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Presidente e diretores da
Eletrosul visitam Dourados
Nesta quinta-feira pela
manhã esteve em Dourados o
novo presidente da Empresa
Transmissora de Energia
Elétrica do Sul do Brasil
(Eletrosul), Milton Mendes,
acompanhado de vários
diretores da empresa. Mendes
ficou impressionado com o
nível de crescimento de
Dourados e a diversidade das
atividades do setor comercial
e industrial. O objetivo é a
partir de agora formalizar
parcerias com o município e
com o Estado.
Ta m b é m e s t i v e r a m
acompanhando o presidente
os diretores técnicos da
empresa, Ronaldo dos Santos
e João Batista Sales, o diretor
de gestão administrativa e
financeira, Antônio Waldir
Vituri e o gerente regional de
transmissão de Mato Grosso
do Sul, Airton Argemiro
Silveira.
Milton Mendes disse que
como presidente da Eletrosul
pretende desenvolver vários
projetos em parceria com a
Administração Popular e com
o Estado. Ele disse que
poderão ser firmadas diversas
parcerias na elaboração de
projetos educacionais e
voltados para conscientização
da população quanto à
utilização da energia elétrica

Eletrosul quer parceria com a Administração para o desenvolvimento de projetos

sem desperdícios. “O nosso
objetivo é estar presente no
município no sentido de
participar da integração da
comunidade”, afirmou.
O presidente da Eletrosul
ficou impressionado com o
nível de crescimento de
Dourados, principalmente no
que tange ao desenvolvimento
agroindustrial, como na
implantação de novas
indústrias nos ramos de
confecções e de móveis, que
juntas somam cerca de
duzentas, além do grande

número de novas empresas
que foram abertas nos dois
primeiros anos dessa
administração. “É muito
interessante essa
pluralidade”, enfatizou.
Um dos pontos que mais
chamou a atenção foi com
relação à implantação da
Cidade Universitária, que
hoje já integra a Universidade
Estadual de Mato Grosso do
Sul (UEMS), e a
Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul (UFMS), que
podem utilizar a mesma

biblioteca e fazer a troca de
experiências.
Milton Mendes disse que
voltará outras vezes à
Dourados e que estará sempre
aberto para discutir projetos e
idéias com a Prefeitura. Ele
disse que a Eletrosul poderá
colaborar inclusive com a
elaboração de um projeto
elétrico específico para o
Hospital Universitário,
porque possui experiência
neste tipo de trabalho, sendo
responsável por projetos
s e m e l h a n t e s e m
Florianópolis-SC. “A idéia é
buscar a eficiência e
economia, procurando
desenvolver idéias que
garantam a qualidade e que
reduz o consumo de forma
bastante significativa”.
O presidente da Eletrosul e os
diretores da empresa estarão
reunidos com o governador
Zeca do PT nesta sexta-feira
às 9h, em Campo Grande.
Milton Mendes vai propor
p a r c e r i a p a r a o
desenvolvimento de
programas e campanhas em
todo o Estado. Ele disse que o
combate das queimadas é uma
das sugestões, já que isso
causa prejuízos para a
empresa, para o Estado e,
principalmente, para a
população.
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Poder Executivo
Resoluções
R e s o l u ç ã
/Ret/nº.01/325/03/SEMAD.

o À Superintendência de Recursos
Humanos, para as providências
necessárias aos assentamentos
Alaércio Abrahão Santos, funcionais.
Secretário
Municipal
de
Administração no uso das Secretaria de Administração, aos
atribuições que lhe
são 29 dias do mês de janeiro do ano
conferidas
pelo incisos II e dois mil e três (2003).
IV, do artigo 75,da Lei Orgânica
do Município de Dourados...
Alaércio Abrahão Santos
Secretário Municipal de
Resolve:
Administração.

Retificar, em toda a sua plenitude
administrativa a Resolução de nº
Av / 1 0 / 4 4 6 2 / 0 2 / S E M A D ,
divulgada no Diário Oficial nº
“901”, do dia 13/11/02, que
concedia a Servidora Pública
Municipal Denize Portolann de
Moura, Averbação do Tempo de
Serviço, onde consta 1.952 (um
mil novecentos e cinqüenta e
dois) dias, passe
a constar
“1.213” (um mil duzentos e treze)
dias de serviços prestados a
municipalidade de Dourados.

Registre-se.
Publique-se
Cumpra-se.

Servidor Público Municipal
Orlando Martins Flores, 15%
(quinze por cento) de adicional
por Tempo de Serviço, onde
consta 15% (quinze por cento) de
adicional, passe a constar 10%
(dez por cento) de adicional por
Tempo de Serviço.

e Cidadania, no uso das
atribuições que lhe são conferidas
com fulcro na Lei Municipal nº
1.858, de 27 de julho de 1993, c/c
a Lei 2.981, de 09 de agosto de
1996, Lei 043, de 10 de janeiro de
2002 e Lei Complementar nº 056,
de 23 de dezembro de 2002.

Registre-se.
Publique-se
Cumpra-se.

