mun. de Serviços Urbanos^ ... , Laérclo Amuda 4117116
Secretário Mun.de Agricultura Huberto N. dos Santos PaschoallcX 424 0210

SecretáriaMun. de AssislSocial, Hab.eCidadania Ledi Feria •, 4117708

Fundação Instituto de Plan: e Meio Ambiente Luiz Carlos Ribeiro, .4117190

Agência de Comunicação Popular Elecir Ribeiro toe . , 4117686

Guarda Municipal , , TemPedro Alves Ferreira 4245163 .

Fundação Cultural e de Esporte Raul Lldio PedrosoVerão - . 4117701

oafiv-âeaiôA^a >'im<

Agência deComunicação Popular
Rua João Rosa Góes, 395 - Centro

-Fone; (67) 411-7676 /Fax.: 411-7688
E-mail: aacom@dQura(los.ins.oov.br

,,CER: 79.804-902

Tabela depreço doDlodourados
Exemplar dodia R$0,50
Exemplar Anterior, ; e. „R$ 0,60.

Visíteo Diário.OficiaIna Internet;
http;www.dourados.ms.gov.br ,,
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2- SETORIS DAROÇADA MECÂNICA:Prefeitura Municipal de Dourados
Secretaria Municipal de Serviços
Urbanos

Edital de Notificação de Limpeza e
Roçada de Terrenos Baldios n.®
001/2003

A Prefeitura Municipal de
Dourados, através da Secretaria
Municipal de Serviços Urbanos
(SEMSUR), comunica aos
proprietários dos terrenos baldios,
localizados nos Bairros do

Perímetro compreendido entre os
limites e/ou vias abaixo descritas,
que deverão, obrigatoriamente,
dentro do prazo de 10 (dez) dias, a
contar da data da publicação deste

Edital providenciar a Limpeza e
Roçada de seus terrenos. O não
cumprimento do presente Edital de
notificação no prazo estabelecido,
acarretará aos proprietários, além
da multa, de acordo com a Lei n.®
1067, de 28 de dezembro de 1979
(Código de Posturas do
Município), artigos 170 e 174, a
execução dos serviços pela
Prefeitura, cujo custo será cobrado
do proprietário do terreno,
acrescido de 10% (dez por cento).
A título de administração e da
multa aplicada em dobro, referente
a reincidência pelo não
cumprimento dentro do prazo
estabelecido no presente Edital.

SETOR 01: limiui

c&reío DCCA. Rua Auiwa Auguua de H«!os/Eulé» Pms,RuaNcnt«
Abore,Avenida GuNcuno, umtc deChicara.

Biinsi RIM anglsbaRi Daaton
RaiQue Ah«nda, VSaMKitar,lanam UiMTfiUno. ReddeiKlal tetain. Jardim
Slo Jctí Jaraiir Valéria,VilaAunira« VilalAwada;

Prefeitura Municipal de Dourados
Secretaria Municipal de Serviços
Urbanos

Edital de Notificação de Limpeza e
Roçada de Terrenos Baldios n°
002/2003

A Prefeitura Municipal de
Dourados, através da Secretaria
Municipal de Serviços Urbanos
(SEMSUR), comunica aos
proprietários dos terrenos baldios,
localizados nos Bairros do
Perímetro compreendido entre os
limites e/ou vias abaixo descritas,
que deverão, obrigatoriamente,
dentro do prazo de 10 (dez) dias, a
contar da data da publicação deste

Dourados-MS, 03 de Fevereiro de 2003.

Laércio Arruda

Secretário Municipal de Serviços Urbanos

Edital providenciar a Limpeza e
Roçada de seus terrenos. O não
cumprimento do presente Edital de
notificação no prazo estabelecido,
acarretará aos proprietários, além
da multa, de acordo com a Lei n.®
1067, de 28 de dezembro de 1979
(Código de Posturas do Município),
artigos 170 e 174, a execução dos
serviços pela Prefeitura, cujo custo
será cobrado do proprietário do
terreno, acrescido de 10% (dez por
cento). A título de administração e
da multa aplicada em dobro,
referente a reincidência pelo não
cumprimento dentro do prazo,
estabelecido no presente Edital.

