
 

 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA 
______________________________________________ 

 
 

 

Rodovia BR 262 – Km 135 – Centro -  TELEFAX (67) 3239.1291 
Água Clara/MS  -  C.E.P.: 79.680-000 

 

ÁGUA CLARA

19 13

P

R
EFEITURA MUNICIPA

L

ÁGUA CLARA - MS

19 5

3

 

Aviso de Licitação 
Processo Administrativo n° 186/2018 

Pregão Presencial n° 094/2018 
 

O Município de Água Clara/MS, torna público a abertura da Licitação, que será regida nos termos 
da Legislação em vigor e condições constantes no edital: Tipo: Menor Preço (Por Item).  
Objeto: Contratação de empresa especializada na aquisição de 01 (um) veículo de transporte sanitário zero 
km, com capacidade de 10 a 17 pessoas, conforme termo de adesão nº 5000201712281430957, firmado 
entre o ministério da saúde e a secretaria municipal de saúde de Água Clara/MS, de acordo com as 
especificações, quantitativos e condições constantes no projeto técnico de transporte sanitário eletivo, 
edital e seus anexos. 
Recebimento e Abertura das Propostas: ás 08:00 horas do dia 22 de janeiro de 2019.  
Local: na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Agua Clara/MS, sito a Rodovia BR 262 – Km 135 – 
Centro - CEP 79.680.000. 
Edital: O Edital encontra-se a disposição dos interessados, no Setor de Licitações, ou por e-mail 
edital@pmaguaclara.ms.gov.br. 
INFORMAÇÕES: Telefone (0XX67) 3239-1291 ou e-mail licitacao@pmaguaclara.ms.gov.br, das 07hoomin ás 
13hoomin. 
Se 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. 
Observação: De acordo com o Decreto Municipal 283/2018, o departamento de licitações entrará em 
recesso a partir do dia 17 de dezembro de 2018, voltando ao atendimento normal no dia 07 de janeiro de 
2018. Tendo em vista o fato supracitado, informamos que as solicitações serão atendidas após o recesso 
administrativo. 

Água Clara/MS, 14 de dezembro de 2018 
 
 
 
 

Marcos Antonio Garcia 
Pregoeiro 

 


