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AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 77/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021
A Prefeitura Municipal de Douradina, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Pregoeira Oﬁcial, torna
público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade acima mencionada,
do tipo Menor preço por Item, conforme disposições das Leis nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93, de
21/06/93, e suas alterações posteriores e pelo Edital, que tem como objeto: O objeto da presente licitação
é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de um veículo através de Emenda Parlamentar
Federal, com a proposta n.15309.2670001/1200-02, em atendimento a demanda da Secretaria de Saúde
de Douradina /MS, de acordo com as quantidades e especiﬁcações técnicas descritas no Modelo de
Proposta de Preço - ANEXO I e Termo de Referência - ANEXO II, em sessão pública, às 9:30 horas
(Horário oﬁcial) do dia 28 de junho de 2021, no Portal de Compras do Governo Federal –
www.comprasgovernamentais.gov.br., onde serão recebidos os envelopes de proposta comercial e
documentos de habilitação. O Edital estará à disposição dos interessados a ser retirada na Prefeitura
Municipal de Douradina, sito na Rua Domingos da Silva n. º 1250 - Centro, no horário das 07:00 às 12:00
horas, no site www.douradina.ms.gov.br. e no portal www.comprasgovernamentais.gov.br
Douradina – MS, 13 de maio de 2021.
LUCIANA COSTA OREJANA TRINDADE – PREGOEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 78/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021
A Prefeitura Municipal de Douradina, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Pregoeira Oﬁcial, torna
público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade acima mencionada,
do tipo Menor preço por Item, conforme disposições das Leis nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93, de
21/06/93, e suas alterações posteriores e pelo Edital, que tem como objeto: O objeto da presente licitação
é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de patrulha mecanizada composta por uma Pá
carregadeira conforme termo do convenio n. 906902/2020,celebrado entre a superintendência do
desenvolvimento do Centro –oeste e o município de Douradina, em atendimento a demanda da Secretaria
de Obras e Serviços Urbanos, de acordo com as quantidades e especiﬁcações técnicas descritas no Modelo
de Proposta de Preço - ANEXO I e Termo de Referência - ANEXO II, em sessão pública, às 9:30 horas
(Horário oﬁcial) do dia 29 de junho de 2021, no Portal de Compras do Governo Federal –
www.comprasgovernamentais.gov.br., onde serão recebidos os envelopes de proposta comercial e
documentos de habilitação. O Edital estará à disposição dos interessados a ser retirada na Prefeitura
Municipal de Douradina, sito na Rua Domingos da Silva n. º 1250 - Centro, no horário das 07:00 às 12:00
horas, no site www.douradina.ms.gov.br. e no portal www.comprasgovernamentais.gov.br
Douradina – MS, 13 de maio de 2021.
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