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 ITEM 011.1: SANTI COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - ME 
1 Carne - Origem: bovina; Corte: coxão duro, 

sem osso; Requisito: com no máximo 10% 
de gordura, livre de aparas, congelado, 
aspecto firme; Cor: vermelho vivo; 
Requisito da embalagem: plástica.

1 - Kg 23.401 NATURAFRIG R$30,30 R$709.050,30

( C o t a 
Reservada)

 ITEM 012.1: SANTI COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - ME 
1 Carne - Origem: bovina; Corte: músculo, 

sem osso; Requisito: livre de gorduras e de 
aparas, congelada, com aspecto firme; Cor: 
vermelho vivo; Requisito da embalagem: 
plástica.

1 - Kg 1.000 NATURAFRIG R$30,89 R$30.890,00

( C o t a 
Reservada)

 ITEM 014: SANTI COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - ME 
1 Carne - Origem: bovina; Corte: alcatra, 

sem osso; Requisito: com no máximo 10% 
de gordura, livre de aparas, congelado, 
aspecto firme; Informação Adicional: 
cortado em bife de aproximadamente 
1 cm; Cor: vermelho vivo; Requisito da 
embalagem: plástica.

1 - Kg 770 NATURAFRIG R$39,69 R$30.561,30

(Exclusivo 
ME e EPP)
 

 ITEM 016: SANTI COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - ME 
1 Carne - Origem: bovina; Corte: lagarto; 

Requisito: com no máximo 5% de gordura, 
livre de aparas, resfriada, aspecto 
firme; Cor: vermelho vivo; Requisito da 
embalagem: plástica.

1 - Kg 12.105 NATURAFRIG R$35,99 R$435.658,95

( C o t a 
Principal)

 ITEM 016.1: SANTI COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - ME 
1 Carne - Origem: bovina; Corte: lagarto; 

Requisito: com no máximo 5% de gordura, 
livre de aparas, resfriada, aspecto 
firme; Cor: vermelho vivo; Requisito da 
embalagem: plástica.

1 - Kg 4.035 NATURAFRIG R$35,99 R$145.219,65

( C o t a 
Reservada)

 ITEM 020: SANTI COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - ME 
1 Carne - Origem: bovina; Corte: músculo 

moído; Requisito: com no máximo 5% de 
gordura, livre de aparas, resfriada, aspecto 
firme; Cor: vermelho vivo; Requisito da 
embalagem: plástica.

1 - Kg 350 NATURAFRIG R$27,71 R$9.698,50

(Exclusivo 
ME e EPP)

 VALOR GLOBAL R$3.491.298,60

Campo Grande, 25 de junho de 2021.

Leonardo Dias Marcello  
Superintendente de Gestão de Compras e Materiais

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE (MI)
(SELEÇÃO DE CONSULTORES)

Instituição Financiadora: Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID
País: Brasil
Projeto: Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado de Mato Grosso do Sul (PROFISCO 

II-MS)
Setor: Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul – SEFAZ/MS
Resumo: Contratação de firma consultora para elaboração de projeto executivo de arquitetura e 

complementares, em unidades de fiscalização.
Empréstimo Nº: 4597/OC-BR
Processo Nº: 11/008.137/2021
Manifestação Nº: 015/2021
Data limite: 14/07/2021

O Estado do Mato Grosso do Sul (MS) firmou um empréstimo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID) para financiamento do Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado de Mato Grosso do Sul (PROFISCO 
II-MS) e pretende aplicar parte dos recursos na seleção e contratação de serviços de consultoria.

Os serviços de consultoria compreendem, por um período estimado de 8 (oito) meses, a avaliação e diagnóstico 
das instalações físicas de 12 unidades de fiscalização localizadas no interior do Estado de Mato Grosso do Sul, a 
elaboração de projeto executivo de arquitetura e complementares, com detalhamento e definição dos materiais, 
a elaboração do memorial de cálculo, planilha de quantificação e orçamento, memorial descritivo e cronograma 
físico e financeiro da obra e o assessoramento no processo licitatório para execução das obras.
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A Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul – SEFAZ/MS convida as firmas consultoras elegíveis 
a manifestarem interesse em relação à prestação dos serviços solicitados. As firmas consultoras, além de 
apresentarem suas informações cadastrais (razão social, nome de fantasia, contrato social, endereço completo, 
fone, e-mail, etc.), deverão fornecer evidências que comprovem que estão qualificadas para executar os 
serviços, mediante apresentação de portfólios, atestados de capacidade técnica, folhetos, descrição de trabalhos 
e experiências em condições similares, certificações, disponibilidade de pessoal que possua os conhecimentos 
pertinentes, resumo curricular da equipe técnica, etc. 

As firmas consultoras serão selecionadas de acordo com os procedimentos estabelecidos nas Políticas 
para Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), GN-2350-15, disponível no endereço eletrônico https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.
aspx?docnum=EZSHARE-1132444900-23306, e poderão participar todas as firmas de países de origem que 
forem elegíveis, segundo o estabelecido nessas Políticas. 

As firmas consultoras poderão associar-se na forma de joint venture ou por meio de consórcio para melhorar 
as suas qualificações. A nacionalidade de uma empresa é a do país em que está legalmente constituída ou 
incorporada e, no caso de joint venture ou consórcio, será considerada a nacionalidade da empresa designada 
como representante.

A firma consultora será selecionada de acordo com o método de Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor 
(SQC) definido nas Políticas.

As firmas consultoras interessadas poderão obter informações adicionais por meio do endereço abaixo indicado, 
durante o horário comercial (das 7:30h às 11:30h e das 13:30h às 17:30h).

As manifestações de interesse deverão ser enviadas por Correio/SEDEX ou correio eletrônico ao endereço abaixo 
indicado até as 17:30h (hora local) do dia 14 de julho de 2021.

Endereço:
Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul
A/C Maluceli Bitencourt Machado Guenka (Assessora de Aquisições/PROFISCO II-MS)
Rua Delegado José Alfredo Hardman s/n – Parque dos Poderes
Tel: 55 (67) 3318-1444
E-mail: profiscoms@fazenda.ms.gov.br
Website: www.profisco.ms.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO

A SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL – SAD, 
através da Coordenadoria de Licitação - COLIC/SUCOMP/SAD, por meio do Diário Oficial Eletrônico instituído 
como veículo oficial de publicação do Estado de Mato Grosso do Sul, conforme a Lei n°3.394/2007, torna pública 
a realização da licitação abaixo:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA 
PARA SUSTENTAÇÃO, ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE 
E TESTE DE SOFTWARE, NA FORMA DE SERVIÇOS CONTINUADOS PRESENCIAIS E/OU NÃO PRESENCIAIS

PREGÃO ELETRÔNICO: 0032/2021
PROCESSO: 55/003.107/2021

ABERTURA DA SESSÃO: Às 08 horas do dia 09 de julho de 2021, (HORÁRIO LOCAL).
ENDEREÇO DA ABERTURA DA SESSÃO: www.compras.ms.gov.br

O edital, adendos e demais avisos, encontram–se disponíveis aos interessados gratuitamente no site www.
compras.ms.gov.br.
Aplicam-se a esta licitação as leis números 8.666/1993 e 10.520/2002.

Coordenadoria de Licitação - COLIC/SUCOMP/SAD

Campo Grande/MS, 25 de junho de 2021.

PRIMEIRO ADENDO

A FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS – FUNSAU,  por meio do Diário Oficial Eletrônico instituído como 
veículo oficial de publicação do Estado de Mato Grosso do Sul, conforme a Lei n°3.394/2007, torna público o 
primeiro adendo da licitação abaixo:


