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a presença do prefeito de Londrina, A Audiência Pública sobre o 
o vice-prefeito de Maringá e do “Estudo de Viabilidade do Gasoduto 
deputado federal Paulo Bernardo, de Campo Grande-MS a Londrina-
“que trabalhou aqui, conhece a PR” foi marcada pelo discurso 
realidade. Isso nos remete para uma invocando a união de todos os 
possibilidade ainda mais próxima de segmentos da sociedade civil, 
t ransformar esse  sonho em empresariado e políticos, para que a 
realidade”.viabilização do gasoduto se torne 

Por outro lado, o senador realidade. Na abertura dos trabalhos, 
Delcídio Gómez do Amaral (PT), o prefeito Laerte Tetila (PT) 
mostrou o quanto representa a enfatizou a necessidade de se trazer 
construção do ramal, tanto para o o ramal do gasoduto, devido 
Mato Grosso do Sul quanto para o principalmente ao potencial de 
Paraná. “Primeiro cria-se mais desenvo lv imen to  que  se r i a  
condições para essa região que é sobremaneira reforçado com a 
muito rica se desenvolver e o país, chegada do gás natural.
disponibilizando infraestrutura para “Será necessária uma ação 
que a gente tenha efetivamente uma política muito bem integrada entre 
melhor qualidade dos nossos prefeitos e parlamentares da região 
produtos,  menores impactos da Grande Dourados, como também 
ambientais, e a colocação definitiva desses políticos no norte do Paraná”, 
do gás natural como combustível do viabilizar condições para que Mato deputado federal pelo Paraná, mas disse Tetila, enfatizando que para 
futuro no MS e no PR”, completou.Grosso do Sul, em primeiro lugar, me considero parceiro dos nossos que um resultado positivo aconteça, 

Já o presidente da Gaspetro, utilize largamente o gás natural. irmãos para fazer todas as gestões e é preciso ainda “uma grande união 
Djalma Rodrigues de Souza, falou Esse gasoduto Bolívia/Brasil, viabilizar essa obra”, garantiu.das bancadas dos dois estados”. O 
sobre a possibilidade real de atravessa o Mato Grosso do Sul (são A importância da audiência prefeito destacou também que “a 
implantação do ramal do gasoduto. mais de 700 quilômetros). O estado também foi destacada pelo deputado união que sentimos durante a 
Segundo ele, “Não só existe como é ainda não utiliza o gás. Esse ramal federal João Grandão (PT), na audiência tem que ser ampliada, 
também estritamente necessária a vai viabilizar a construção de questão da viabilização do ramal do estendendo-se aos oito deputados 
construção,  para garantir  o indústrias em toda a região sul do gasoduto. “Não há dúvidas que é federais e os três senadores do Mato 
desenvolvimento para essa região. É estado e somado a capacidade de uma iniciativa importante, uma vez Grosso do Sul, e que de forma 
fundamental a ida até o interior do consumo da região norte do Paraná, que essa discussão já havia sido feita semelhante aconteça no nosso 
Paraná, Londrina e Maringá, que é que é uma região populosa (mais de há vários anos aqui”, relembrando estado vizinho”, afirmou.
uma região rica, com características dois milhões de habitantes), nós que já havia participado, quando Todo esse envolvimento, 
iguais ao MS, e que não é fornecido temos condições de tornar a obra ainda vereador, e depois como segundo Tetila, é de fundamental 
gás natural para lá ainda, pelo braço e c o n o m i c a m e n t e  v i á v e l ” ,  deputado federal, no primeiro importância, já que “temos que dar a 
do Gasbol da região sul, devido à salientando que “mais do que isso, mandato. “Acho que é importante dimensão necessária para o projeto 
distância. Então esse ramal juntaria de somar esforços para fazer crescer citar aqui o empenho da Acid, hoje que envolve recursos na ordem de 
as duas áreas e permitiria com o o nível de emprego, de renda, de com maior consistência em relação a US$ 175 milhões”, indo mais 
somatório dos interesses políticos e p r o d u ç ã o ,  i n d u s t r i a l  e  esse assunto”.adiante ao apontar que “não é tarefa 
desenvolvimentistas permitindo agroindustrial, nas duas regiões que O deputado também fez questão fácil alocar no Orçamento Geral da 
com isso a construção do ramal do são irmãs, separadas por um rio, e a de enfatizar o “envolvimento da União verbas pra um projeto dessa 
gasoduto saindo de Campo Grande, luta conjunta, a parceria, eu acho que classe política envolvida nesse magnitude. Tem que haver também 
indo até Londrina, abrangendo um é uma obrigação”. Bernardo processo, independente de cor uma grande dimensão política”, 
grande número de municípios e mais lembrou de sua passagem pelo partidária, independente também de completou o prefeito Tetila.
de dois milhões de habitantes, com estado, comentando que “trabalhei situação individualizada”, e que esse Para o deputado federal Paulo 
certeza”, afirmou.em Mato Grosso do Sul e hoje sou papel é muito importante. João citou Bernardo, do Paraná, “temos que 

