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ANO VI  N° 1635 – Terça  Feira 06 de Agosto de 2019   

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 035/2019 – REGISTRO DE PREÇOS  

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 093/2019 

 

O MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA/MS, por intermédio do seu Pregoeiro, 
torna público, a realização do pregão presencial do tipo “menor preço por 
item”. OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa 
especializada para a realização de exames laboratoriais, pelo período de 12 
(doze) meses, de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde, de acordo com especificações e quantidades de materiais constante 
no Edital. 
 Data/Local: 19 de Agosto de 2019, às 08h00min, no recinto da Prefeitura 
Municipal de Aral Moreira, sito á  Rua Bento Marques, N°795, Centro, Aral 
Moreira/MS. 
Os interessados deverão obter o edital impresso no endereço citado acima  
pelo valor de R$ 30,00 (Trinta Reais) ou, através de solicitação enviada no 
e-mail: licitacao@aralmoreira.ms.gov.br, nesse caso não é cobrado valor 
algum. 
 

Aral Moreira/MS, 01 de Agosto de 2019 

 

 

 

___________________________________ 
MARCIO JOSÉ BLANMARQUES 

PREGOEIRO 
 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 036/2019 – REGISTRO DE PREÇOS  

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 094/2019 

 

O MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA/MS, por intermédio do seu Pregoeiro, 
torna público, a realização do pregão presencial do tipo “menor preço por 
item”. OBJETO: : Registro de preços para aquisição de materiais para 
laboratório, com fornecimento parcelado, para serem utilizados no 
laboratório de analises clínicas deste Município, para consumo previsto 
durante 12 (doze) meses.  
Data/Local: 20 de Agosto de 2019, às 08h00min, no recinto da Prefeitura 
Municipal de Aral Moreira, sito á  Rua Bento Marques,N°795, Centro, Aral 
Moreira/MS. 
Os interessados deverão obter o edital impresso no endereço citado acima  
pelo valor de R$ 30,00 (Trinta Reais) ou, através de solicitação enviada no 
e-mail: licitacao@aralmoreira.ms.gov.br, nesse caso não é cobrado valor 
algum. 
 

Aral Moreira/MS, 05 de Agosto de 2019. 

 

 

 

___________________________________ 
MARCIO JOSÉ BLAN MARQUES 

PREGOEIRO 
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