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Prefeito José Laerte Cecílio Tetila 411 7667 
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 
Secretaria Mun. de Governo Wilson Valentim Biasotto 411 7672 
Secretaria Mun. de Fazenda Alaércio Abrahão Santos 411 7135 
Secretaria Mun. de Administração José Marques Luiz  411 7190 
Secretaria Mun. de Saúde Pública Maria de Fátima Metelaro 411 7636 
Secretaria Mun. de Educação Antônio Leopoldo Van Suypene 411 7606 
Secretaria Mun. de Ind. Com. e Turismo Walter Pitarelli 411 7100 
Secretaria Mun. de Infra -Estrutura Jorge Hamilton Torraca 411 7118 
Secretaria Mun. de Serviços Urbanos Laércio Arruda 411 7116 
Secretaria Mun. de Agricultura Huberto N. dos Santos Paschoalick 424 0210 
Secretaria Mun. de Assist. Social e Economia Solidária Ledi Ferla 411 7708 
Fundação Instituto de Plan. e Meio Ambiente Mário C. Tompes da Silva 411 7190 
Guarda Municipal Ten. Pedro Alves Ferreira 424 5163 
Fundação Cultural e de Esporte Raul Lídio Pedroso Verão 411 7701
Agência de Comunicação Popular José Henrique Marques 411 7688
Agência de Habitação Popular José Roberto Buzzio 411 7714

Prefeito vistoria obras
na Reserva Indígena

Ao cumprir com sua agenda Uma terceira escola, a Y-
de visita a obras concluídas e Verá, também foi ampliada na 
em execução no Município Aldeia Jaguapirú, na reserva 
durante a semana, o prefeito local,  onde a Prefeitura 
Laerte Tetila também passou implantouo ensino bilíngüe, 
boa parte da manhã desta sexta- português e kaiowá, foram 
feira na Reserva Indígena de c o n s t r u í d o s  s a n i t á r i o s  
Dourados, onde várias obras, masculino e feminino, um 
s e r v i ç o s ,  m e l h o r i a s  e  depósito, cozinha e área para 
programas sociais foram refeitório em alvenaria, num 
i m p l a n t a d o s  p e l a  total de 42 metros quadrados de 
Administração Popular nestes área construída e investimentos 
quase três anos. de R$ 12 mil, além de pintura e 

O prefeito visitou primeiro instalações hidráulicas.
as obras de construção da Em sua visita à Reserva 
Escola Augustinho, naAldeia Indígena,o prefeito lembrou 
Bororó, onde a Prefeitura está que a Prefeitura de Dourados já 
construindo duas novas salas de recuperou praticamente toda a 
aula ,  cozinha,  depósi to ,  malha viária das duas aldeias, 
sanitários com vestiários e mas que foi impedida, por 
lavatórios;  dependências  determinação do Ministério 
administrativas e uma ampla Público Federal, de extrair 
varanda, além de instalações cascalho de uma jazida 
hidráulicas e elétricas. O existente na área, para recuperar 
secretário Municipal de Infra- os pontos críticos, que são também possa ser estudada a construídas três salas de aula e 
Estrutura, Jorge Hamilton apenas 10% das estradas. Tetila, possibilidade de ensino também uma biblioteca, com recursos de 
Torraca, que acompanhou o c o n v e r s a n d o  c o m  a  no período noturno. Os recursos R$ 36 mil.
prefeito nas vistorias às obras, comunidade indígena, explicou para as obras, segundo Torraca, A escola está funcionando 
explicou que, por falta de que, se essa proibição for tiveram que ser reajustados para com os ensinos Fundamental e 
recursos, as obras da Escola revogada, a Prefeitura volta à R$ 196 mil, que garantirão sua M é d i o  e  t a m b é m  p a r a  
A u g u s t i n h o  f o r a m  reserva para concluir esses entrega até o início do ano letivo m o n i t o r e s  d o  M o v a  –  
interrompidas por cerca de serviços. Ele explicou que de 2004. Movimento de Alfabetização de 
quatro meses, mas retomadas outros programas,como o de A segunda visita na Reserva Jovens e Adultos, com 22 salas. 
agora, com a instalação do piscicultura, que já produziu também foi de outra escola, No mesmo local, imediações do 
madeiramento e a execução dos mais de 15 toneladas de peixes; construída a partir de sugestão Posto Indígenada Funai, a 
acabamentos para conclusão o Peti, que atende mais de 100 da própria comunidade, em Prefeitura continua construindo 
dos trabalhos. crianças e nos setores social e padrão de arquitetura que o Centro Cultural Guateka, que 

Ele explicou também que a educacional, além da rotatória obedece a cultura indígena, com está com a cobertura quase 
Prefeitura está providenciando na entrada das aldeias, também sapé e pau-a-pique, usando-se p r o n t a  e  e x e c u t a n d o  a  
a chegada de uma rede de alta foram implantados para atender troncos de eucaliptos tratados. drenagem do terreno, já todo 
tensão até a escola, para que a comunidade indígena.Nesse modelo padrão foram cercado.