Prefeitura Municipal de
Dourados

Processo Administrativo

DiscipinarN°. 044/2003
Denunciado: Oswaldo

Gerônimo

Denúncia: Abandono de

Cargo

Edital de Citação

fifTOROJiHmltM ^
Cáircgo Uran}a Oece, Av. Prolderta Vaiçm, av. AiIi Rateiem, Rue Hente
Alegr^ Aut EulilU Plres/Aiirora AuBUtUdeMlUsi.

O Presidente da Comissão

Permanente Sindicante e

Processante, designado pelo
Decreto Municipal n°.
1384/2003, FAZ SABER ao
servidor público municipal
OSWALDO GERÔNIMO,
nomeado por aprovação em
concurso público par exercer o
cargo de Auxiliar de Serviços
Gerais, conforme Decreto n®.

059/1992/GAB QUE está
tramitando em seus termos
legais, os autos de Processo
Administrativo Disciplinar n®.
044/2003, emquefigura como
denunciado, por Abandono de
Cargo, e, não sendo conhecido
o seu endereço, bem como seu
paradeiro atual, fica pelo

íafflBaBBasaBaB
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talrru qua anglobam a aatori
Cnlcaro FlwAJantin impú, Jtiqim Gmiisl, MieimeaFicuaini, luino Jirdiiv
Rrolonqamaiilo do !ulaé,>ViVi Sana HalVA VilaS(a Uil. VdiIsnínl
II, Jaiaon Pilau. J<r«in RKuUida. Mreim ZdnA jaidlm Bari, Jaidim Apuana,
SNH I RIanq Vila Piogrttu, HIa Halo, Vila Rui Baitrau, Jaitfm Trspical.
CMcaraa 0} e Ci, vua Aoaivnu. JariSim Amènca, Chiara li, VdaRui, VUa
oalTiaa Jaidur cémn;

presente edital, devidamente
citado, para comparecerno dia
26 de fevereiro do corrente

exercício, às 8:30horas, na
sede da Comissão Permanente

Sindicante e Processante, sito
a rua Oliveira Marques n®. 558
• Secretaria Municipal de
Administração , nesta cidade
de Dourados-MS, a fim de ser
interrogado, sobre a denúncia
que lhe é imputada, ficando
ciente de que não
comparecendo, ser-lhe-á
decretada a sua revelia,
admitindo o citado, como
verdadeiros os fatos elencados
na denúncia. Do que para
ciência do denunciado,
conforme manda o Art. 247,
Parágrafo único da Lei
Complementar Municipal
007/91, é expedido o presente
edital de citação, que será
publicado no Diário Oficial do
Município de Dourados-MS,
por 03 (três) dias
consecutivos.

Dourados-MS, 04 de fevereiro
de 2003.

Cezárío de Figueiredo Neto
Presidente da Comissão

Dourados-MS, 04 de Fevereiro de 2003.

Laércio Arruda
Secretário Municipal deServiços Urbanos

Portal Oficial de Dourados

www.doiirados.ms.gov.br
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Decretos

Decreto n® 1416, de 07 de
fevereiro de2003.

"Dispõe sobre a concessão da
gratificação de dedicação exclusiva
a ocupantes de cairos de nível
superior, e dá outras providências"

O Prefeito Municipal de Dourados,
Estado de Mato Grosso do Sul, no
uso das atribuições que lhe confere
o inciso II do art. 66 da Lei Orgânica
do Município, e tendo em vista o
disposto no § 1° do art. 65, da Lei
Complementar n° 56, de 23 de
dezembro de 2002,

Decreta:

Art. l°-Agratificação de dedicação
exclusiva, prevista no inciso X do
art. 65 da Lei Complementai' n° 56,
de 23 de dezembro de 2002, poderá
ser atribuída o ocupante de cargo
em comissão ou fiinção de nível
superior que tiver que ficar
disponível para atender
convocações de trabalhos além da
carga horária de quarenta horas

§ 1°. A concessão da gratificação
dependerá do servidor firmar, em
termo próprio, a opção para exercer
suas atribuições exclusivamente no
atendimento dos serviços
municipais e no interesses da
Administração Municipal, com

vedação de manter outro vínculo
formal de trabalho.

§ 2°. A opção pelo trabalho com
dedicação exclusiva impõe ao
servidor o cumprimento de carga
horária de oito horas diárias ou

quarenta semanais e o impedimento
de exercer outro cargo ou função,
pública ou privada, sob vínculo de
subordinação.

