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PREFEITURA MUNICIPAL DE
SIDROLAN DIA
Setor de Licitação
ADENDO DE CORREÇÃO
Pregão Presencial 02/2020, que versa sobre: contratação de empresa para prestação de serviços de implantação,
intermediação e administração de sistema informatizado e integrado via web on-line real time, com utilização de
dispositivos denominados tag's (etiqueta) com tecnologia Rfid para prestação de serviço de mão de obra corretiva
e preventiva, manutenção preventiva e corretiva com a aquisição de pegas/bens de consumo e fornecimento de
combustíveis (Gasolina, Etanol, Diesel Comum, Diesel S10 e Arla 32), para a frota de veículos oficiais, bem como os
que estão à disposição da Administração da Prefeitura Municipal de Sidrolândia-MS.
Onde se Ifiz
9. DO VALOR ESTIMADO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
9.1 - 0 valor anual estimado é de: R$ 8.515.033,20 para combustive!, pegas e manutenção, R$ 170.300,66 (cento e
setenta mil trezentos reais e sessenta e seis centavos) para taxa de administração, totalizando R$ 8.685.333,66 (oito
milhões seiscentos e oitenta e cinco mil trezentos e trinta e três reais e sessenta e seis centavos).
Leia - sq
9. DO VALOR ESTIMADO
9.1 - 0 valor anual estimado é de: R$ 8.196.355,91 (oito milhões cento e noventa e seis mil trezentos e cinquenta e
cinco reais e noventa e um centavos).
Ademilson T. de Matos
Pregoeiro
Matéria enviada por Isabela Puerta Pereira Maihack

Setor de Licitação
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N0 07/2019
Comunico a homologação da adjudicação proferida pelo Pregoeiro referente à licitação na modalidade Pregão Presencial
no 70/2019, fica convocado o representante da empresa: ELZA FATIMA FERREIRA DELMONDES ME, vencedoras da
licitação, para comparecer na Prefeitura Municipal de Sidrolândia/MS, no prazo de 03 (três) dias, a contar da data de
Homologação, e assinar o termo de contrato, sob pena de decair do direito à contratação.
Sidrolândia - MS, 16 de março de 2020.
MARCELO DE ARAÚJO ASCOLI
Prefeito de Sidrolândia/MS
Matéria enviada por Isabela Puerta Pereira Maihack

Setor de Licitação
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Com base nas informações constantes no Processo no 7844/2019, referente a Tomada de Prego n°01/2020, considerando
que foram observados os prazos recursais, acompanhando o Parecer Jurídico emitido sob o procedimento licitatário,
nos termos do art. 43, inciso VI, da Lei Federal no 8.666/93, em sua atual redação HOMOLOGO o procedimento
licitatório e em consequência fica convocada a empresa: EMPREITEIRA LIMA LTDA-EPP, vencedora da licitação, para
comparecer na sede da prefeitura municipal Sidrolândia - MS, para assinar o Termo de Contrato, no prazo de 03 (três)
dias, a contar da data da homologação, sob pena de decair do direito à contratação.
Publique-se.
Sidrolândia - MS, 16 de março de 2020.
MARCELO DE ARAÚJO ASCOLI
Prefeito Municipal de Sidrolândia MS
Matéria enviada por Isabela Puerta Pereira Maihack

Setor de Licitação
REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO
MUNICÍPIO DE SIDROLAN DIA MS
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 27/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 4599/20189
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