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Aviso de Resultado de Licitação
Pregão Presencial nº 065/2017 - Processo nº. 8.437/2017
Órgãos: Secretaria Municipal de Educação. O Município de Corumbá-MS, através do Pregoeiro, comunica aos interessados
que o resultado dos objetos da licitação supracitada, instaurado visando à Contratação de serviço de dedetização e
desratização para as escolas e centros de educação infantil DA REME, tendo por vencedora a Empresa: D D LIMPE
DEDETIZADORA LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.642.212/0001-47 - no valor global de R$ 31.540,00.
Corumbá / MS 25 de Julho de 2017.
Luiz de Albuquerque Melo Filho - Pregoeiro / Equipe de Apoio.
Aviso de Resultado de Licitação
Pregão Presencial nº 056/2017- Processo nº 8.834/2017
Órgão: Secretaria Municipal de Assistência social. O Município Corumbá-MS, através do pregoeiro, comunica aos
interessados o resultado dos objetos da licitação supracitada, instaurado, visando à aquisição de material de consumo
(higiene e limpeza, higiene pessoal e copa e cozinha), para atender os blocos da proteção social especial, média
complexidade, proteção social especial alta complexidade e proteção social básica, tendo por vencedora a(s) empresa(s):
1) SIMEIA A.H.M.MUSTAFA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob n° 24.602.765/0001-60, menores preços para os itens: item
01 no valor total de R$ 1.532,16, item 02 no valor total de R$ 713,90, item 03 no valor total de R$ 1.132,80, item 08 no valor
total de R$ 102,00, 2) STS COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob n° 12.706.257/0001-42,
menores preços para os itens: item 04 no valor total de R$ 96,00, item 05 no valor total de R$ 2.508,00, 3) POTENCIAL
COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob n° 18.729.614/0001-74, menores preços para os
itens: item 06 no valor total de R$ 1.344,00, 4) SPORTS EMPÓRIO, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP, inscrita no
CNPJ/MF sob n° 24.596.082/0001-47, menores preços para os itens: item 07 no valor total de R$ 1.026,84, item 12 no
valor total de R$ 310,44, 5) MANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob n°
10.851.944/0001-26, menores preços para os itens: item 09 no valor total de R$ 61,44, item 10 no valor total de R$ 42,72,
item 11 no valor total de R$ 1.656,00, item 13 no valor total de R$ 355,20.
CORUMBÁ /MS 25 de Julho de 2017.
Luiz de Albuquerque Melo Filho / Pregoeiro - Equipe de Apoio.
Extrato do Termo Apostila ao Contrato Administrativo de Locação de Imóvel Nº 033/2009.
Partes: Secretaria Municipal de Saúde e o Srº Paulo Régio Delfim Machado.
Objeto: Faz-se o registro de que passa a ser de R$ 11.680,96 (onze mil, seiscentos e oitenta reais e noventa e seis
centavos), o valor mensal do Contrato Administrativo de Locação de Imóvel nº 033/2009, firmado entre Município de
Corumbá, através da Secretaria Municipal de Saúde, e o Senhor Paulo Régio Delfim Machado, em virtude da variação do
IGP-M (FGV) do período, e conforme cálculo elaborado pelo Superintendente de Planejamento e Orçamento deste
Executivo, constante às fls. 468/469 do Processo Administrativo nº 14003/2009, de 15/05/2009.
Data da Assinatura: 24/07/2017.
Assinam: Rogério dos Santos Leite - Secretaria Municipal de Saúde
Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Contrato Administrativo de Execução de Obras/Serviços de Engenharia Nº 013/2016.
Partes: Secretaria Municipal de Saúde e a empresa NSX Serviços LTDA-ME.
Objeto: Fica o valor do Contrato Administrativo de nº 013/2016 acrescido no quantum de R$ 60.846,00 (sessenta mil
oitocentos e quarenta e seis reais) correspondente a 9,32% do valor inicialmente contratado, passando o valor do Contrato
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para R$ 713.839,73 (setecentos e treze mil oitocentos e trinta e nove reais e setenta e três centavos), conforme justificativa
e planilha orçamentária apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde, a qual se considerará parte integrante deste
instrumento.
Ficam prorrogados os prazos de execução e conclusão dos serviços e de vigência contratual do Contrato Administrativo nº
013/2016, previstos respectivamente, nas cláusulas 7.1 e 7.4, em mais quatro meses contados a partir do término no prazo
estipulado no 1º termo aditivo, conforme justificativa apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde, a qual se considerará
parte integrante deste instrumento.
