SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE MATO GROSSO DO SUL
Atualizado em: 02-maio-2019

10 Maiores contratos do Exercício de 2019 (1º quadrimestre) - 01 de janeiro a 30 de abril de 2019
CONTRATO

MS-2017-CT-009

MS-2017-CT-022

TIPO

FAVORECIDO

obra de reforma e ampliação, com construção de ginásio poliesportivo com estrutura prémoldada de concreto e cobertura de estrutura metálica e telha térmica, da unidade
NXS ENGENHARIA EIRELI - EPP
executiva Sesc Escola Horto, em Campo Grande/MS, incluindo fornecimento e instalação de
equipamentos.
Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência médico-ambulatorial e
hospitalar, com cobertura obstétrica, a cobertura de toda as doenças da Classificação
UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE
Estatística Internacional de Doenças e problemas relacionados com a Saúde, de natureza
TRABALHO MEDICO
clínica e cirúrgica, por profissionais e hospitais e serviços auxiliares de diagnóstico e terapia
próprios ou credenciados...

TOTAL PAGO NO
PERÍODO

CNPJ/CPF

MODALIDADE

080134830001-70

CONCORRÊNCIA

033159180001-18

PREGÃO PRESENCIAL

825.178,11

1.457.090,95

MS-2018-CT-055

Execução da obra de reforma e ampliação da Unidade Executiva Sesc Camillo Boni,
incluindo fornecimento de material e mão de obra, conforme projetos, caderno de encargos
NXS ENGENHARIA EIRELI - EPP
e especificações e demais documentos constantes no Anexo V, observadas as demais
condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus anexos.

080134830001-70

CONCORRÊNCIA

807.113,81

MS-2018-CT-031

Contratação de empresa para a prestação de serviços de administração de “Cartões Vale
Alimentação" para atender o Sistema Fecomércio/MS.

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

038177020001-50

PREGÃO PRESENCIAL

608.840,25

MS-2018-CT-060

Reforma e Ampliaçao e da Unidade Sesc Dourados.

NXS ENGENHARIA EIRELI - EPP

080134830001-70

CONCORRÊNCIA

393.920,18

MS-2018-CT-070

Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de agência de publicidade
para prestação de serviços nos setores de publicidade e propaganda, para executar um
conjunto de atividades realizadas integradamente, que tenham por objetivo o estudo, o
TIS - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e
a supervisão da execução externa e a distribuição e veiculação de

375260190002-67

CONCORRÊNCIA

348.432,55

MS-2015-CT-013

Serviço de internet dedicada e link de dados.

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

765357640001-43

INEXIGIBILIDADE

262.325,71

MS-2017-CT-008

Fornecimento de licença de uso de software específico, em lote único.

AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

222335810001-44

PREGÃO PRESENCIAL

216.641,88

MS-2015-CT-030

Contratação de empresa(s) especializada(s) na prestação, de forma contínua, dos serviços de
limpeza, asseio e conservação diária e portaria, com fornecimento de mão-de-obra,
BRILHAR SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI
materiais e equipamentos, para atender os imóveis do Sesc/MS em todo Estado do Mato
Grosso do Sul.

106482540001-74

PREGÃO ELETRÔNICO

168.179,52

MS-2017-CT-025

A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PELA CONTRATADA, DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA
FIXA E SOBRE IMPLANTE.

133334170001-18

PREGÃO PRESENCIAL

159.027,29

ALTAMIR SOUZA - ME

Gerência de Escritório de Processos e Contratos