§ 3°. A gratificação de dedicação
exclusiva será atribuída por período
certo, desde que o servidor
ocupante de cargo efetivo esteja no
exercício de função de nível
superior correspondente à
respectiva graduação profissional.

§ 4°. A gratificação de dedicação
exclusiva somente será concedida

quando ficar caracterizado e
justificado o interesse da
Administração Municipal em
manter o servidor em horário

integral para prestar serviços nessas
condições e, também, ficar
demonstrado que as atribuições do
cargo efetivo, por si só, não impõem
ao servidor o trabalho com

dedicação exclusiva.

Art. 2°- O valor da gratificação de
dedicação exclusiva será calculado
sobre o vencimento do cargo
efetivo ocupado peio servidor e
poderá corresponder a até cem por

ANEXO I - DEiCRETÜ N° 1416.

cento dessa base de cálculo.

§ 1°. O percentual incidente sobre o
vencimento será aprovado pelo
Prefeito Municipal, após
pronunciamento da Secretaria
Municipal de Administração, de
acordo com proposta apresentada
pelo titular do órgão de lotação do
servidor.

§2°A fixaçãodopercentualterápor
base a avaliação do grau de
dedicação às atribuições da
respectiva função, as demandas e
ofertas do mercado de trabalho para
o mesmo cargo ou função e,
necessariamente, a exigência de
trabalhos além da carga horária
normal para atender serviços da
Prefeitura Municipal.

Art. 3°- O pagamento da
gratificação de dedicação exclusiva
será mensal, mediante informação
em folha coletiva do órgão de
lotação que o(s) servidor(es)
permanece(m) no exercício de sua
função nas condições da concessão
da vantagem.

§ 1® O pagamento da gratificação
poderá ser revisto, suspenso ou
cancelado, a qualquer momento,
quando verificar mudança nas
condições que fundamentaram a
concessão ou confirmar que o
servidor não cumpre suas
DE 07 DE FEVEREIRO DE 2003.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

TERMO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

VALOR DO VENCMEKTO

Diário Oficiai 03

obrigações com o setor onde teni
exercício ou mantém vínculo
empregatício com outra instituição
ouorganizaçâo.

§ 2® Compete à Secretaria
Municipal de Administração
promover visitas, aleatoriamente,
aos locais de trabalhos dos
servidores que recebem a
gratificação de dedicação exclusiva
para averiguar o cumprimento e a
manutenção das condições que
fundamentaram a concessão da
vantagem.

Art. 4°. O servidor que optar pelo
exercício da função em regime de
dedicação exclusiva, se ocupar
função com carga horária inferior a
quarenta horas semanais, deverá ter
sua carga horária semanal
ampliada, nos termos da
regulamentação específica, até
atender à exigida para percepção
dessa vantagem.

Dourados (MS), 07 de fevereiro de
2003.

José Laerte Cecflio Tetila

Prefeito

Odilon Dutra da Silva

Secretário Municipal de
Administração Interino

Oplo pelo axercido do meu cargo/Tunção em regimede dedicação exclusiva, com percepção da
respectiva gratificação e que concorda e aceitoas condiçSes de Impedimento e resportsat>illdade impostasno
ato de regulamentação dessa vantagem, bem como declaro que não mantenho vincuio de trabalho com
qualquer outra entidade da AdministraçãoPública ou organização privada.

ASSIWnjRA DOSgRVPOR

TITULAR DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE

Senhor Secretário Municipal de Administração, tendo em vista a manifestação do servidor
acima qualificado e por ser indispensável que seus serviços sejam prestados em horário integral, com
dedicação exclusiva, conforme as condiçães de trabalho, relato em anexo, a que está submetido neste
ãrgão, solicitoseja concedido ao servidor a gratificação por dedicação exclusiva no percentual da;

{ %) •

AÍSW.ATUKA e CAKIMBO

SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Senhor Prefeito Municipal, submeto a V.Exa. a proposta de concessão da gratificação da
dedicação exdusiva ao servidor acima qualificada, conforme solicita o titular do órgão/entidade em que o
mesmo tem' exercido, em vista desta Secretaria Municipal de Administração ter confirmado que o servidor
exerce suas atritHjiçães em condiçfies que admitem o pagamento dessa vantagem.

