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Extrato do 4° Termo Aditivo ao Contrato Administrativo de Execução de Obras/Serviços de Engenharia n°22/2015 - SMAS
Partes: o MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS/SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL e a Empresa NSX
SERVIÇOS LTDA - ME.
CLÁUSULA PRIMEIRA -O objeto do presente aditivo contratual é prorrogar o prazo de vigência e execução do instrumento
em mais 04 (quatro) meses, a contar de seus respectivos vencimentos, em virtude das justificativas constantes no
expediente à fls. 381/385 do Processo n° 13795/2015 - Tomada de Preços n° 13/2015.
CLÁUSULA SEGUNDA - As partes ora contratantes ratificam, em todos os seus termos, as demais cláusulas do contrato
ora aditado, obrigando-se a respeitá-las.
CLÁUSULA TERCEIRA: O presente Termo Aditivo Contratual tem por base legal a Lei 8.666/93 e suas alterações
posteriores.
Corumbá, 14 de dezembro de 2017.
Assinam: Haroldo Waltencyr Ribeiro Cavassa - Secretário Municipal de Assistência Social e José Nascimento da Silva
Sobrinho- NSX SERVIÇOS LTDA - ME.
Aviso de Resultado de Licitação
Pregão Presencial nº. 098/2017 - Processo nº. 216.965/2017
Órgão: Secretaria Municipal de Governo. O Município de Corumbá-MS, através do Pregoeiro, comunica aos interessados o
resultado da licitação supracitada, instaurado, visando à aquisição de 01 (um) veículo automotor tipo Van com no mínimo
15 lugares 0 km, para atender ao Centro de Atenção Psicossocial - Jose Fragelli CAPS II, tendo sido o procedimento
declarado por Deserto.
Corumbá / MS 15 de Dezembro de 2017.
Luiz de Albuquerque Melo Filho - Pregoeiro / Equipe de Apoio.
Aviso de Resultado de Licitação
Pregão Presencial nº. 133/2017 - Processo nº. 14.947/2017
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde. O Município de Corumbá-MS, através do Pregoeiro, comunica aos interessados o
resultado da licitação supracitada, instaurado, visando à contratação de empresa para prestação de serviço de remoção de
paciente e internação compulsória em clínica especializada, de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde, visando atender a ordem judicial, tendo sido o procedimento declarado por Deserto.
Corumbá / MS 15 de Dezembro de 2017.
Luiz de Albuquerque Melo Filho - Pregoeiro / Equipe de Apoio.
Aviso de Resultado de Licitação
Pregão Presencial nº. 143/2017 - Processo nº 217.002/2017
Órgão: Secretaria Municipal de Assistência Social.
O Município de Corumbá, através do pregoeiro, comunica aos interessados o resultado dos objetos da licitação supracitada,
instaurado, visando à Contratação de empresa para fornecimento de passagens rodoviárias (mais taxa de embarque),
intermunicipais e interestaduais, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento, para concessão de
benefício eventual a migrantes, população em situação de rua e família em situação de vulnerabilidade e risco social, tendo
por vencedora a empresa: EMPRESA DE TRANSPORTE ANDORINHA SA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 55.334.262/0001PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA
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84, para o item: 01 no percentual de desconto de 1,00 % (um por cento).
Corumbá / MS 15 de Dezembro de 2017.
Luiz de Albuquerque Melo Filho - Pregoeiro / Equipe de Apoio.
Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de empresa para realização de shows pirotécnicos de nº 025/2017. Processo
10.919/2017
Objeto: Resolvem aditar o Contrato de nº 025/2017 entre ele firmado, e o fazem segundo as cláusulas e condições que se
seguem:
Cláusula Primeira: O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo de vigência do instrumento em mais 06 (seis
meses) ,contados a partir do encerramento do prazo estipulado anteriormente, conforme justificativa apresentada pela
Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá, fulcro ao inciso III do § 1º do art.57 da Lei das licitações, a qual
se conderará parte integrante deste instrumento.
Cláusula Segunda: As partes ora contratantes ratificam, em todos os seus termos, as demais cláusulas do contrato ora
aditado, obrigando-se a respeitá-las.
Data: 08/12/2017
Assinam: LUIZ MARIO DO NASCIMENTO CAMBARÁ - Diretor Presidente da Fundação da Cultura e do Patrimônio
Histórico de Corumbá e Casa de Fogos São Nicolau Ltda-Me.
Termo de retificação de publicação.
Retifica-se por incorreção referente ao Processo nº 6353/2017 - Tomada de Preços nº 14/2017.
No Aviso de Resultado de Licitação no Diário Oficial do Município nº 1323, página 09 de 08/12/2017.
Onde se Lê: -----. Tomada de Preços nº 17/2017 - Processo nº 6353/2017.
Leia - se: ----- Tomada de Preços nº 14/2017 - Processo nº 6353/2017.
As demais condições permanecem inalteradas.
Aviso de Resultado de Licitação
Pregão Presencial nº. 144/2017 - Processo nº 223.454/2017
Órgão: Secretaria Municipal de Assistência Social.
O Município de Corumbá, através do pregoeiro, comunica aos interessados o resultado dos objetos da licitação supracitada,
instaurado, visando à Contratação de empresa para fornecimento de passagens rodoviárias (mais taxa de embarque),
intermunicipais e interestaduais, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento, para atender aos
técnicos da Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Especial de Cidadania e Direitos Humanos, Conselheiros
Tutelares e Municipais, em viagens de interesse do Munícipio, tendo por vencedora a empresa: EMPRESA DE
TRANSPORTE ANDORINHA SA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 55.334.262/0001-84, para o item: 01 no percentual de
desconto de 1,00 % (um por cento).
Corumbá / MS 15 de Dezembro de 2017.
Luiz de Albuquerque Melo Filho - Pregoeiro / Equipe de Apoio.
Extrato do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Execução de Obras/Serviços de Engenharia Nº 013/2016 - SMS.
Processo: 28255/2016.
Partes: Secretaria Municipal de Saúde e a Empresa NXS SERVIÇOS LTDA-ME.
Objeto: O objeto do presente instrumento de aditivo é prorrogar o prazo de vigência/execução do instrumento em mais 2
(dois) meses, contados do encerramento do prazo estipulado anteriormente, em virtude das justificativas constantes nos
expedientes às fls.497 e 504 do Processo n°28255/2016 - Tomada de preços n°12/2016.
As partes ora contratantes ratificam, em todos os seus termos, as demais cláusulas do contrato ora aditado, obrigando-se a
respeitá-las.

Data da Assinatura: 24/11/2017.
Assinam: Rogério dos Santos Leite - Secretario Municipal de Saúde e a empresa NSX SERVIÇOS LTDA- ME
Aviso de Ato Sem Efeito
O Secretário Municipal de Finanças e Gestão torna público para o conhecimento dos interessados que decidiu tornar sem
efeito o ato de publicação de Termo de Homologação, referente ao Pregão Presencial n° 099/2017, - Processo nº
218.649/2017, circulado no Diário Oficial do Município de 11/12/2017, edição nº 1324, pág. 02.
Assina: Alberto Saburo Kanayama - Secretário Municipal de Finanças e Gestão.
Corumbá / MS, 18 de Dezembro de 2017.
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