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ÁGUA CLARA - MS

Departamento de Licitação
AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 113/2018
PREGÃO PRESENCIAL N° 058/2018

O MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA/MS, através da Secretaria Municipal de Assistência Social,
Trabalho e Habitação e Secretaria Municipal de Educação, por intermédio do Pregoeiro
oficial, designado pela Portaria nº. 057, de 08 de março de 2018, publicado no Diário do
Oficial do Município, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo “MENOR PREÇO POR ITEM” a Contratação
de empresa especializada para o fornecimento de Higiene Pessoal e Fraldas Infantis, visando
atender as necessidades da secretaria municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação e
Secretaria Municipal de Educação.
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: 08 de junho de 2018 às 11h00min, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal
de Agua Clara/MS, sito a Rodovia BR 262 – Km 135 – Centro - CEP 79.680.000.
Retirada do Edital: O Edital estará à disposição dos interessados de forma eletrônica
devendo ser solicitado sem ônus, via e-mail, através do endereço eletrônico
edital@pmaguaclara.ms.gov.br, deste que preenchido o REQUERIMENTO DO EDITAL,
devidamente preenchido, assinado e carimbado com CNPJ, que poderá ser solicitado através
do mesmo endereço eletrônico supracitado. 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 (0XX673239 1291), ou no setor de Licitações das 07h00min às 11h00min.
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.
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.
Água Clara (MS), 25 de maio de 2018.

Marcos Antonio Garcia
Pregoeiro
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