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ANO XIII  N° 2122 – Sexta – Feira 03 de Junho de 2022 Suplemento 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 0024/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 0059/2022 

 
O MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA, por intermédio do seu 
Pregoeiro, torna pública, a realização do pregão presencial, 
do tipo “menor preço UNITÁRIO”.  
 
OBJETO: registro de preço para futura e eventual aquisição 
de materiais educativos para atender as necessidades e 
demandas da rede municipal de ensino. 
 
Data/Local: 21 de junho de 2022, às 10h00min, no recinto da 
Prefeitura Municipal de Aral Moreira, sito á Rua Bento 
Marques, nº 795, Centro, Aral Moreira/MS. 
 
Informações ou esclarecimentos adicionais sobre a presente 
licitação somente serão admitidos por escrito, endereçados 
ao Departamento de Compras e Licitação, localizado na Rua 
Bento Marques Nº 795 – Centro - CEP 79.930-000, nesta 
Cidade, ou através do email: 
licitação@aralmoreira.ms.gov.br, até o segundo dia que 
anteceder a data de recebimento dos envelopes I e II,  no 
horário de 7h00min às 13h00min.  
 
Cópias do Edital e seus anexos deverão ser retirados no 
Departamento de Compras e Licitação até as 13h00min do 
último dia útil que anteceder a data marcada para abertura 
dos envelopes proposta e documentação, mediante 
apresentação do recolhimento da taxa no valor de R$ 30,00 
(trinta reais), ou obtido através do site 
http://www.aralmoreira.ms.gov.br, nesse caso não será 
cobrado valor algum. 
 
O Edital poderá ainda ser obtido no site 
http://www.aralmoreira.ms.gov.br, ou no mesmo endereço 
citado acima, durante o expediente das 07h00min as 
13h00min horas, pelo representante legal da empresa, ou 
através do requerimento de fotocópias, que serão fornecidas 
aos interessados.  
 
 

Aral Moreira – MS, 03 de junho de 2022. 
 

__________________________________ 
ROGÉRIO DE SOUZA LEITE JR. 

PREGOEIRO 
 
 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 018/2022 

CONVITE Nº001/2022 
 

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA, Estado de 
Mato Grosso do Sul, através da Comissão Permanente de 
Licitações, torna público, para conhecimento dos 
interessados que a licitação supra, agendada para 27 de maio 
de 2022 as 09:00 hs, tendo por objeto a prestação de serviços 
de engenharia/arquitetura para execução de obra de 
ampliação do prédio da Câmara Municipal, FOI 
DECLARADA DESERTA, por não acudir 

REAVISO DE LICITAÇÃO SEGUNDA CHAMADA 
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA, Estado de 
Mato Grosso do Sul, através da Comissão Permanente de 
Licitações, torna público que se encontra aberta a licitação na 
modalidade Convite, nos termos da legislação pertinente:  
OBJETO: contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de engenharia/arquitetura para 
execução de obra de ampliação do prédio da Câmara 
Municipal, de acordo com as regras e especificações 
constantes no projeto, planilha orçamentária, memorial 
descritivo, cronograma físico financeiro e demais peças 
complementares. 
EXECUÇÃO: Indireta; 
REGIME: Empreitada por Preço Global; 
TIPO: menor preço global;  
DATA/HORÁRIO E LOCAL: A documentação e proposta, 
deverão ser entregues até as 09:00 hs do dia 17 de junho 

de 2022, no recinto da Comissão Permanente de Licitações, 
sito à Rua Bento Marques, nº 830, Centro, Aral 

Moreira-MS, telefone (0xx67) 3488-1116, e-mail: 
camara@cmaralmoreira.ms.gov.br.  

Outrossim, comunica que as empresas devidamente 
cadastrados, que manifestarem interesse, até 24 (vinte e 
quatro) horas antes do horário estabelecido para 
apresentação das propostas, poderão participar da presente 
licitação. Comunica ainda, que anexo ao presente aviso 
encontra-se cópia fiel do Convite acima citado. 

Aral Moreira –MS, 03 de junho de 2022 
 
 

............................................ 
Jameson Felipe de Andrade Banheza 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
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