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ANO VI  N° 1016 -  Quinta–Feira 09 de Julho de 2015 
 

EDITAL: 
 

AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 094/2015 

PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2015 
 
 

O MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA-MS, através da 
Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, por intermédio de seu 
Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, que 
realizará no dia 22 de Julho de 2015 as 08:00 horas, licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL, tipo “menor preço por lote” visando formar o 
Sistema de Registro de Preços da Administração Pública Municipal  para 
contratações futuras e de acordo com as condições estabelecidas no edital 
e seus anexos.  
Objeto: Aquisição de Materiais de consumo e Pedagógico, com 
fornecimento parcelado, para serem utilizados pelas Secretarias de 
Educação e Promoção Social, e seus diversos Departamentos, a serem 
realizados durante 12 (doze) meses. Retirada do Edital: Secretaria Municipal 
de Fazenda e Planejamento, situada no Paço Municipal de Aral Moreira - 
MS a Rua Bento Marques Nº795, Centro - CEP 79.930-000, podendo ser 
adquirido mediante o pagamento de R$ 50,00 (cinqüenta reais), nos dias 
úteis de segunda a sexta–feira, no horário de expediente das 07:30 às 11:30  
das 13:00 às 17:00 horas. 
 
Aral Moreira - MS, 08 de Julho de 2015. 
 
 

SERGIO ALAN JUNIOR MARTINS 
PREGOEIRO 

 
 

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N°028/2015 – REGISTRO DE PREÇOS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°095/2015 
 
O MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA-MS, através da Secretaria Municipal de 
Fazenda e Planejamento, por intermédio de seu Pregoeiro Oficial, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que realizará no dia 22 de 
Julho de 2015 às 10:00 horas, licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL, tipo “menor preço por item” visando formar o Sistema de 
Registro de Preços da Administração Pública Municipal  para contratações 
futuras e de acordo com as condições estabelecidas no edital e seus 
anexos.  
Objeto: aquisição de materiais para serem utilizados pela Secretaria 
Municipal de Obras Públicas, na execução de serviços de recuperação de 
base de pavimentação asfáltica e operação tapa buracos, sendo que os 
fornecimentos serão de forma parcelada conforme as necessidades desta 
Secretaria. 
Retirada do Edital: Cópias do Edital e seus anexos deverão ser retirados 
na Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento até as 17:00 horas do 
último dia útil que anteceder a data marcada para abertura dos envelopes 
Proposta e Documentação, localizada na Rua Bento Marques, n°795, 
centro, nesta cidade, mediante apresentação da guia do recolhimento da 
taxa no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais). Somente poderá retirar o Edital 
o representante legal da empresa interessada, munido de documentos que 
comprovem os poderes de representar a empresa. 
 
Aral Moreira - MS, 08 de Julho de 2015. 
 
 
 
 

___________________________ 
SERGIO ALAN JUNIOR MARTINS 

Pregoeiro Oficial 
 

 
 
 
 

AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 096/2015 

PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2015 
 
 

O MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA-MS, através da 
Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, por intermédio de seu 
Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, que 
realizará no dia 22 de Julho de 2015 as 14:00 horas, licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL, tipo “menor preço global” visando formar o 
Sistema de Registro de Preços da Administração Pública Municipal  para 
contratações futuras e de acordo com as condições estabelecidas no edital 
e seus anexos.  
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para a Locação de 
Máquinas Fotocopiadoras a laser e multifuncionais, em preto e branco e 
colorida, visando atender as necessidades das diversas Secretarias 
Municipais, pelo período de 12(doze) meses. Retirada do Edital: Secretaria 
Municipal de Fazenda e Planejamento, situada no Paço Municipal de Aral 
Moreira - MS a Rua Bento Marques Nº795, Centro - CEP 79.930-000, 
podendo ser adquirido mediante o pagamento de R$ 50,00 (cinqüenta 
reais), nos dias úteis de segunda a sexta–feira, no horário de expediente 
das 07:30 às 11:30  das 13:00 às 17:00 horas. 
 
Aral Moreira - MS, 08 de Julho de 2015. 
 
 
 
 

SERGIO ALAN JUNIOR MARTINS 
PREGOEIRO 

 
 
 
 

 