Resolve:

11.06
Fundo Municipal de
Investimentos Sociais
2.036 Manutenção de Programas
de Assistência à Criança e
Adolescente
2-3.3.90.30 Produto de Consumo
3.3.90.30.19
Produtos de
Higiene, Limpeza e Conservação
Valor: Dá-se ao presente contrato

o valor global, de R$ 10.276,00
(dez mil, duzentos e setenta e
seis).
Vigência: 03 (três) meses.
Data da Assinatura: 14 de
novembro 2002.
Secretaria Municipal de Fazenda

Modalidade: Tomada de Preços
Edital: n.º 005/2003
Objeto: Aquisição de Gás
Liquefeito de Petróleo/GLP,
objetivando atender as
necessidades da Secretaria
Municipal de Educação.
Recebimento da Documentação e
Proposta: Os envelopes de
“Habilitação” e “Proposta de
Preços” serão recebidos em
reunião pública, perante a

Comissão Permanente de
Licitação do Município de
Dourados, às 09:00 horas, do dia
18 de fevereiro de 2003, na sala
da Coordenadoria de Licitações e
Compras da Secretaria Municipal
de Fazenda, localizada à rua
Onofre Pereira de Matos, 1.975,
centro, Dourados/MS., quando se
dará início a abertura dos
envelopes de habilitação.
Os documentos necessários à

participação constam do Edital,
que poderá ser adquirido pelos
interessados em inteiro teor, no
endereço supra citado, no período
das 07:30 às 11:00 horas e das
13:00 às 17:00 horas, mediante o
pagamento de R$ 50,00
(cinqüenta reais), até 48
(quarenta e oito) horas antes do
horário estipulado para a reunião
pública de que trata este Aviso.
Maiores informações à distância,

Objeto: Por ordem e no interesse
da administração faz-se
necessário o acréscimo de R$
19.947,50 (dezenove mil,
novecentos e quarenta e sete
reais e cinqüenta centavos) ao
valor global da aquisição de R$
79.790,00 (setenta e nove mil,
setecentos e noventa reais)
perfazendo um total de R$
99.737,50 (noventa e nove mil,

setecentos e trinta e sete reais e
cinqüenta centavos).
Os Serviços contratados passarão
a correr por conta da seguinte
Dotação Orçamentária:
05.00 Secretaria Municipal de
Governo
05.01 Secretaria Municipal de
Governo
2.006 Coordenação e
Representação Política e Social

do Gabinete
62 Outros Serviços de
Terceiros-Pessoa Jurídica
3.3.90.39.50 Serviços de
Consultoria Publicitária e
Pesquisa
Fundamentação Legal: Lei nº
8.666/93 e alterações posteriores.
Data de Assinatura: 25 de
outubro 2002.
Secretaria Municipal de Fazenda

R e s o l u ç ã
/Ret/nº.01/320/03/SEMAD.

o

Alaércio Abrahão Santos,
Secretário
Municipal
de
Administração no uso das
atribuições que lhe
são
conferidas
pelo incisos II e
IV, do artigo 75,da Lei Orgânica
do Município de Dourados...
Resolve:
Retificar, em toda a sua plenitude
administrativa a Resolução de nº
Ad/09/3543/02, divulgada no
Diário Oficial nº “871”, do dia
30/09/02, que concedia ao

Contratar, para preenchimento
temporário de vagas, na
À Superintendência de Recursos S e c r e t a r i a M u n i c i p a l d e
Humanos, para as providências Assistência Social, Habitação e
necessárias aos assentamentos Cidadania, para os diversos
funcionais.
cargos, conforme relação em
anexo.
Secretaria de Administração, aos
29 dias do mês de janeiro do ano Registre-se.
dois mil e três (2003).
Publique-se.
Cumpra-se.
Alaércio Abrahão Santos
Secretário Municipal de
Secretaria Municipal de
Administração
Assistência Social, Habitação e
Cidadania, em 01 de janeiro de
2003.
R e s o l u ç ã o . N º .
001/2003/SEMASHC.
Ledi Ferla
Secretária Municipal de
Ledi Ferla, Secretária Municipal Assistência Social Habitação e
de Assistência Social, Habitação
Cidadania

Extratos
Republica-se por Incorreção

Objeto: Aquisição de produtos de
higiene, limpeza e conservação.
E x t r a t o d o C o n t r a t o n º Fundamentação Legal:
196/2002
Lei nº 8.666/93 e alterações
posteriores
Partes: Município de Dourados
Dotação Orçamentária:
Caires & Cia Ltda.-ME.
11.00 Secretaria Municipal de
Processo: Carta Convite nº Assistência Social, Habitação e
133/02
Cidadania

Resoluções
Aviso de Licitação
Tomada de Preços

O Município de Dourados,
através de sua Coordenadoria de
Licitações e Compras, torna
público que, com base na Lei
8.666/93 e suas alterações
vigentes, fará realizar a licitação
abaixo relacionada:
Processo de Licitação: N.º
009/2003/CLC/PMD

Extratos
Extrato do 1º Termo Aditivo ao
Contrato com a Empresa
Referencial Pesquisa de
Opinião e Mercado Ltda
Concorrência nº 002/02.
Partes: Município de Dourados
Referencial Pesquisa de Opinião
e Mercado Ltda.
Processo: Carta Convite nº
101/02.

