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Rochedo - MS

Orgão de divulgação oficial do município
Quinta feira, 10 de fevereiro de 2011
AVISOS
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N°. 014/2011
PREGÃO PRESENCIAL N°. 10/2011
O MUNICÍPIO DE ROCHEDO - ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL, através da sua Comissão Permanente de Licitação
torna público, que fará realizar a licitação na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL do tipo “MENOR PREÇO”, de
conformidade nos termos da Lei 8.666/93 e posteriores
alterações, Lei Federal n. 10.520/02, Lei Complementar nº
123/06, objetivando Contratação de empresa para execução
serviços relativos à varrição e limpeza e capina de vias
urbanas pavimentadas e não pavimentadas, os canteiros
centrais das avenidas e passeios da cidade, bem como,
pintura de meio fio, limpeza externa de prédios públicos,
limpeza de bocas de lobo, poda de grama, capina e pintura de
meio fio, no perímetro urbano do Município de Rochedo/MS
(os serviços acima descritos não incluem coleta e transporte
dos resíduos), abrangendo todos os Bairros do município,
conforme os anexos: Minuta de contrato, proposta de preços,
memorial descritivo e planilha de composição de custos, parte
integrante deste edital.
Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e
da Realização do Pregão: O credenciamento e o recebimento
dos envelopes de propostas de preços e de habilitação serão
no dia: 23 de fevereiro de 2011 às 13h00min, na sala do
Departamento de Licitações do Município, localizada à Rua
Joaquim Murtinho nº 203, centro, Prefeitura Municipal de
Rochedo/MS.
Retirada do Edital: O Edital estará à disposição dos
interessados no setor de Licitação e Contratos, onde o mesmo
será retirado através do Recibo de Retirada do Edital
devidamente preenchido, assinado e carimbado com CNPJ.
Poderão participar do certame licitatório, interessados
comprovadamente do ramo correlacionado ao objeto desta
licitação, regularmente cadastrados neste município ou que
satisfaçam as condições exigidas no presente edital e seus
anexos, outras informações poderão ser obtidas pelo telefone
(0XX67- 3289 1122) ramal 23, ou no setor de Licitações das
07h00min às 11h00min e das 13h00min as 17h00min.
Na hipótese de ocorrer feriado ou outros fatos impeditivos,
que impeça a realização da sessão pública, fica a mesma
adiada para o primeiro dia útil que se seguir, no mesmo local e
horário.
Rochedo - MS, em 28 de fevereiro de 2011.
ADÃO PEDRO ARANTES - PREFEITO MUNICIPAL
REGINA NUHED TANNOUS DA SILVA -PREGOEIRA
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PREGÃO PRESENCIAL do tipo “MENOR PREÇO”, de
conformidade nos termos da Lei 8.666/93 e posteriores
alterações, Lei Federal n. 10.520/02, Lei Complementar nº
123/06, objetivando Contratação de empresa para
organização do evento “Carnaval 2011”, a ser realizados no
Município de Rochedo - MS, abrangendo contratação de
Bandas Musicais e locação de equipamentos e materiais, em
conformidade com as especificações e quantidades
constantes no memorial descritivo de cada lote e condições
constantes deste Edital.
Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes
e da Realização do Pregão: O credenciamento e o
recebimento dos envelopes de propostas de preços e de
habilitação serão no dia: 23 de fevereiro de 2011 às
08h00min, na sala do Departamento de Licitações do
Município, localizada à Rua Joaquim Murtinho nº 203, centro,
Prefeitura Municipal de Rochedo/MS.
Retirada do Edital: O Edital estará à disposição dos
interessados no setor de Licitação e Contratos, onde o
mesmo será retirado através do Recibo de Retirada do Edital
devidamente preenchido, assinado e carimbado com CNPJ.
Poderão participar do certame licitatório, interessados
comprovadamente do ramo correlacionado ao objeto desta
licitação, regularmente cadastrados neste município ou que
satisfaçam as condições exigidas no presente edital e seus
anexos, outras informações poderão ser obtidas pelo telefone
(0XX67- 3289 1122), ou no setor de Licitações das 07h00min
às 11h00min e das 13h00min as 17h00min.
Na hipótese de ocorrer feriado ou outros fatos impeditivos,
que impeça a realização da sessão pública, fica a mesma
adiada para o primeiro dia útil que se seguir, no mesmo local e
horário.
Rochedo - MS, em 28 de fevereiro de 2011.
ADÃO PEDRO ARANTES - PREFEITO MUNICIPAL
REGINA NUHED TANNOUS DA SILVA - PREGOEIRA