ASSINATURA E CARtUSO

PREFEITO MUNICIPAL

Aprovo o pagamento da gratificação de dedicação exclusiva ao servidor adma qualificado, no
percentual de;

( %) )

Em, , de.

B8TE TERMO TEM VALIQADEPOR UM ANO.

Joti laerf* Ctellía T*IUa
PREFEfTO MUNICIPA L
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Decreto n" 1415, de 07 de fevereiro de
2003.

"DispOc sobre o recadastramento de
aposentados e pensionistas da Prefeitura
Municipal de Dourados que recebem
proventos e pensões pelo Tesouro
Municipal"

O Prefeito Municipal de Dourados, no uso
das atribuições que lhe confere o inciso II
do artigo 66 da Lei Orgânica do
Município,

Considerando que o controle da despesa
pública exige que a Prefeitura Municipal
mantenha registro da origem e destinaçâo
de todos os seus pagamentos, para fins de
atendimentos aos preceitos inscritos na
Lei de Responsabilidade Piscai;

Considerando que a Prefeitura Municipal
necessita retificar e ratificar dados e

informações relativos aos aposentados e
pensionistas que têm seus benefícios
pagos com recursos do Tesouro
Municipal, para verificar as situações que
tenham sofrido alteração após o inicio do
pagamentodaaposentadoriaoupensão;

Decreta:

Art. r. Os aposentados e pensionistas que
recebem benefícios à conta do Tesouro

Municipal em decorrência do exercício de
ca^o público na Prefeitura Municipal de
Dourados, deverão se recadastrar, através
do Termo de kecadastramento constante
do Anexo Único, até trinta dias da
publicação deste Decreto.

§ r- o Termo poderá ser firmado por
procurador investido por procuração
reconhecida em cartório, formalizada
especificamente para a finalidade deste
Decreto, no caso de pensionista que resida
fora do Estado.

§ 2°- No caso de mais de um pensionista
vinculado a um único servidor, cada um
deverá preencher um Termo, que deverá
ser assinado pelo próprio ou seu
representante legal.

§ 3°- Na hipótese do § 2° deste artigo, os
Termos de Recadastramento deverão

compor um único processo.

Art. 2®- Todos os aposentados e
pensionistas que recebem benefícios à

conta do Tesouro Municipal, nas
condições referidas no art. I®, deverão
preencher o Termo e protocolar na
Secretaria Municipal de Administração,
no prazo referido no art. 1°, acompanhado
de cópia dos seguintes documentos:

I R.G. (documento de identidade);
II - cartão do Cadastro de Pessoas Físicas

do Ministério daFazenda(CPF);
III - comprovante de residência (conta de
luz, água ou telefone);
IV certidão de nascimento ou casamento

(seforocaso);

§ 1® Os comprovantes referidos nos
incisos acima deverão ser apresentados
em original e cópia, que será autenticada
no momento da entrega, por servidor da
Secretaria Municipal de Administração.

§ 2® A identificação do cargo da
transformação para equiparação
remuneratória deverá observar a

correlação de cargos estabelecida no
Anexo IX da Lei Complementar n® 56, de
23 de dezembro de 2002.

§ 3° O aposentado ou pensionista que não

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

puder comparecer pessoalmente à
Secretaria Municipal de Administração,
por motivo de doença, deverá solicitar a
visita de um servidor do PROAS para
fazer a entrevista pessoalmente.

Art, 3°- O aposentado ou pensionistas que
não preencher e assinar o Termo de
Recadastramento, bem como não
apresentar os documentos referidos no art,
2®, terá suspendido o pagamento do seu
beneficio até à regularização da sua
situação perante a Secretaria Municipal de
Administração,

Art. 4®- Este Decreto entra e ra vigor na
datadesuapublicação.

Art. 5®- Revogam-se as disposições em
contrário.

Dourados, 07 de fevereiro de 2003,

José Laerte Cecflio Tetila

Prefeito

Odilon Dutra da Silva

Secretário Municipal de
Administração Interino

TERMO DE RECADASTRAMENTO
• APOSENTADO
• PENSIONISTA

INFORMAÇÕES PESSOAIS DO APOSENTADO OU PENSIONISTA
1, NOME COMPLETO:

2, ESTADO CIVIL APOSENTADO OU PENSIONISTA

Q CASADO QsOLTEIRO Q viúvo Q divorciado o outro
'a!PATA 06 ITcPApe PSNAsciMewTtt i», EgrXgi

». ENDCReCÓ RESIDENCIAL <RUA EN-) I 10. FONE PAAACONTATO

I is.termcdaepresenta

IDOCUMENTOS APRESENTADOS E JUNTADOS

• CARTEIRA DE IDENTIDADE

• CPF

•

• COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA

• PROCURAÇÃO PARA PREENCHIMENTO

• TERMO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DE PENSIONISTA

• PROCURAÇAO para REPRESENTAR OBENEFICIÁRIO

INFORMAÇÕES FUNCIONAIS DO SERVIDOR APOSENTADO OU FALECIDO
ifl. aeOREQÜERgnEFORPgNaCNgTA.tNDICAROWOMEDOSERVPQHQÜSOEUQRIGeMAPgNato

URA DOMOSSr^ÃOO OUFAlE 21.0ATA A0WJ88A0 NA m^TÜR

21 Vínculo jurIoicò doaervioor ocie oeu ork3em a aposentadoria ou a pensão

Q EFETIVO CONCURSADO Q ESTÁVEL ART. 19 AOCT Q CLT QcOMISSIONAOO

far. 'AnAlisb bconclusAo do exameda situação do aposentado ou FCNSiONÍãiÃr

ASSINATURA E CARIMBO

IOBSERVAÇÕES;

oesY-oeSÊOAS >"raq<
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Extratos

Extrato do Contrato n®

214/2002

Partes: Município de
Dourados

Central Frutas Ltda.~ME

Processo: Tomada de
Preços n° 054/02
Objeto: Aquisição de
produtos alimentícios, tipo
mercearia em geral,
hortifrutigranjeiros e
artigos de açougue.
Fundamentação Legal:
Lei n® 8.666/93 e alterações
posteriores
Dotação Orçamentária:
11.00 Secretaria Municipal
de Assistência Social,
Habitação e Cidadania
11.06 Fundo Municipal de
Investimentos Sociais

2.038 Implementação do
Programa de Investimentos
Sociais

33.90.30 Produtos

alimentícios

Valor: Dá-se ao presente
contrato o valor global de
R$ 20.465,00 (vinte mil
quatrocentos e sessenta e
cinco reais).
Vigência: 03 (três) meses
Data da Assinatura: 26 de
novembro de 2002.

Secretaria Municipal de
Fazenda

Habitação e Cidadania
11.06 Fundo Municipal de
Investimentos Sociais

2.038 Implementação do
Programa de Investimentos
Sociais

33.90.30 Produtos
alimentícios

Valor: Dá-se ao presente
contrato o valor global de
R$ 33.420,00 (trinta e três
mil quatrocentos e vinte
reais).
Vigência: 03 (três) meses
Data da Assinatura: 26 de

novembro de 2002.

Secretaria Municipal de
Fazenda

Extrato do Contrato n°

210/2002

Partes: Município de
Dourados

Caires & Cia. Ltda.-ME

Processo: Tomada de

Preços n°054/02
Objeto: Aquisição de
produtos -alimentícios, tipo
mercearia em geral,
hortifrutigranjeiros e
artigos de açougue.
Fundamentação Legal:
Lei n° 8.666/93 e alterações
posteriores
Dotação Orçamentária:
11.00 Secretaria Municipal
de Assistência Social,
Habitação e Cidadania
11.06 Fundo Municipal de
Investimentos Sociais

2.038 Implementação do
Programa de Investimentos
Sociais

33.90.30 Produtos

alimentícios

Valor: Dá-se ao presente
contrato o valor global de
R$ 38.128,80 (trinta e oito
mil cento e vinte e oito reais
e oitenta centavos).
Vigência: 03 (três) meses
Data da Assinatura: 26 de
novembro de 2002.

Secretaria Municipal de
Fazenda

Habitação e Cidadania
11.06 Fundo Municipal de
Investimentos Sociais

2.038 Implementação do
Programa de Investimentos
Sociais

33.90.30 Produtos

alimentícios

Valor: Dá-se ao presente
contrato o valor global de
R$ 32.796,00 (trinta e dois
mil setecentos e noventa e

seis reais).
Vigência: 03 (três) meses
Data da Assinatura: 26 de
novembro de 2002.

