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Aviso de Resultado de Licitação
Pregão Presencial nº 063/2017- Processo nº 5.532/2017
Órgão: Fundação de Esporte de Corumbá. O Município Corumbá-MS, através do pregoeiro, comunica aos interessados o
resultado dos objetos da licitação supracitada, instaurado, visando o registro de preços para contratação de empresa para
serviços de transporte rodoviário com veiculo tipo ônibus e van, motorista e combustível para atender as necessidades da
FUNEC, tendo por vencedora a empresa: MILENA DAMIANE ALVARENGA DA SILVA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ/MF
sob n° 25.176.511/0001-90, menores preços para os itens: item 01 no valor total de R$ 30.889,00 e item 02 no valor total
de R$ 234.078,00.
CORUMBÁ /MS 24 de Julho de 2017.
Luiz de Albuquerque Melo Filho / Pregoeiro - Equipe de Apoio.
Aviso de Resultado de Licitação
Pregão Presencial nº 066/2017- Processo nº 16.357/2017
Órgão: Secretaria Municipal de Governo. O Município Corumbá-MS, através do pregoeiro, comunica aos interessados o
resultado dos objetos da licitação supracitada, instaurado, visando à aquisição de 01 (Um) veículo automotor 0 Km tipo Van,
tendo por vencedora a empresa: ENZO VEICULOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n° 05.950.849/0001-40, menor preço
para o item: item 01 no valor total de R$ 170.000,00.
CORUMBÁ /MS 24 de Julho de 2017.
Luiz de Albuquerque Melo Filho / Pregoeiro - Equipe de Apoio.
Aviso de Resultado de Licitação
Pregão Presencial nº 064/2017 - Processo nº. 5.045/2017
Órgãos: Fundação de Turismo do Pantanal. O Município de Corumbá-MS, através do Pregoeiro, comunica aos
interessados que o resultado dos objetos da licitação supracitada, instaurado visando a contratação de empresa
especializada em prestação de serviço de manutenção predial tanto preventiva como corretiva, com fornecimento de mão
de obra especializada em eletricista, hidráulico e pedreiro, e fornecimento de equipamentos necessários a execução de
serviços a serem realizados de forma contínua nas dependências do terminal rodoviário de passageiros do município de
Corumbá/MS, tendo por vencedora a Empresa: FERREIRA & CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº
02.181.672/0001-76 - no valor global de R$ 89.995,46.
Corumbá / MS 24 de Julho de 2017.
Luiz de Albuquerque Melo Filho - Pregoeiro / Equipe de Apoio.
Aviso de Suspensão de Licitação
Pregão Presencial nº 069/2017 - Processo 7.449/2017
Órgão: Fundação de Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá.
O Município de Corumbá- MS torna pública a suspensão da abertura do Pregão Presencial nº 069/2017 - Processo
7.449/2017, marcada para o dia 26/07/2017, fundamentado no principio da autotutela, tendo em vista a necessidade de
readequações aos termos do edital do certame. Oportunamente será designada nova data para realização do certame.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO PICK UP, CABINE DUPLA, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, AR
CONDICIONADO, 4X4, 0 KM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA
Assinatura Digital - Clique aqui para verificar a assinatura

Corumbá/MS, 24 de julho de 2017.
(a) José Ricardo Batista de Almeida - Superintendente de Suprimentos e Serviços.
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