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AVISO DE PRORROGAÇÃO  

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2018. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074172/2018 
 

O MUNICÍPIO DE AMAMBAI-MS, Estado Mato Grosso do Sul, por intermédio 
do Pregoeiro designado através do Decreto n.º 003/2019, de 03 de Janeiro de 
2019, torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “Menor Preço”, objetivando a Seleção de 
empresas devidamente constituídas, para escolha da (s) proposta(s) de menor 
preço para Prestação de Serviço de Transporte Escolar de passageiros da zona 
rural para a zona urbana do município e vice e versa, pelo período de todo o 
ano letivo de 2019, para a realização do trajeto definido pela secretaria de 
educação, conforme mapeamento e itinerário em anexo, incluindo a 
manutenção dos referidos veículos e a contratação dos condutores dos mesmos, 
tudo em conformidade com as especificações descritas no termo de referência - 
anexo I do edital. 
 

Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do 

Pregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de propostas de preços e de 

habilitação será no dia 10/01/2019, às 08:00h (oito horas), FOI PRORROGADA A 

DATA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL, POR INTERESSE DA 

ADMINISTRAÇÃO SEM ALTERAÇÃO NO EDITAL PARA O DIA 04/02/2019, 

às 08:00h (oito horas), na sala de reunião de Licitação e Contratação localizada na Rua 

Sete de Setembro, 3244, Amambai / MS. 

 

Retirada do Edital: O Edital somente poderá ser obtido no site 

http://www.amambai.ms.gov.br/editais e na sala de reunião de Licitação e 

Contratação, no endereço supra citado, pelo representante legal da empresa, através 

de fotocópias ou meio eletrônico, os quais serão fornecidos aos interessados, 

diariamente, no expediente comercial das 07:00 as 11:00 horas. 

 

As empresas participantes deverão formular e apresentar suas propostas através do 

Arquivo Magnético gerado pelo Programa de Informática atualmente utilizado pelo 

Munícipio de Amambai - MS. 

 

Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelos telefones 

(067) 3481-7400.  

 

Amambai / MS, Em 09 de Janeiro de 2019. 

 

 

ALEX WILLIAM DE SOUZA SANTOS 

PREGOEIRO  
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