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PARTE I – PODER EXECUTIVO
LICITAÇÕES
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°046/2016
PREGÃO PRESENCIAL N°033/2016
O MUNICIPIO DE AQUIDAUANA-MS, por intermédio de sua Pregoeira
Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, que
realizará no dia 04 de julho 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 gêneros alimentícios para atender o centro de
Atenção Psicossocial – CAPS no 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, 17 de junho de 2016.
Edy Souza Vieira
Pregoeira Oficial
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°047/2016
PREGÃO PRESENCIAL N°034/2016
O MUNICIPIO DE AQUIDAUANA-MS, por intermédio de sua Pregoeira
Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, que
realizará no dia 05 de julho 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 limpeza e higiene para atender o
centro de Atenção Psicossocial – CAPS no 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, 17 de junho de 2016.
Edy Souza Vieira
Pregoeira Oficial