Secretaria Municipal de
Fazenda

Extrato do Contrato n®

212/2002

Partes: Município de
Dourados

Samaco Santa Maria
Comercial Ltda.

Processo: Tomada de
Preçosn°054/02
Objeto: Aquisição de
produtos alimentícios, tipo
mercearia em geral,
hortifrutigranjeiros e
artigos de açougue.
Fundamentação Legal:
Lei n° 8.666/93 e alterações
posteriores
DotaçãoOrçamentária:
11.00 Secretaria Municipal
de Assistência Social,

Extrato do Contrato n®
213/2002

Partes: Município de
Dourados

Marco Aurélio Schwingel
Processo: Tomada de

Preços n® 054/02
.Objeto: Aquisição de
produtos alimentícios, tipo
mercearia em geral,
hortifrutigranjeiros e
artigos de açougue.
Fundamentação Legal:
Lei n° 8.666/93 e alterações
posteriores
Dotação Orçamentária:
11.00 Secretaria Municipal
de Assistência Social,
Habitação e Cidadania
11.06 Fundo Municipal de
Investimentos Sociais
2.038 Implementação do
Programa de Investimentos
Sociais

33.90.30 Produtos
alimentícios

Valor: Dá-se ao presente
contrato o valor global de
R$ 24.784,00 (vinte e
quatro mil setecentos e
oitenta e quatro reais).
Vigência: 03 (três) meses
Data da Assinatura: 26 de
novembro de 2002.
Secretaria Municipal de
Fazenda

Extrato do Contrato n®
211/2002

Partes: Município de
Dourados

Antonio Antunes

Bittencourt-ME

Processo: Tomada de
Preços n® 054/02
Objeto: Aquisição de
produtos alimentícios, tipo
mercearia em geral,
hortifrutigranjeiros e
artigos de açougue.
Fundamentação Legal:
Lei n® 8.666/93 e alterações
posteriores
Dotação Orçamentária:
11.00 Secretaria Municipal
de Assistência Social,

Extrato do Contrato n®

209/2002

Partes: Município de
Dourados

Cláudio Barbosa-ME

Processo: Tomada de
Preços n® 054/02
Objeto: Aquisição de
produtos alimentícios, tipo
mercearia em geral,
hortifrutigranjeiros e
artigos de açougue.
Fundamentação Legal:
Lein® 8.666/93 e alteraçÕ^
posteriores " •
Dotação Orçamentária: -
11.00 Secretaria Municipal
de Assistência Social,
Habitação e Cidadania
11.06 Fundo Municipal de
Investimentos Sociais

2.038 Implementação do
Programa de Investimentos
Sociais

33.90.30 Produtos

alimentícios

Valor: Dá-se ao presente
contrato o valor global de
R$ 28.253,71 (vinte e oito
mil duzentos e cinqüenta e
três reais e setenta e um

centavos).
Vigência: 03 (três) meses
Data da Assinatura: 26 de
novembro de 2002.

Secretaria Municipal de
Fazenda



Licitações
Aviso

Resultado de Licitação
Processo de Licitação n."

005/2003/CLC/PMD

Tomada de Preços N.°
001/2003

O Município de Dourados,
através da Coordenadoria de

Licitações e Compras, toma
público para conhecimento o
resultado do processo supra
citado.

Objeto: Seleção de
profissional da advocacia para
proceder a revisão geral dos
benefícios previdenciários
(pensões e aposentadorias),
visando atender a Advocacia

Geral do Município.
Classificado: Paulo Lotário

Junges, no item 01, pelo valor
unitário de R$ 600,00
(seiscentos reais); e no item

Extrato Convênio para
Arrecadação da COSIP

Partes: Prefeitura Municipal
de Dourados MS e Empresa
Energética de Mato Grosso do
Sul S/A ENERSUL

Fundamento Legal: O
presente convênio tem
fundamento normativo na
Emenda Constitucional n° 39,

02, pelo valor unitário de R$
800,00 (oitocentos reais),
perfazendo um total de R$
1.400,00 (um mil e
quatrocentos reais).

