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Prefeitura Municipal de Anaurilândia-MS 
AVISO DE LICITAÇÃO 
MODALIDADE PREGÃO (PRESENCIAL)  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2023 
OBJETO:  Aquisição de parque infantil para atender as necessidades do Município 
de Anaurilândia – MS, conforme especificações descritas no Termo de Referência 
anexo I e I-A do edital 

: a sessão pública se dará no dia 09 (nove) de 
fevereiro de 2023, as 08:00h (oito horas) (MS), na Sala de Licitações da Prefeitura 
do Município de Anaurilândia. 
O edital completo e informações estão disponíveis aos interessados no Departamento de 
Licitações, na Rua Floriano Peixoto nº 1000, pelo telefone (67) 3445-1110, e pelo e-mail: 
licitacao@anau no horário das 7:00h às 11:00h e das 13:00h às 16:00h 
(MS), e pelo endereço eletrônico: www.  
Anaurilândia – MS, 26 de Janeiro de 2023. 
Tânia Fernandes Vera 
PREGOEIRA OFICIAL 
 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO Nº 11/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 109/2022 
Nos termos do Art. 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 e as suas alterações, o Prefeito Municipal de 
Anaurilândia-
julgamento e classificação de habilitação e proposta(s) apresentada(s) ao presente certame, tendo por base o 
parecer jurídico e o Parecer do Controle Interno, decidiu por adjudicar o objeto da presente licitação ao 
licitante classificado: 
Vencedor: 
BAZI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA 
CNPJ: 32.533.942/0001-21 
COM VALOR GLOBAL DE: R$ 30.736,12 ( ). 
Anaurilândia – MS, 26 de janeiro de 2023. 
Edson Stefano Takazono 
Prefeito Municipal 
 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO Nº 11/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 109/2022 
Nos termos do Art. 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 e as suas alterações, o Prefeito Municipal de 
Anaurilândia-MS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, abaixo assinado, acolhendo a 
manifestação contida nos pareceres jurídico e o do Controle Interno, tendo com isso cumprido todos os 
requisitos e princípios estabelecidos na lei, HOMOLOGA o objeto da presente licitação tendo como vencedor 
abaixo e cujo objeto é: 
Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de mão de obra de execução do projeto de 
construção de uma residência em alvenaria com 73,75 m2, conforme projeto básico (termo de referência), 
planilha orçamentária, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro integrante, e demais anexos deste 
edital.  
Vencedor: 
BAZI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA 
CNPJ: 32.533.942/0001-21 
COM VALOR GLOBAL DE: R$ 30.736,12 ( ). 
Anaurilândia – MS, 26 de janeiro de 2023. 
Edson Stefano Takazono 
Prefeito Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA  
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2022 
Nos termos do Art. 4, inciso XXII da Lei Federal nº 10.520/02 e as suas alterações, o Prefeito Municipal de 
Anaurilândia-MS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, abaixo assinada, acolhendo a 
manifestação da Comissão Permanente de Licitação e da pregoeira, levando em consideração a abertura e 
julgamento do presente PROCESSO DE LICITAÇÃO, tendo cumprido todos os requisitos e princípios estabelecidos 
em lei, HOMOLOGA o objeto da Licitação supra citada, que tem como vencedor abaixo e cujo objeto é: 
Objeto: 
fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, 
com a finalidade de ser utilizado pelos alunos da Rede Municipal de Ensino (ensino fundamental e educação 
infantil pré-escolar) de Anaurilândia – MS, para aquisição de Kit de material escolar, conforme especificações 

 
GIMAVE- MEIOS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES LTDA – 05.989.476/0003-82 

- 4,99 % (menos quatro virgula noventa e nove por cento) 
HOMOLOGO o resultado proferido pelo(a) Pregoeiro(a), no processo acima mencionado, em favor das empresas 
vencedoras.  
Anaurilândia-  26 de janeiro de 2023. 
Edson Stefano Takazono 
Prefeito Municipal 
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