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RESULTADO IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E AVISO DE NOVA DATA DO CERTAME 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2018 – REGISTRO DE PREÇOS 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 119/2018 
O MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA, considerando que não foi acatado o recurso da empresa 

LABINBRAZ COMERCIAL LTDA conforme CI 107/2018 MAC/SESAU, vem por meio da Comissão 
Permanente de Licitação – CPL designar nova data para realização do certame que se refere á 
contratação de empresa  para fornecimento de reagentes e insumos e serviços de comodato de 
equipamentos autorizados para bioquímica e hematologia, treinamento da equipe do laboratório e 

assistência técnica, nos termos do Edital e seus anexos. O certame será realizado no dia 19 de 
outubro de 2018 às 08:00 horas, na sala , na sala nº 01 (segundo andar) do núcleo de 
licitações, situada na Rua Luiz da Costa Gomes, n° 711 – Vila Cidade Nova, Aquidauana-MS, 
lembramos que a licitação é na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo “MENOR PREÇO POR 
ITEM”. 
Retirada do Edital: O edital com os anexos estará disponível no site oficial do município 
http://www.aquidauana.ms.gov.br/?p=licitacoes, podendo também o edital e informações serem 
solicitados por meio de e-mail enviado ao seguinte endereço eletrônico 
licitacao.contratos@gmail.com. Caso o interessado opte em obter o arquivo do edital com os 
anexos diretamente no setor responsável, este deverá dirigir-se, portando “pen-drive”, ao Núcleo 

de Licitações e Contratos, situado na Prefeitura Municipal de Aquidauana-MS, rua Luiz da Costa 
Gomes, nº 711, Vila Cidade Nova, neste Município, CEP 79.200-000, nos dias úteis de segunda a 
sexta–feira, no horário das 07:30 às 11:00 horas. 
Aquidauana, 04 de outubro de 2018. 
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Presidente da CPL   
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