Parceria interestadual
pode viabilizar gasoduto

Diretor da Gaspetro fala sobre o projeto para Dourados 
durante a audiência pública na Câmara Municipal
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Poder ExecutivoPoder Executivo
Decretos

DECRETO Nº 2.061, DE 04 DE AGOSTO DE 2003 DECRETO Nº 2.042, DE 30 DE JULHO DE 2003

“Dispensa de Licitação” “Dispensa de Licitação”

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

CONSIDERANDO o contido no Processo de Licitação realizado na CONSIDERANDO o contido no Processo de Dispensa de Licitação nº 
modalidade Tomada de Preços nº 013/2003, bem como a disposição contida 048/2003, bem como a disposição contida no inciso IV, do artigo 24, da Lei 
no inciso IV, do artigo 24, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, Federal nº 8.666/93 e alterações,

D E C R E T A: D E C R E T A:
Art. 1º - Fica dispensada de licitação a contratação de pessoa física ou 

jurídica para execução de serviços de transporte de estudantes universitários Art. 1º - Fica dispensada de licitação a aquisição de equipamentos 
no percurso que liga o Terminal de Transbordo até a Cidade Universitária de médico-hospitalares para o CAM (Centro de Atendimento à Mulher), 
Dourados, visando atender a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, de visando atender a Secretaria Municipal de Saúde Pública, de acordo com as 
acordo com as disposições contidas no Processo de Licitação realizado na disposições contidas no Processo de Dispensa de Licitação nº 048/2003.
modalidade Tomada de Preços nº 013/2003.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. revogadas as disposições em contrário.

Dourados-MS, em 04 de agosto de 2003. Dourados-MS, em 30 de julho de 2003.

José Laerte Cecílio Tetila José Laerte Cecílio Tetila
Prefeito Prefeito

Alaércio Abrahão Santos Alaércio Abrahão Santos
Secretário Municipal de Fazenda Secretário Municipal de Fazenda

Licitações
A V I S O A V I S O

RESULTADO DE LICITAÇÃO RESULTADO DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 122/2003/CLC/PMD PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 159/2003/CLC/PMD

TOMADA DE PREÇOS N.º 028/2003 TOMADA DE PREÇOS N.º 036/2003

O MUNICÍPIO DE DOURADOS, através da Secretaria Municipal de O MUNICÍPIO DE DOURADOS, através da Secretaria Municipal de 
Fazenda, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público Fazenda, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público 
para conhecimento o resultado final do processo supra citado. para conhecimento o resultado final do processo supra citado.

Objeto: Locação de equipamentos para execução de serviços de Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de 
recuperação de estradas vicinais, objetivando atender as necessidades da alojamento e hospedagem, objetivando atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Governo. Secretaria Municipal de Administração.

Empresa Vencedora: BARBOSA & ROLIN LTDA., com valor global Empresa Vencedora: FIGUEIRA PALACE HOTEL LTDA.-EPP, com 
da proposta de R$ 392.334,60 (trezentos e noventa e dois mil trezentos e valor global da proposta de R$ 194.400,00 (cento e noventa e quatro mil e 
trinta e quatro reais e sessenta centavos). quatrocentos reais).

Dourados/MS., 30 de julho de 2003. Dourados/MS., 05 de agosto de 2003.

JOSÉ CIRO TEIXEIRA JOSÉ CIRO TEIXEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação Presidente da Comissão Permanente de Licitação

A V I S O
RESULTADO DE LICITAÇÃO

A V I S O PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 121/2003/CLC/PMD
RESULTADO DE LICITAÇÃO CONVITE N.º 107/2003

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 166/2003/CLC/PMD O MUNICÍPIO DE DOURADOS, através da Secretaria Municipal de 
TOMADA DE PREÇOS N.º 035/2003 Fazenda, por meio da Coordenadoria de Licitações e Compras, torna 

público para conhecimento o resultado do processo supra citado.
O MUNICÍPIO DE DOURADOS, através da Secretaria Municipal de Objeto: Aquisição de equipamentos e acessórios de informática, 

Fazenda, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
para conhecimento o resultado final do processo supra citado. Empresas Vencedoras: INFORPEL INFORMÁTICA E PAPELARIA 

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas LTDA. – EPP, nos itens: 01 e 03, com valor global da proposta de R$ 
e terrestres, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de 16.219,20 (dezesseis mil duzentos e dezenove reais e vinte centavos); 
Administração. CEILA REIS DA ROSA – ME, no item: 02, com valor global da proposta de 

Empresa Vencedora: NISSEITUR VIAGENS E TURISMO LTDA., em R$ 4.330,20 (quatro mil trezentos trinta reais e vinte centavos); R.D. 
todos os itens, com valor global da proposta de R$ 645.680,00 (seiscentos e JULIÃO – ME, no item: 04, com valor global da proposta de R$ 1.567,80 
quarenta e cinco mil seiscentos e oitenta reais). (um mil quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos).

Dourados/MS., 04 de agosto de 2003. Dourados/MS., 30 de julho de 2003.

JOSÉ CIRO TEIXEIRA JOSÉ CIRO TEIXEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação Presidente da Comissão Permanente de Licitação


