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Aviso de Resultado de Licitação
Pregão Presencial nº 124/2017- Processo nº 18.885/2017
Órgão: Fundação de Esportes de Corumbá. O Município Corumbá-MS, através do pregoeiro, comunica aos interessados o
resultado dos objetos da licitação supracitada, instaurado, visando à contratação de empresa para confecção de camisetas
com fornecimento de material, tendo por vencedora a empresa: W & S INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES
LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob n° 10.264.096/0001-59, menor preço para os itens: item 01 no valor total de R$
19.350,00 e item 02 no valor total de R$ 4.170,00.
CORUMBÁ /MS 01 de Novembro de 2017.
Luiz de Albuquerque Melo Filho / Pregoeiro - Equipe de Apoio.
Aviso de Resultado de Licitação
Pregão Presencial nº 128/2017 - Processo nº 18.636/2017
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde. O Município de Corumbá, através do Pregoeiro, comunica aos interessados da
licitação supracitada, instaurado visando a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e reparo,
com fornecimento de peças se for necessário, em equipamentos médico-hospitalares, para atender a Secretaria Municipal
de Saúde, tendo sido o procedimento declarado por deserto.
Corumbá-MS, 01 de dezembro de 2017
(a) Luiz de Albuquerque Melo Filho - Pregoeiro
Aviso de resultado de licitação
O Município de Corumbá-MS, através da Superintendência de Suprimentos e Serviços, comunica aos interessados que a
Licitação Concorrência Pública nº 06/2017 - Processo nº 217.471/2017. Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Serviços Públicos, visando à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de limpeza pública de
capina manual, roçada mecanizada, pintura de meio fio, varrição de vias e sarjetas no município de Corumbá-MS,
conforme as especificações do memorial técnico/descritivo resultou como vencedora a empresa A L dos Santos & Cia
Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.594.032/0001-74.
Corumbá-MS, 01 de dezembro de 2017.
(a) Carlos Alberto Monaco Junior - Presidente da CPL.
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