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ANO XIII  N° 2128 – Terça – Feira 14 de Junho de 2022 Suplemento 
 AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 0046/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 00105/2022 
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 DE CONSUMO, 
TAIS COMO: ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, 
CAMA MESA E BANHO E COZINHA, LIMPEZA E 
PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, TECIDOS E AVIAMENTOS.  
 
 
Data/Local: 29 de junho de 2022, às 08h00min, 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, 14 de junho de 2022. 
 
 

__________________________________ 
Augusto Olmedo de Mattos 

PREGOEIRO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 0045/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 00104/2022 

 
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 GENEROS ALIMENTICIOS para 
atender as necessidades da secretaria de infraestrutura.  
 
 
Data/Local: 30 de junho de 2022, às 08h00min, 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, 14  de junho de 2022. 
 
 
__________________________________ 

Augusto Olmedo de Mattos 
PREGOEIRO 
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