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Aviso de Licitação 
Processo Administrativo n° 223/2018 

Pregão Presencial n° 099/2018 
 

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 (GLOBAL).  
Objeto: Contratação de empresa especializada em promoção de eventos de grande porte, com vistas à 
organização e realização da Festa Comemorativa do Aniversário da Cidade de Água Clara - MS (MOTO 
SHOW E BANDA SHOW), pelos seus 65 (sessenta e cinco anos) anos de emancipação política. As 
festividades ocorrerão nos dias 08 e 09 de fevereiro de 2018, conforme termo de referência, edital e seus 
anexos. 
Recebimento e Abertura das Propostas: ás 09:00 horas do dia 17 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, 20 de dezembro de 2018 
 
 
 
 

Marcos Antonio Garcia 
Pregoeiro 

 


