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Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL N. º 048/2022

PREGÃO ELETRÔNICO N° 036/2022
JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado/MS, torna público a quem possa 
interessar, que se acha instaurado na Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado/MS, o Processo de Licitação 
Pública, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO N° 036/2022, com fundamento nos dispositivos da Lei n.º 
10.520, de 17 de julho de 2002 e do Decreto Municipal n.º 115, de 10 de dezembro de 2009 e Decreto Municipal nª 
070/2020, com a finalidade de selecionar empresa, pelo critério de Menor preço por item, mediante o Sistema 
de Registro de Preços, para a contratação de serviços de transporte de urgência e emergência de 
pacientes, com uso de veículo ambulância de suporte avançado (tipo D) adulto, neonatal e pediátrico 
(UTI móvel) para remoção dos pacientes e fornecimento da equipe médica necessária, nos moldes 
das premissas do SUS para os municípios de Campo Grande – MS, Paranaíba – MS e Três Lagoas – 
MS, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Aparecida do Taboado – MS, de 
conformidade com as especificações e forma prevista no Anexo I - Termo de Referência. 
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, via Internet, mediante condições de segurança - criptografia 
e autenticação - em todas as suas fases. 
Os trabalhos serão conduzidos pela Pregoeira, mediante a inserção e monitoramento constante da página 
eletrônica: https://bllcompras.com “Acesso Identificado”.
Recebimento das propostas: 19/05/2022, às 09:00 horas, mediante sua inserção na página eletrônica: 
https://bllcompras.com;
Do encerramento do recebimento das propostas: 01/06/2022, às 09:00 horas (Horário de Brasília - DF); 
Data de abertura das propostas: 01/06/2022, às 09:10 horas (Horário de Brasília - DF); 
Início da disputa: 01/06/2022, às 09:20 horas (Horário de Brasília - DF); 
Modo de disputa adotado para o envio de lances no presente Pregão Eletrônico: ABERTO
Endereço eletrônico da disputa: https://bllcompras.com. 
Os interessados poderão adquirir o edital e seus anexos, mediante download nos sites: https://
aparecidadotaboado.ms.gov.br/portal/editais/1 ou no site da plataforma: https://bllcompras.com, ou 
ainda através de solicitação no e-mail: licitacao@aparecidadotaboado.ms.gov.br ou mediante retirada de 
cópia do mesmo, em dias úteis, no horário de expediente da Prefeitura Municipal, na sala do Departamento 
Municipal de Licitação, situado no Paço Municipal “Oswaldo Bernardes da Silva”, na Rua Elias Tolentino de Almeida, 
n.º 4.098, Jardim São Bento, na cidade de Aparecida do Taboado/MS.
Aparecida do Taboado/MS, aos 18 de maio de 2022.

JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS
Prefeito

Prefeitura Municipal de Aquidauana

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. º 152/2022 - PREGÃO PRESENCIAL N. º 13/2022.
MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA-MS – REGISTRO DE PREÇOS
Data do certame:  01/06/2022 às 08:00 horas.
Local: Na Sala de Licitações do Prédio da Prefeitura Municipal de Aquidauana, sito à Rua Luiz da Costa Gomes, 
nº 711, Bairro Vila Cidade Nova, Aquidauana/MS.
Objeto: Contratação de empresa para auxiliar na organização e realização do 6º encontro de relíquias no município 
de Aquidauana/MS, convênio nº 29.662/2020, celebrado entre o Estado de Mato Grosso do Sul - FUNDTUR e 
Prefeitura Municipal de Aquidauana.
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@aquidauana.ms.gov.br

Aquidauana - MS, 18 de maio de 2022.

Silvia Letícia Bernardes
Núcleo de Licitação e Contratos

Prefeitura Municipal de Bodoquena

AVISO DE REFICICAÇÃO E REPUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL 40/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 174/2022
O Secretário Municipal de Administração e Finanças do Município de Bodoquena/MS, no uso das prerrogativas 
que lhe confere a lei, comunica aos interessados que foram realizadas alterações no Edital e no Objeto do 
Procedimento Licitatório, na modalidade Pregão Presencial N° 40/2022, objetivando a Aquisição de rolo 
compactador de solo, novo, motor movido a diesel turbo de no mínimo 4 cilindros com potencia mínima de 


