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Aviso de Resultado de Licitação
Pregão Presencial nº. 71/2013 - Processo nº. 12.415/2013
Órgão: Fundação de Cultura de Corumbá
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 serviços de hospedagens, tendo sido o procedimento
declarado Deserto.
Corumbá / MS 22 de julho 2013.
Anderson Pereira Garcia - Pregoeiro / Equipe de Apoio.
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 17/2013 - Processo nº 17.108/2013 da
Secretaria Municipal de Saúde, visando à contratação de empresa de engenharia para execução de obra/serviços de
ampliação da Unidade e Saúde Nova Corumbá, no município de Corumbá-MS, onde foi adjudicado à empresa FERREIRA
& CIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.181.672/0001-76, no valor total de R$ 40.337,55 (quarenta mil, trezentos e
trinta e sete reais e cinqüenta e cinco centavos).
Corumbá-MS, 19 de julho de 2013.
(a) André Simões - Superintendente de Suprimentos e Serviços.
Extrato de Termo de Convênio nº 002/2013
Partes: Município de Corumbá/Fundação de Esportes de Corumbá – Funec e Federação de Mato Grosso do Sul de
Ciclismo.
Objeto: Este convênio tem por objetivo fomentar o desenvolvimento de atividades físicas e a prática esportiva, melhorando,
assim, a qualidade de vida de seus munícipes. E dessa junção de esforços caracterizada no plano de trabalho, restará ao
município o repasse do importe de R$ 20.080,00 (vinte mil e oitenta reais).
Vigência: O presente Convênio terá vigência de 03(três).
Dotação Orçamentária: 27.91.27.812.103.4170 – Gerenciamento da Fundação de Esportes de Corumbá.
33.50.41.00 – Contribuições.
Valor do repasse: R$ 20.080,00 (vinte mil e oitenta reais).
Data da Assinatura: 15 de julho de 2013.
Assinam: Elvécio Zequetto – Diretor Presidente da Fundação de Esportes de Corumbá e, Aldo José Pereira Aguilera –
Federação de Mato Grosso do Sul de Ciclismo.
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 Saúde
Licitação: Pregão Presencial nº 120/2013 - Processo nº 19.644/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA
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Objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento de 01 (hum) licenciamento para uso de softwar, de um
sistema de gestão da área de Saúde
Recebimento e Abertura das Propostas: ás 08:30 horas do dia 02 de agosto de 2013.
Local: Prefeitura Municipal de Corumbá–MS, sala licitação, situada na rua Gabriel Vandoni de Barros, 01 Bairro Dom Bosco
– Corumbá-MS.
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, 22 de julho de 2013 – Superintendência de Suprimentos e Serviços
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