
 

  

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA 

Secretaria Municipal de Finanças 

Núcleo de Licitações e Contratos 
Rua Luiz da Costa Gomes, n. 711, Vila Cidade Nova 

Aquidauana – MS – CEP 79200-000 

 
 

 

Processo Administrativo nº 137/2021 

Pregão Eletrônico nº 13/2021 - Adendo nº 03 ao Edital 

Aviso de Repetição 

 

O município de Aquidauana/MS, por meio da Comissão Permanente de Licitação 

(CPL) e da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, considerando que a sessão 

do pregão eletrônico no dia 17/08/2021 foi deserta, a fim de se atrair mais 

interessados, imaginando que as empresas podem ter deixado de participar em razão 

da dificuldade de manter seu preço por 12 meses, resolve-se repetir o processo, 

porém, por meio do presente documento, fica alterado no edital e anexos a vigência 

da ata de Registro de Preços a qual passa a ser de 06 (seis) meses, será também 

ampliada a publicidade. 

O processo tem por objeto: Registro de preços para aquisição de 02 (duas) 

camionetes 4x4, zero km, cabine dupla, para a Secretaria Municipal de Saúde e 

Saneamento, com vigência de 06 (seis) meses. 

Processo Administrativo no ComprasNet nº 500/2021 

Pregão Eletrônico no ComprasNet nº 120/2021  

Data da repetição do certame: 10 de setembro de 2021 às 09:00 horas (Horário 

de Brasília) 

Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.gov.br/compras  

Retirada do Edital: 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.  

Entrega das Propostas: a partir de 26/08/2021 às 09h00 (Horário de Brasília) no 

site www.gov.br/compras 

Abertura das Propostas: 10/09/2021 às 09:00 (Horário de Brasília) no site 

www.gov.br/compras. 

Aquidauana - MS, 24 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

 

 

         Murilo Faustino Rodrigues                                  Flávio Gomes Silva 

               Presidente da CPL                                        Membro da CPL 

 

 

 

 

 

 

 

Claudiomiro Eloi                                       Cláudia Franco Fernandes Souza 

Secretário da CPL                             Secretária Municipal de Saúde e Saneamento 
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