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Ano: 002

AVISO DE LICITAÇÃO  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 130/2022 PREGÃO PRESENCIAL/ SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 50/2022. 

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: Registro de preços 
objetivando futura e eventual aquisição de MATERIAL DE PROCEDIMENTO HOSPITALAR, perante 
Microempresas (ME), Empresas 

-A, §1º, da Lei Complementar 123/2006, e, por AMPLA CONCORRÊNCIA, no 
item que menciona (9868, 9869, 9896, 9927, 9935, 9994, 9995, 9996, 9997, 10006, 10007, 
12213, 12214, 12216, 18852, 18855, 18857, 18865, 18866, 18875, 18876, 18882, 18886, 
18888, 18890, 18891, 18892, 18893, 18894, 18895, 18896, 18897, 18898, 18903, 18904, 
18907, 18914), em atendimento a farmácia básica, para à Secretaria Municipal de Saúde de Douradina 
MS, em conformidade com as descrições elencadas nos Anexos integrantes deste edital  (Anexo I – 
Proposta de Preços / Anexo II – Termo de Referência), em sessão pública, às 08:00 horas do dia 
03 de outubro de 2022, na sala de licitações, localizada a Rua Domingos da Silva n.º 1250 – Centro, 
Douradina – MS, 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 e no site 
www.douradina.ms.gov.br 
Douradina – MS, 01 de setembro de 2022 
LUCIANA COSTA OREJANA – PREGOEIRA 
 
AVISO DE LICITAÇÃO  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022 PREGÃO PRESENCIAL/ SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 51/2022. 

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: Registro de preços 
objetivando futura e eventual aquisição de MEDICAMENTOS da farmácia básica, perante Microempresas 
(ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedores Individuais (MEI), assim definidos pelo 
art. 3º e 18-A, §1º, da Lei Complementar 123/2006, e, por AMPLA CONCORRÊNCIA, no item que 
menciona (4738 – 4737 – 4738 – 4765 – 4781 – 4788 – 4794 – 4800 – 4862 – 4875 – 4876 – 
10238 – 10257 – 10260 – 10313 – 10326 – 10332 – 10333 – 10341 – 10353 – 10450 – 12309 
– 12319 – 12325 – 12328 – 12329 – 12353 – 13764 – 13765 – 13767 – 18750 – 18751 – 18772 
– 18773 – 18774 ), em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde de Douradina MS, em conformidade 
com as descrições elencadas nos Anexos integrantes deste edital (Anexo I – Proposta de Preços / 
Anexo II – Termo de Referência), em sessão pública, às 08:00 horas do dia 05 de outubro de 
2022, na sala de licitações, localizada a Rua Domingos da Silva n.º 1250 – – MS, 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 e no site www.douradi  
Douradina – MS, 01 de setembro de 2022 
LUCIANA COSTA OREJANA – PREGOEIRA 
 
AVISO DE LICITAÇÃO  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 132/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2022 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade acima mencionada, 
do tipo MENOR VALOR GLOBAL,POR LOTE, 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: Contratação 
de empresa para especializada para implementação, Intermediação e Administração de Sistema de 
Controle de Abastecimento de Combustíveis, manutenções corretivas e preventivas, através de software 
de gerenciamento via web {internet), com a disponibilização de bens de consumo, substituição de peças 
e demais materiais  com a prestação de serviços de geolocalização e 
assim como os que estão à disposição da Administração do Município, de acordo com as características 
mínimas estabelecidas no Termo de Referência, parte integrante deste Processo, em sessão pública, às 
8:00  horas do dia 07 de outubro de 2022, na sala de licitações, localizada a Rua Domingos da Silva 
n.º 1250 – Centro, Douradina – MS, 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 - 
horas e no site www.douradina.ms.gov.br. 
Douradina – MS, 01 de setembro de 2022. 
LUCIANA COSTA OREJANA – PREGOEIRA 
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