
 
 

 

  

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS 

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 109/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2020 
 

O MUNICÍPIO DE GLÓRIA DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, através da 
Secretaria Municipal de Gestão Publica, por intermédio da Pregoeira Oficial, torna público aos 
interessados que promoverá no dia 30 de Outubro de 2020, às 08:00 horas, Licitação na 
Modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo “MENOR PREÇO GLOBAL” e de acordo com as 
condições estabelecidas no edital e seus anexos.   
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços em estradas vicinais e ruas do 
município de Glória de Dourados, com pá carregadeira com no máximo 02 (dois) anos de fabricação, 
e   máquina escavadeira hidráulica  , com no máximo 02 (dois) anos de fabricação, com peso 
operacional mínimo de 15.000 kg, fabricação nacional. Ficará a encargo da  empresa, abastecimento,  
carreta/ prancha para deslocamento todos os dias, maquina e operador,   pelo período de 60 dias, a 
qual deverá ficar a disposição da Prefeitura Municipal de Glória de Dourados, e, em conformidade 
com as especificações constantes do Termo de Referencia parte integrante do Edital de Pregão 
Presencial nº 013/2020.   
RETIRADA DO EDITAL: Poderá ser feita na Secretaria Municipal de Gestão Publica, Paço Municipal 
de Glória de Dourados, sito à Rua Tancredo de Almeida Neves, S/N, nos dias úteis de segunda à 
sexta feira, no horário de expediente das 07:00 às 12:00 horas, mediante requerimento da empresa 
interessada endereçado a Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Glória de Dourados, e 
poderá ser encaminhado pelo E-mail licitacao@gloriadedourados.ms.gov.br 
Maiores informações poderão ser obtidas através do Telefone (0xx67) 3466-1611.  

Glória de Dourados – MS, 19 de Outubro de 2020.  
Renata Bezerra da Silva Moreno 

Pregoeira Oficial 
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