
 
 

 
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

Processo Administrativo nº 116/2019, Pregão Presencial n° 051/2019 
 
 
O Município de Anastácio-MS adjudica e homologa o certame licitatório referente à 
contratação de empresa especializada para implantação e treinamento de Software 
em Sistema de Gestão, no formato local e web simultaneamente, sem qualquer 
espécie de limitador de usuários conectados simultaneamente, objetivando o 
atendimento das Secretarias Municipais de Saúde, de Educação e de Assistência 
Social do Município de Anastácio-MS. Do qual resultou vencedora a empresa TDR 
Informática Ltda. EPP, CNPJ nº 02.587.070/0001-13, situada na Travessia Faia nº 27, 
Bairro São Francisco, Município de Campo Grande-MS, CEP nº 79.118-071, 
vencedora do certame, com valor total dos itens: Item 01 - Licença de uso de software 
aplicativo (cessão de uso) do sistema de gestão saúde, social e educação via local e 
web, valor total de R$ 104.400,00 (cento e quatro mil e quatrocentos reais); e Item 02 - 
Conversão, implantação e treinamento dos usuários, valor total de R$ 26.100,00 (vinte 
e seis mil e cem reais). Perfazendo o valor total da licitação em R$ 130.500,00 (cento 
e trinta mil e quinhentos reais). Para o período de 12 (doze) meses. 
 

Anastácio-MS, 10 de janeiro de 2020 
Nildo Alves de Albres 

Prefeito Municipal 

 
EXTRATO DE CONTRATO nº 002/2020 

 
 
OBJETO: Prestação de serviços por empresa especializada para implantação e 
treinamento de Software em Sistema de Gestão, no formato local e web 
simultaneamente, sem qualquer espécie de limitador de usuários conectados 
simultaneamente, em conformidade com as especificações constantes no Termo de 
Referência (Anexo I) e na Proposta de Preços (Anexo I “A”), parte integrante deste 
Edital, objetivando o atendimento das Secretarias Municipais de Saúde, de Educação 
e de Assistência Social do Município de Anastácio-MS.  
LICITAÇÃO PRÉVIA – Processo Administrativo nº 116/2019 – Pregão Presencial nº 
051/2019. 
CONTRATADA: Empresa TDR Informática Ltda. EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
02.587.070/0001-13, com estabelecimento na Travessia Faia nº 27, Bairro São 
Francisco, na cidade de Campo Grande-MS, CEP nº 79.118-071. 
PRAZO DE VIGÊNCIA – 13.01.2020 a 12.01.2021. 
VALOR TOTAL: R$ 130.500,00 (cento e trinta mil e quinhentos reais). 
DOTAÇÕES:06.01.12361202085.3.3.90.30.00–101000–F 0124, 
07.01.10122182079.3.3.90.30.00 – 100000 – F 0184 e 
08.01.14422302042.3.3.90.30.00 – 100000 – F 0216. 
 
ASSINATURAS: Nildo Alves de Albres, Marcio Barbosa da Silva, Tiego Estafani Flores 

de Lima e Joziane Fernandes de Arruda 
Anastácio-MS, 13 de janeiro de 2020 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0105/2019 

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2019 
 
 
Aviso Resultado de Licitação  
Contratação de empresa especializada para serviço de fornecimento de contêineres 
metálicos para armazenamento temporário dos rejeitos (todos aqueles resíduos 
sólidos equiparáveis aos domiciliares e comerciais sem viabilidade de 
reaproveitamento, beneficiamento ou reciclagem no âmbito municipal de Anastácio-
MS), transporte e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos em unidade 
devidamente licenciada por órgão ambiental integrante do SISNAMA (Sistema 
Nacional de Meio Ambiente), para atender a Secretaria Municipal de Obras do 
município de Anastácio-MS.  
Vencedora: Waste Log Soluções em Logística e Transporte de Resíduos Ltda. em 
consórcio com  Elite Max Ambiental  - Central Norte Paranaense de Tratamento e 

Disposição Final de Resíduos Ltda. ME com valor de:  item 01 – transbordo, valor  
unitário de R$ 124,60 (cento e vinte e quatro reais e sessenta centavos) por tonelada 
e no item 02 – destinação final, o valor unitário de R$ 134,50  (cento e trinta e quatro 
reais e cinquenta centavos) por tonelada, perfazendo o valor total estimado para o 
período de 12 meses em R$ 1.374.266,40 (um milhão, trezentos e setenta e quatro 
mil, duzentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos). 
 

Anastácio-MS, 24 de janeiro de 2020. 
Vilson Zanqueta 

Secretário do GEL 
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