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MUNICIPALIDADES

Prefeitura Municipal de Agua Clara

Aviso de Licitação Fracassada. Pregão Presencial n° 002/2022
Processo Administrativo n° 029/2022. O Município de Água Clara/MS, por intermédio do Pregoeiro, designado pela 
Portaria n° 202, de 24 de fevereiro de 2022, publicado no Diário Oficial do Município de Água Clara, torna público 
para conhecimento de todos, que na sessão pública do Pregão Presencial nº 002/2022, realizada na data do dia 
15/03/2022, cujo o objeto é a contratação de empresa especializada para fornecimento de lanches tipo coffee 
break, destinados aos eventos, em atendimento ao calendário anual das Secretarias do Município, conforme 
quantitativos e especificações descritos no Termo de Referência, Edital e seus anexos, foi fracassada, mediante 
a inabilitação da única licitante presente por falta de documentos de que tratava o Edital, conforme ATA DA 
SESSÃO vinculada no processo e no portal de transparência do município no endereço http://189.86.4.18:8079/
transparencia/. 

Água Clara/MS, 28 de março de 2022.

Izequias Moreira Dias
Pregoeiro

Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico n° 016/2022
Processo Administrativo n° 077/2022. O Município de Água Clara/MS, torna público a abertura da Licitação, 
que será regida nos termos da Legislação em vigor e condições constantes no edital: Tipo: Menor Preço (por 
item). Objeto: Contratação de uma empresa para fornecimento de gênero alimentício leite longa vida (integral 
e desnatado) para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme condições, quantidades, especificações 
e exigências estabelecidas no termo de referência. Recebimento e Abertura das Propostas: às 08:00 horas 
(horário local) – 09h00min (Brasília-DF) do dia 14 de abril de 2022. Local: https://comprasbr.com.br/ - “Acesso 
Identificado”. Edital: O Edital encontra-se a disposição dos interessados, no Portal ComprasBR no endereço 
eletrônico: https://comprasbr.com.br/ - “Acesso Identificado”, portal de transparência do município no endereço 
http://www.pmaguaclara.ms.gov.br/publicacoes/aviso-de-licitacao/. Demais informações poderão ser solicitadas 
no Setor de Licitações localizado na Rod BR 262, Km 135, s/n, Centro, CEP 79.680-000, ou pelo e-mail edital@
pmaguaclara.ms.gov.br. INFORMAÇÕES: Telefone (0XX67) 3239-1291 das 07h00min às 11h00min e das 13h00min 
às 17h00min (horário local). Se ocorrer feriado ou outros fatos impeditivos, que impeça a realização da sessão 
pública fica a mesma adiada para o primeiro dia útil que se seguir, no mesmo local e horário.

Água Clara/MS, 29 de março de 2022.

Betania Batista de Moraes
Pregoeira

AVISO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE BENS DISPONÍVEIS DA PREFEITURA DE ÁGUA CLARA
Processo Administrativo n.º 069/2022. Leilão nº 001/2022. O Leiloeiro Público Oficial, o Sr. Gustavo Correa 
Pereira da Silva, matriculado na JUCEMS sob nº 26, torna público que, no local, data e horário indicados, venderá 
em LEILÃO EXTRAJUDICIAL MODALIDADE ONLINE. Os Lances deverão ser efetuados somente pelo site www.
leiloesonlinems.com.br a partir das 10h (horário de Brasília/DF) do dia 04/04/2022 (segunda – feira). Data de 
apregoamento (encerramento do leilão) - primeira praça: 26/04/2022 (terça-feira) às 12h (horário de Brasília/
DF). Início da segunda praça do Leilão online: 27/04/2022 (quarta-feira) às 10h (horário de Brasília/DF). Data de 
apregoamento (encerramento do leilão) - segunda praça: 29/04/2022 (sexta-feira) às 15h (horário de Brasília/
DF). Dos bens ofertados: Micro Ônibus – Ônibus – Mesas e Cadeiras Diversas – Sucatas – etc. Observações: Os 
bens serão vendidos no estado em que se encontram, sem qualquer garantia, constituindo ônus do interessado 
verificar suas condições antes das datas do leilão. As fotos dos lotes divulgadas são meramente ilustrativas, 
competindo, portanto, aos interessados, visitação prévia à realização do LEILÃO. Os lotes estarão disponíveis 
para visitação pelo período de vigência deste edital no horário das 07h às 11h e das 13h às 17h nas dependências 
da Prefeitura de Água Clara. Informações no escritório do leiloeiro ou telefones: (67) 3388-0216, (67) 99203-
6666 e nos emails: contato@leiloesonlinems.com.br e gustavocorrealeiloeiro@gmail.com.

Prefeitura Municipal de Amambai

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CONCORRENCIA Nº 002/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100537/2022
Abertura: 16 de Maio de 2022
Horário: às 08h:00min
Local de abertura: Na sala de licitação da Prefeitura Municipal de Amambai/MS, localizada da Rua Sete de 
Setembro, 3244.
Objeto de Licitação: Seleção de propostas visando à Contratação de Agência de Propaganda para realizar 
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