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Aviso de Homologação e Adjudicação
O Município de Corumbá-MS, através da Superintendência de Suprimentos e Serviços, comunica aos interessados que
homologou e adjudicou o procedimento e o resultado da Licitação Convite nº 39/2013 - Processo nº 31.899/2013 da
Fundação de Cultura de Corumbá, visando à contratação de empresa especializada em prestação de serviços em
infraestrutura e instalações elétricas provisórias para atender na realização dos eventos Aniversário da Cidade, Concerto de
Santa Cecília, Festival Gastronômico e Jogos de Aventura no município de Corumbá-ms, onde foi adjudicado à empresa
ELETRO CORUMBÁ ELETRIFICAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.690.633/0001-79, no valor total de R$
42.341,00 (quarenta e dois, trezentos e quarenta e um reais).
Corumbá-ms, 11 de setembro de 2013.
(a) André Simões - Superintendente de Suprimentos e Serviços.
Aviso de Licitação
O Município de Corumbá - MS, torna público a abertura da Licitação, que será regida pela Lei Federal n° 10.520/2002, pelo
Decreto Municipal nº 207/2006, subsidiariamente pela Lei Federal n° 8.666/93, e suas alterações, na forma que especifica:
Órgão: Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

.

Licitação: Pregão Presencial nº 154/2013 - Processo nº 12.524/2013
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (margarina, louro, presunto, queijo e outros).
Recebimento e Abertura das Propostas: ás 08:30 horas do dia 25 de Setembro de 2013.
Local: Prefeitura Municipal de Corumbá–MS, sala licitação, situada na rua Gabriel Vandoni de Barros, 01 Bairro Dom Bosco
– Corumbá-MS.
Edital: O Edital encontra-se a disposição dos interessados, na Superintendência de Suprimentos e Serviços da Secretaria
Municipal de Gestão Pública, na Prefeitura Municipal de Corumbá/MS
Corumbá / MS, 11 de Setembro de 2013 – Superintendência de Suprimento e Serviços.
AVISO DE REVOGAÇÃO
Pregão Presencial nº 86/2013 - Processo nº 10.627/2013
Secretaria Municipal de Produção Rural.
Torna público para conhecimento de todos os interessados, que frente ao princípio da auto tutela que autoriza a
Administração a qualquer momento, proceder à revisão dos seus próprios atos (Súmulas 472 do STF), fica revogado o
Pregão Presencial supracitado, com fulcro no art. 49 da Lei n° 8.666/93 e alterações.
Corumbá / MS, 09 de setembro de 2013.
(a) Pedro Luiz de Souza Lacerda - Secretaria Municipal de Produção Rural.
Aviso de Resultado de Licitação
Pregão Presencial nº. 138/2013 - Processo nº 26.596/2013
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde.
O Município de Corumbá, através do pregoeiro, comunica aos interessados o resultado dos objetos da licitação supracitada,
instaurado, visando a aquisição de materiais de consumo (fita antropométrica) e materiais permanentes (balança de
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA
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plataforma digital), tendo por vencedora
«Pregao_Objeto»«Pregao_Objeto»«Pregao_Objeto»«Pregao_Objeto»«Pregao_Objeto»«Pregao_Objeto» a empresa:
SIMÉIA A.H.M. MUSTAFÁ-ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 24.602.765/0001-60, menor preços para os itens: item 01 no
valor total de R$ 27.625,00 e item 02 no valor total de R$ 9.180,00
Corumbá / MS 09 de setembro de 2013
Anderson Pereira Garcia - Pregoeiro / Equipe de Apoio.
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