Tetila visita uma das salas de aula na escola da Aldeia Indígena,
onde alunos do MOVA recebem os ensinamentos
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Poder ExecutivoPoder Executivo
Licitações

A V I S O AVISO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 216/2003/CLC/PMD O MUNICÍPIO DE DOURADOS, através da Secretaria Municipal 
TOMADA DE PREÇOS N.º 049/2003 de Saúde Pública, por meio da Coordenadoria de Licitações e Compras, 

torna público que, com base na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações 
O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, vigentes, promoverá a licitação abaixo relacionada:

através da Comissão Permanente de Licitações, torna público para PROCESSO DE LICITAÇÃO: N.º 237/2003/CLC/PMD
conhecimento o resultado do processo supra citado, conforme Parecer e MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
devidamente adjudicado e homologado pelo Exmo. Sr. Prefeito José EDITAL: N.º 056/2003
Laerte Cecílio Tetila em 31 de outubro de 2003, cujo objeto trata da OBJETO: Aquisição de produtos médicos hospitalares para o 
execução de serviços de transporte de crianças do Programa de Hospital Universitário, objetivando atender as necessidades da 
Erradicação do Trabalho Infantil/PETI, objetivando atender as Secretaria Municipal de Saúde Pública.
necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Os 
Solidária. Resultaram vencedoras as propostas de preços das empresas: envelopes de “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA” serão recebidos em 
PENA & BELARMINO LTDA. – ME, no item 01 e JOÃO BATISTA reunião pública, perante a Comissão Permanente de Licitação do 
TEODORO DE OLIVEIRA – ME, nos itens 02 e 03. Município de Dourados, às 08:00 horas, do dia 27 de novembro de 2003, 

na sala da Coordenadoria de Licitações e Compras da Secretaria 
Dourados/MS., 31 de outubro de 2003. Municipal de Fazenda, localizada à rua Onofre Pereira de Matos, 1.975, 

centro, Dourados/MS.
JOSÉ CIRO TEIXEIRA Poderão participar da presente licitação os interessados que estejam 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação devidamente inscritos no Registro de Fornecedores do Município de 
Dourados/MS., ou atendam a todas as condições exigidas para 
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento dos 
envelopes.

O Edital está a disposição dos interessados no endereço supra citado 
e poderá ser adquirido no período das 07:30 às 11:00 horas e das 13:00 às 

A V I S O 17:00 horas, mediante o pagamento da taxa de R$ 50,00 (cinqüenta 
RESULTADO DE LICITAÇÃO reais).

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 225/2003/CLC/PMD Maiores informações à distância, poderão ser obtidas através dos 
TOMADA DE PREÇOS N.º 050/2003 telefones (0XX67) 411-7690, ou (0XX67) 411-7689, ramal 212.

Dourados/Ms., 07 de novembro de 2003.
O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, 

através da Comissão Permanente de Licitações, torna público para MARIA DE FÁTIMA METELARO
conhecimento o resultado do processo supra citado, conforme Parecer e Secretário Municipal de Saúde Pública
devidamente adjudicado e homologado pelo Exmo. Sr. Prefeito José 
Laerte Cecílio Tetila em 04 de novembro de 2003, cujo objeto trata da 
aquisição de aparelhos, equipamentos e utensílios hospitalares, 
objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde AVISO DE LICITAÇÃO
Pública. Resultou vencedora a proposta de preços da empresa TOMADA DE PREÇOS
ODONTOPAN EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS O MUNICÍPIO DE DOURADOS, através da Secretaria Municipal 
LTDA. de Saúde Pública, por meio da Coordenadoria de Licitações e Compras, 

torna público que, com base na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações 
Dourados/MS., 04 de novembro de 2003. vigentes, promoverá a licitação abaixo relacionada:

PROCESSO DE LICITAÇÃO: N.º 241/2003/CLC/PMD
JOSÉ CIRO TEIXEIRA MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

Presidente da Comissão Permanente de Licitação EDITAL: N.º 057/2003
OBJETO: Aquisição de aparelhos, equipamentos e utensílios 

hospitalares, objetivando atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde Pública.

RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Os 
envelopes de “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA” serão recebidos em 

A V I S O reunião pública, perante a Comissão Permanente de Licitação do 
RESULTADO DE LICITAÇÃO Município de Dourados, às 08:00 horas, do dia 28 de novembro de 2003, 

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 232/2003/CLC/PMD na sala da Coordenadoria de Licitações e Compras da Secretaria 
CONVITE N.º 152/2003 Municipal de Fazenda, localizada à rua Onofre Pereira de Matos, 1.975, 

centro, Dourados/MS.
O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, Poderão participar da presente licitação os interessados que estejam 

através da Comissão Permanente de Licitações, torna público para devidamente inscritos no Registro de Fornecedores do Município de 
conhecimento o resultado do processo supra citado, conforme Parecer e Dourados/MS., ou atendam a todas as condições exigidas para 
devidamente adjudicado e homologado pelo Exmo. Sr. Prefeito José cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento dos 
Laerte Cecílio Tetila em 04 de novembro de 2003, cujo objeto trata da envelopes.
aquisição de aparelhos e utensílios domésticos, objetivando atender as O Edital está a disposição dos interessados no endereço supra citado 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde Pública. Resultou e poderá ser adquirido no período das 07:30 às 11:00 horas e das 13:00 às 
vencedora a proposta de preços da empresa FABIPEL MÓVEIS E 17:00 horas, mediante o pagamento da taxa de R$ 50,00 (cinqüenta 
PAPELARIA LTDA. – ME, nos itens 01, 02, 03, 04, 05 e 06. reais).

Maiores informações à distância, poderão ser obtidas através dos 
Dourados/MS., 04 de novembro de 2003. telefones (0XX67) 411-7690, ou (0XX67) 411-7689, ramal 212.

Dourados/Ms., 07 de novembro de 2003.

JOSÉ CIRO TEIXEIRA MARIA DE FÁTIMA METELARO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação Secretário Municipal de Saúde Pública