Dourados/MS, 29 de janeiro
de 2003.

Homologo e adjudico o
resultado proferido pela
comissão permanente de
licitação a tomada de preços
n.° 001/2003. Dourados-ms,
29 dejaneiro de 2003.

José Laerte CecíliG Tetíla

Prefeito Municipal

Aviso

Resultado de Licitação
Processo de Licitação n.°

de 1 9/12/2002 e Lei

complementar n° 61, datada de
27/12/2002.

Objeto: O presente convênio
tem por objeto promover a
arrecadação ' do tributo
municipal denominado
COSIP Contribuição para o
Custeio do Serviço de
Iluminação Pública, por meio
de cobrança através de fatura

DOURADOS. MS | SEGUNDA-FEIRA, 10 DEFEVEREIRO DE 2003

002/2003/CLC/PMD

Tomada de Preços n."
002/2003

O Município de Dourados,
através da Coordenadoria de

Licitações e Compras, toma
público para conliecimento o
resultado do processo supra
citado.

Objeto: Aquisição de material
didático para distribuição na
Rede Municipal, visando
atender as necessidades da

Secretaria Municipal de
Educação.
Empresas Classificadas:
Cláudio Gauna-MB, nos itens:
1, 3 e 6, pelo valor global de
R$ 68.689,00 (sessenta e oito
mil, seiscentos e oitenta e nove
reais); LL Celular e
Informática Ltda.-EPP, no
item: 5, pelo valor global de

de energia elétrica emitida
pela Empresa concessionária
deenergiaelétrica ENERSUL
S/A, dos contribuintes
beneficiados pelo sistema de
iluminação pública, confonne
disposição da Lei
Complementar n® 61.
Valor: R$ 0,20 (vinte centavos
de real) por lançamento
realizado na fatura de energia

R$ 590,00 ^quinhentos e
noventa reais); PAPELARIA
DOURALIVRO LTDA., no
item: 2, pelo valor global de
R$ 4.708,00 (quatro mil,
setecentos e oito reais); e
ínforpel Informática e
Papelaria Ltda., no item 4,
pelo valor global de R$ 665,00
(seiscentos e sessenta e cinco
reais).

Dourados/MS, 31 de janeiro
de2003.

Homologo e adjudico o
resultado proferido pela
comissão permanente de
licitação a tomada de preços
n.° 002/2003. Dourados-ms,
31 dejaneiro de 2003.

José Laerte Cecílio Tetíla

Prefeito Municipal

elétrica emitida.

Vigência: 01 de janeiro de
2003.

Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 06 dejaneiro de 2003.
Assinam: José Laerte Cecílio
Tetila PrefeitoMunicipal
Armando Fernandes Bernardo

Diretor Presidente
Sérgio Pereira Pires Diretor
Econômico Financeiro

Emívirtude da manifestação dos estudantes universitários realizada nesta sexta-feira (07/03) pela manhãs a
Prefeitura Municipal de Dourados decidiu o seguinte:
1°) - Que vai manter a gratuidade até a constituição de uma comissão para fazer avaliação do custo do
sistema de transporte que atende atualmente os estudantes de nível universitário que estudam no município.
2°] - Qüé na semana que vem, oexecutivo apresentará uma planilha de custos das empresas, demonstrando
qual será o valor da passagem do transporte coletivo para toda a população, caso a gratuidade continue
sendo mantida.

3°) - Que a Prefeitura Municipal vai discutir exaustivamente a questão, juntamente com os universitários e
todo a sociedade organizada de Dourados, inclusive com as direções da Universidade Estadual de Mato
Grosso do Sul (ÜEMS) e Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), e com representantes da
Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério Público eda Comissão de Educação da Câmara Municipal de
Vereadores.
4°) Que vai cobrar a efetiva participação de representantes da UFMS eda UEMS quanto a questão do trans
porte dos universitários, já que oassunto não éde competência apenas do poder executivo municipal.
5°) - Que a administração municipal estará sempre aberta para discutir a questõo com toda sociedade, mas
respeitando acima de tudo os usuários do transporte coletivo, formada na sua maioria por trabalhadores,
que hoje sõo os responsáveis em sustentar otransporte gratuito para os universitários.

Prefeitura Municipal de Dourados
, Administração Popular