RESULTADO DO PROCESSO N° 05/2010
PREGÃO PRESENCIAL N 006/2010
O Município de Rochedo (MS), torna publico o resultado do
Processo acima cujo objeto trata-se de CONTRATAÇAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE
L E I T E E D E R I VA D O S , PA R A AT E N D E R A S
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE
ROCHEDO - MS, sendo que não atendeu ao procedimento na
fase da habilitação, sendo desta forma declarada:
FRACASSADA.
FERNANDO DOS SANTOS FILHO Pregoeiro Homologo o presente resultado Adão Pedro Arantes Prefeito Municipal.
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Quinta feira, 10 de fevereiro de 2011
AVISOS
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 01/2011
PROCESSO: 012/2011
OBJETO: Esta licitação visa à Contratação de Empresa de
Engenharia para execução da Obra de Construção e
reformas de pontes no Município de Rochedo/MS, conforme
memorial descritivo, planilha orçamentária e projeto básico e
cronograma físico-financeiro.
A abertura dos envelopes contendo os documentos e
propostas comerciais serão abertas no dia 28 de fevereiro de
2011 às 09h00min, na Prefeitura Municipal de Rochedo, sito à
Rua Joaquim Murtinho, 203 - Rochedo MS.
Retirada do Edital: O Edital poderá ser obtido, no endereço
supra citado, ou pelo telefone (0**67) 3289-1122, mediante o
pagamento de R$ 100,00(Cem reais).
Condição de Participação: Poderão participar da licitação em
epígrafe, às empresas regularmente inscritas no Cadastro de
Fornecedores da Prefeitura Municipal de Rochedo - MS, ou
aquelas que atenderem a todas as condições exigidas para
cadastramento até o terceiro dia da data fixada para o
recebimento dos envelopes.

propostas será realizada no dia 01/03/2011 às 09h00min, na
Sala da Comissão Permanente de Licitação situada no Paço
Municipal a Rua Joaquim Murtinho, nº 203, Centro.
O Edital estará a disposição dos interessados mediante o
pagamento de R$ 150,00(cento e cinqüenta reais), no setor
de tributos e retirada do Edital na sala da Comissão
Permanente de Licitação.
Poderão participar da licitação em epígrafe, às empresas
regularmente inscrita no Cadastro de Fornecedores do
Município de Rochedo/MS ou aqueles que atenderem a
todas as condições exigidas para o cadastramento (arts. 27 a
31 da Lei n. 8.666/93) até o terceiro dia da data fixada para o
recebimento dos envelopes.
Rochedo (MS), 09 de fevereiro de 2011.
ADÃO PEDRO ARANTES
Prefeito Municipal
FERNANDO DOS SANTOS FILHO
Presidente da CPL

Rochedo – MS, 09 de fevereiro de 2011.
FERNANDO DOS SANTOS FILHO Presidente da Comissão de Licitação Permanente
ADÃO PEDRO ARANTES Prefeito Municipal

EDITAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO DE
MATO GROSSO DO SUL– MS, através da Secretaria
Municipal de saúde, Setor de licitações torna público que está
convocando, a partir do dia 09 de fevereiro de 2011, até o dia
08 de agosto de 2011, nos dias úteis, no horário de 07:00 às
11:00 e dás 13:00 às 17:00, as empresas interessadas a se
credenciar na Certificação da Capacidade Técnica, Jurídica,
bem como, da regularidade fiscal de empresas, visando
qualificá-las para Prestar Serviços de Exames Laboratoriais,
sendo estimado o numero de 1.400 tipos de exames
laboratoriais mensais, pelo período de 12 meses, para
atender às necessidades dos pacientes atendidos pela Rede
Municipal de Saúde deste município, com o fornecimento de
laudos.
Para o credenciamento, o interessado deve solicitar o edital,
contendo todas as informações, no setor de Licitações, sito à
Rua Joaquim Murtinho, nº 203, Centro.

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N. 02/2011
PROCESSO N. 13/2011
O MUNICÍPIO DE ROCHEDO – ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL, através da sua Comissão Permanente de
Licitação torna público que realizará licitação, na modalidade
Tomada de Preços, tipo menor Preços global, que será regida
pelas normas contidas na Lei n. 8.666/93 e suas alterações,
tendo por objeto para a Contratação de empresa de
engenharia para execução da obra de CONTRATAÇAO DE
EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇAO DA OBRA
DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SITO À RUA BAHIA,
ESQUINA COM A RUA CAMPO GRANDE NO MUNICIPIO
DE ROCHEDO/MS - PROGRAMA NACIONAL DE
REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE Rochedo (MS), 09 de fevereiro de 2011
ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTILPROINFANCIA /FNDE E O MUNICÍPIO DE ROCHEDO/MS,
conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, projeto ADÃO PEDRO ARANTES básico e cronograma físico-financeiro e demais Prefeito Municipal
e s p e c i f i c a ç õ e s c o n t i d a s n o s i t e
http://www.fnde.gov.br/index.php/proinf-consultas/941projeto-executivo-unidade-224-criancas e condições
constantes deste Edital e seus Anexos.
Para tanto informa que a sessão pública destinada ao
recebimento, exame e julgamento das habilitações e das
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