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: 17/07/2017.
Assinam: Rogério dos Santos Leite - Secretaria Municipal de Saúde e a empresa NSX Serviços LTDA-ME.
Termo de Retificação da Publicação do Diário Oficial de Corumbá - Edição nº. 1234 de 24/07/2017, Pág. 5; Diário Oficial nº. 9.456 de 24/07/2017, Pág. 50; e Jornal Correio do Estado, Pag. 02, Sabado/Domingo 22/23 de julho de 2017.
Retifica-se por incorreção referente ao Processo n° 8020/2017 - Aviso de Ratificação
Onde se lê: (...) Valor: A título de honorários advocatícios serão esses devidos na proporção de valor de R$ 0,15 (quinze
centavos) de cada R$ 1,00 (um real) do acrescido do índice de arrecadação do ICMS aplicado no exercício de 2017,
divulgado através da Resolução/SEFZ/MS n. 2.773/2016, apurado na divulgação do índice provisório de arrecadação do
ICMS para aplicação no exercício de 2018.
Leia-se: (...) Valor: A título de honorários advocatícios serão esses devidos na proporção de valor de R$ 0,15 (quinze
centavos) de cada R$ 1,00 (um real) do acrescido do índice de arrecadação do ICMS aplicado no exercício de 2017,
divulgado através da Resolução/SEFAZ/MS n. 2.773/2016, apurado na divulgação do índice definitivo de arrecadação do
ICMS para aplicação no exercício de 2018.
Onde se lê: (...) até o limite de 4000.000,00 (quatrocentos mil reais) (...).
Leia-se: (...) até o limite de 400.000,00 (quatrocentos mil reais) (...).
As demais condições permanecem inalteradas.
Aviso de resultado de licitação
O Município de Corumbá-MS, através da Superintendência de Suprimentos e Serviços, comunica aos interessados que a
Licitação Convite nº 09/2017 - Processo nº 12.276/2017. Órgão: Secretaria Municipal de Governo, visando à contratação de
empresa para execução de obras/serviços de engenharia para reforma e manutenção do prédio onde funciona a Sede da
Secretaria Municipal de Assistência Social no município de Corumbá-MS resultou como vencedora a empresa EDMILSON
LOPES LEIGUEZ-ME inscrita no CNPJ nº 24.416.213/0001-67.
Corumbá-MS, 21 de julho de 2017.
(a) Carlos Alberto Monaco Junior - Presidente da CPL.
Aviso de resultado de licitação
O Município de Corumbá-MS, através da Superintendência de Suprimentos e Serviços, comunica aos interessados que a
Licitação Convite nº 10/2017 - Processo nº 13811/2017. Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos,
visando à contratação de empresa para execução de obras/serviços de reforma com mudança de layoult na portaria do
Prédio da Prefeitura Municipal de Corumbá-MS resultou em licitação deserta.
Corumbá-MS, 25 de julho de 2017.
(a) Carlos Alberto Monaco Junior - Presidente da CPL.
Aviso de Resultado de Repetição de Licitação.
Convite nº 11/2017 - Processo nº 13009/2017. Órgão: Secretaria Municipal de Finanças e Gestão. Objeto: Contratação de
empresa para execução de obras/serviços de readequação de Subestação de energia do prédio situado á rua Frei Mariano
nº 66 onde funcionará o CAC- Centro de Atendimento ao Contribuinte da Secretaria Especial de Fazenda no município de
Corumbá-MS resultou como vencedora a empresa ELETRO CORUMBÁ ELETRIFICAÇÃO LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 00.690.633/0001-79.

Corumbá-MS, 24 de julho de 2017.
(a) Carlos Alberto Monaco Junior - Presidente da CPL.
Aviso de resultado de licitação
O Município de Corumbá-MS, através da Superintendência de Suprimentos e Serviços, comunica aos interessados que a
Licitação Convite nº 12/2017 - Processo nº 8922/2017. Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos,
visando à contratação de empresa para execução de obras/serviços de reparos e pintura na Passarela da rua Do Carmo
que dá acesso ao bairro Previsul no município de Corumbá-MS resultou como vencedora a empresa FERREIRA & CIA
LTDA-ME , inscrita no CNPJ Nº02.181.672/0001-76.
Corumbá-MS, 24 de julho de 2017.
(a) Carlos Alberto Monaco Junior - Presidente da CPL.
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