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ANO VI  N° 1660 – Quinta  Feira 10 de Outubro de 2019   

REDESIGNAÇÃO ABERTURA TP N 005/2019 
 
 

O Município de Aral Moreira-MS, através da Comissão Permanente 
de Licitações, torna público, para conhecimento geral, em especial 
dos interessados, que a abertura da licitação sob a modalidade de 
Tomada de Preços N.º 005/2019 o qual tem por Objeto: contratação, 
sob o regime de empreitada por preço global, de empresa 
especializada para execução de obras de reforma, ampliação da sala 
de raios-X, combate e prevenção contra incêndios e adequações, do 
Hospital e Maternidade Santa Luzia no Município de Aral Moreira, 
obra a ser realizada em parceria com o Governo Federal, prevista 
para o dia 14 de Outubro de 2019, às 08h00min, em virtude de 
Motivos Administrativos,  redesigna-se para o dia 28 de Outubro do 
corrente ano, às 08h:00 em cumprimento ao disposto no art. 21, § 4º 
da Lei Federal nº 8.666/93 . Informações complementares pelo 
telefone (67) 3488-1184, de segunda a sexta-feira, das 07h:00 às 
13h:00. 

 
 
Aral Moreira-MS, 09 de Outubro de 2019 
 
 
MARINETE CHAVES MATTOSO 
Presidente da CPL 
 
 

 
REDESIGNAÇÃO ABERTURA TP N 006/2019 

 
 
 

O Município de Aral Moreira-MS, através da Comissão Permanente 
de Licitações, torna público, para conhecimento geral, em especial 
dos interessados, que a abertura da licitação sob a modalidade de 
Tomada de Preços N.º 006/2019 o qual tem por Objeto: contratação, 
sob o regime de empreitada por preço global, de empresa 
especializada para execução de obras de reforma e ampliação do 
Hospital e Maternidade Santa Luzia no Município de Aral Moreira, 
obra a ser realizada em parceria com o Governo do Estado, prevista 
para o dia 14 de Outubro de 2019, às 10h00min, em virtude de 
Motivos Administrativos,  redesigna-se para o dia 28 de Outubro do 
corrente ano, às 10h:00 em cumprimento ao disposto no art. 21, § 4º 
da Lei Federal nº 8.666/93 . Informações complementares pelo 
telefone (67) 3488-1184, de segunda a sexta-feira, das 07h:00 às 
13h:00. 

 
 
Aral Moreira-MS, 09 de Outubro de 2019 
 
 
 
MARINETE CHAVES MATTOSO 
Presidente da CPL 
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