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PUBLICAÇÕES A PEDIDO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ELEIÇÃO DO SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 

BODOQUENA - SINDSERB
 - Prazo para inscrição de chapa dia 18/09/2019 até as 17h horário local, o funcionamento do sindicato para 
entrega das inscrições de chapa será das 8h às 11:30h e das 13h às 17;30h;
- A eleição acontecera no dia 02/10/2019 na sede do sindicato das 8h às 17h, exceto em caso de chapa única, 
pois ai será realizado assembleia às 18h também na sede do sindicato;
- Editais foram fixados na sede do sindicato, prefeitura e câmara municipal;
 Bodoquena, 04 de setembro de 2019
  MARIA CRISTINA SILVEIRA GASPERIM

SENAC– Administração Regional no Estado de Mato Grosso Do Sul 
EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO PRESENCIAL E ONLINE Nº 01/2019

O SENAC/MS– Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Administração Regional no Estado do Mato Grosso do 
Sul, torna público para conhecimento dos interessados, LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE DE BENS MÓVEIS, do 
tipo MAIOR LANCE, de sua propriedade, conforme especificações constantes do Edital. Os lances online poderão 
ser ofertados a partir da inserção no portal da Casa de Leilões e continuamente durante o leilão simultâneo 
agendado para o dia 24 de setembro de 2019, a partir das 14:00 horas (horário MS), sendo o leilão online 
através do portal www.casadeleiloes.com.br e o leilão presencial na Casa de Leilões, sito à Rua Jaboatão, 
271, B. Silvia Regina, em Campo Grande-MS. Os interessados em vistoriar os lotes, poderão dirigir-se ao endereço 
acima, no período de 16 a 23/09/2019, em dias úteis, das 08:30h. às 11:00h. e das 14:00h. às 16:30h. e dia 
24/09/2019, das 08:30h. às 11:00h., onde os bens estão à disposição para visitação. Demais informações e o 
edital completo poderão ser obtidos no endereço da Casa de Leilões, ou pelo fone (67) 3363-7000, ou no site 
www.casadeleiloes.com.br, onde também poderão ser ofertados lances, após aprovação do cadastro, conforme 
instruções no site.

Campo Grande–MS, 05 de setembro de 2019.
SENAC/MS - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial de Mato Grosso do Sul

PREGÃO PRESENCIAL N°. 139/2019
PROCESSO LICITATÓRIO N°. 157/2019

RESULTADO DE LICITAÇÃO
Homologo a presente Licitação, cujo objeto trata de Aquisição de caçamba estacionária sem tampa, tipo brooks, 
com capacidade de 05 (cinco) m³, para recebimento de resíduos da construção civil, galhada e outros materiais 
para atender as diversas secretárias do município de Três Lagoas/MS, conforme especificações constantes no 
TERMO DE REFERÊNCIA.
EMPRESAS ADJUDICADAS NO MENOR PREÇO POR ITEM:

EMPRESA VALOR
MOVIMENTE BRASIL EIRELI R$ 128.500,00 (Cento e vinte e oito  mil e quinhentos reais)

Três Lagoas/MS, 5 de setembro de 2019

GILMAR GARCIA TABONE
Secretaria Municipal de Administração

Prefeitura Municipal de Vicentina

EXTRATO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº. 514.012-24/19
1. PARTES: Município de Vicentina, MS e Caixa Econômica Federal.
2. OBJETO: Empréstimo, sob a forma de financiamento, concedido pela CAIXA, lastreado em recursos do FGTS, 
repassados pelo AGENTE OPERADOR à CAIXA, nas condições estabelecidas no Programa Pró-Transporte, para 
execução de obra de qualificação viária.
3. VIGÊNCIA: 264 (duzentos e sessenta e quatro) meses, a contar da data de assinatura do instrumento 
contratual.
4. VALOR TOTAL: R$ 5.200.412,70 (cinco milhões, duzentos mil, quatrocentos e doze reais e setenta centavos), 
sendo que o montante de R$ 4.940.392,06 (quatro milhões, novecentos e quarenta mil, trezentos e noventa e 
dois reais e seis centavos), refere-se ao valor financiado e R$ 260.020,64 (duzentos e sessenta mil, vinte reais e 
sessenta e quatro centavos), refere-se à Contrapartida.
5. AUTORIZAÇÃO: Lei Municipal nº. 479/2019.
6. MULTA RESCISÃO: a parte que descumprir qualquer cláusula estabelecida no contrato, sofrerá multa no valor 
de até 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato.
7. DO FORO: Comarca de Dourados/MS.
8. DATA DA ASSINATURA: 29 de agosto de 2019.
9. TESTEMUNHAS: Thiago Brigatti Dias Venâncio e Paulo César Neves de Matos.

Claudia
Realce


