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AVISO DE LICITAÇÃO / EXCLUSIVO - LC 123/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 80/2022 PREGÃO PRESENCIAL/ SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 35/2022.
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: Registro de preços
objetivando futura e eventual aquisição de Materiais para Procedimentos Laboratoriais em
atendimento à Secretaria de Saúde do Município 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 23 de junho 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, 16 de maio de 2022
LUCIANA COSTA OREJANA – PREGOEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO / EXCLUSIVO - LC 123/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 87/2022 PREGÃO PRESENCIAL/SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 36/2022.
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: Registro de preços
objetivando futura e eventual aquisição de aparelho para aferir pressão arterial (programa hiperdia), 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 8:00 horas do dia 24 de junho 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, 16 de maio de 2022
LUCIANA COSTA OREJANA – PREGOEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO / EXCLUSIVO - LC 123/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 88/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2022.
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: Contratação de empresa
especializada em climatização para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com
reposição de peças e componentes, bem como desinstalação e reinstalação de aparelhos condicionadores
de diversos modelos, marcas e capacidades, instalados nas secretarias municipais do município de
Douradina/MS, conforme especiﬁcações constantes no Modelo de Proposta de Preço - ANEXO I e
Termo de Referência - ANEXO II, do Edital, em sessão pública, às 10:30 horas do dia 24 de junho
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, 16 de maio de 2022
LUCIANA COSTA OREJANA – PREGOEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO / EXCLUSIVO - LC 123/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 89/2022 PREGÃO PRESENCIAL/SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 38/2022.
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: Registro de preços
objetivando futura e eventual aquisição de material de expediente, em atendimento a Secretaria Municipal
de Saúde do Município 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 27 de junho 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, 11 de maio de 2022
LUCIANA COSTA OREJANA – PREGOEIRA
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ANULO com fundamento no “caput” do Art. 49 da Lei n° 8.666/93 o Processo
Administrativo n° 68/2022 – Pregão Presencial nº 29/2022 por atos de ilegalidade
decorrente de justiﬁcativa.
A Administração deverá INTIMAR todos os licitantes para que, se desejarem,
ingressem com seus recursos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do
art. 109, inc. I, alínea “c” da Lei nº 8.666/93.
Douradina/MS, 02 de junho de 2022.
Jean Sérgio Clavisso Fogaça
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