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MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA-MS
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
0019/2022

Nº

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 0131/2022

O MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA, por intermédio do seu
Pregoeiro, torna pública, a realização do pregão presencial,
do tipo “menor preço UNITÁRIO”.

PARTES
Contratante: MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA
Contratado: NOVAENG ENGENHARIA LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA E LOCAÇÃO DE
SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA.

OBJETO
Contratação de empresa especializada em prestação de
serviços de assessoria técnica continuada na área de
engenharia e consultoria ambiental neste município.

Data/Local: 12 de agosto de 2022, às 08h00min, no recinto
da Prefeitura Municipal de Aral Moreira, sito á Rua Bento
Marques, nº 795, Centro, Aral Moreira/MS.

REGIME DE EXECUÇÃO
O objeto deste contrato será realizado por execução indireta sob
o regime de empreitada por preço global.

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.

VALOR:
Valor global é de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil
reais), para o fornecimento do objeto previsto na cláusula
primeira.

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.

ASSINANTES
Contratante: ALEXANDRINO AREVALO GARCIA
Contratada: DIEGO LANZA LIMA

PRAZO
O prazo de vigência do presente Contrato é de 12 (doze)
meses.

Aral Moreira – MS, 27 de Julho de 2022.

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, 01 de agosto de 2022.
__________________________________
Augusto Olmedo de Mattos
PREGOEIRO
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