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PARTE I – PODER EXECUTIVO
LICITAÇÕES
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°031/2016
PREGÃO PRESENCIAL N°019/2016
O MUNICIPIO DE AQUIDAUANA-MS, por intermédio de seu Pregoeiro
Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, que
realizará no dia 20 de junho de 2016 às 08:00 horas, licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo “menor preço por item” e
de acordo com as condições estabelecidas no edital e seus anexos.
Objeto: Aquisição de materiais esportivos para atender a FEMA, em
eventos esportivos realizados e apoiados durante o exercício de 2016,
conforme descrito em anexo do edital.
Retirada do Edital: Núcleo de Licitações e Contratos, situado no Paço
Municipal de Aquidauana-MS, na Rua Luiz da Costa Gomes, nº711, Vila
Cidade Nova, neste Município, CEP 79.200-000, podendo ser adquirido
pelo representante legal da empresa devidamente constituído, nos dias
úteis de segunda a sexta–feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas.
Aquidauana - MS, 06 de junho de 2016.
Antônio Carlos Caetano
Pregoeiro Oficial
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°032/2016
PREGÃO PRESENCIAL N°020/2016
O MUNICIPIO DE AQUIDAUANA-MS, por intermédio de seu Pregoeiro
Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, que
realizará no dia 21 de junho de 2016 às 08:00 horas, licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo “menor preço por item” e
de acordo com as condições estabelecidas no edital e seus anexos.
Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de
veículos para transportar atletas do município de Aquidauana – MS, na
participação de eventos e intercâmbios esportivos, dentro e fora do
município, durante o ano de 2016, conforme descrito em anexo do
edital.
Retirada do Edital: Núcleo de Licitações e Contratos, situado no Paço
Municipal de Aquidauana-MS, na Rua Luiz da Costa Gomes, nº711, Vila
Cidade Nova, neste Município, CEP 79.200-000, podendo ser adquirido
pelo representante legal da empresa devidamente constituído, nos dias
úteis de segunda a sexta–feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas.
Aquidauana - MS, 06 de junho de 2016.
Antônio Carlos Caetano
Pregoeiro Oficial

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°033/2016
PREGÃO PRESENCIAL N°021/2016
O MUNICIPIO DE AQUIDAUANA-MS, por intermédio de seu Pregoeiro
Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, que
realizará no dia 21 de junho de 2016 às 10:00 horas, licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo “menor preço por item” e
de acordo com as condições estabelecidas no edital e seus anexos.
Objeto: Contratação de empresa especializada para confecção de
próteses dentárias para atender os pacientes do SUS do laboratório de
prótese do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, conforme
descrito em anexo do edital.
Retirada do Edital: Núcleo de Licitações e Contratos, situado no Paço
Municipal de Aquidauana-MS, na Rua Luiz da Costa Gomes, nº711, Vila
Cidade Nova, neste Município, CEP 79.200-000, podendo ser adquirido
pelo representante legal da empresa devidamente constituído, nos dias
úteis de segunda a sexta–feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas.
Aquidauana - MS, 06 de junho de 2016.
Antônio Carlos Caetano
Pregoeiro Oficial
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°034/2016
PREGÃO PRESENCIAL N°022/2016
O MUNICIPIO DE AQUIDAUANA-MS, por intermédio de seu Pregoeiro
Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, que
realizará no dia 23 de junho de 2016 às 08:00 horas, licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo “menor preço por item” e
de acordo com as condições estabelecidas no edital e seus anexos.
Objeto: Aquisição de materiais de escritório e de expediente para
atender as Fundações e Gerências Municipais, conforme descrito em
anexo do edital.
Retirada do Edital: Núcleo de Licitações e Contratos, situado no Paço
Municipal de Aquidauana-MS, na Rua Luiz da Costa Gomes, nº711, Vila
Cidade Nova, neste Município, CEP 79.200-000, podendo ser adquirido
pelo representante legal da empresa devidamente constituído, nos dias
úteis de segunda a sexta–feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas.
Aquidauana - MS, 06 de junho de 2016.
Antônio Carlos Caetano
Pregoeiro Oficial
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AQUIDAUANA PREV
PORTARIAS
REPUBLICA-SE POR CONSTAR INCORREÇÃO NO ORIGINAL
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Nº. 518 DE 02 DE
JUNHO DE 2016.
PORTARIA AQUIDAUANAPREV Nº. 049/2016.
CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTARIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURADA SRA. KÁTIA DOS SANTOS
ALVES BOTELHO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DE AQUIDAUANA – AQUIDAUANAPREV,
no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Complementar
1.801/2001, de 13 de dezembro de 2001,
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER, a partir de 01 de junho de 2016, benefício
previdenciário de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição
para a segurada Sra. KÁTIA DOS SANTOS ALVES BOTELHO, inscrita
no CPF nº 321.434.271-15, no cargo de Coordenador Pedagógico,
Matrícula nº 0388, Nível II, Classe F, do quadro de servidores efetivos
do Município de Aquidauana/MS, com proventos Integrais,
correspondentes à totalidade da remuneração do cargo efetivo, no valor
de R$ 9.597,87 (nove mil quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e
sete centavos), com fundamento no artigo 3° da Emenda Constitucional
nº 47/2005.
Parágrafo Único – O valor dos proventos do presente benefício será
revisto, na forma da Lei, na mesma proporção e na mesma data,
sempre que modificar a remuneração dos servidores em atividade,
sendo também estendidos para o aposentado quaisquer benefícios ou
vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade,
inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do
cargo em que se deu a aposentadoria, em conformidade com o
Parágrafo Único do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 47/2005 c/c no
art. 7º, da Emenda Constitucional nº 41/2003.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Aquidauana/MS, 01 de junho de 2016.
Nelson Gonçalves Estadulho
Diretor Presidente
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