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AVISO DE PRORROGAÇÃO DE ABERTURA – UASG 989021 -  MENOR PREÇO POR ITEM 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N º 151/2021 - PREGÃO ELETRONICO N. º 18/2021 

 
O Município de Aquidauana por meio de sua Comissão Permanente de Licitação – CPL, vem por meio deste 
tornar público a todos os interessados a prorrogação de abertura da sessão do pregão em epígrafe que por 
motivo alheio ao nosso conhecimento teve uma falha na divulgação no ComprasNet. 

  
Onde se lê: 
 
Data do certame: 13 de agosto de 2021 às 09:00 horas (Horário de Brasília);  
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.gov.br/compras  
Objeto: Futura aquisição de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica utilizados no 
âmbito da saúde mental pelo período de 12 meses, para atender pacientes em tratamento, atendidos pelas 
unidades básicas de saúde do Município, Hospitais e CEM. 
Retirada do Edital: Disponível no site oficial do município http://www.aquidauana.ms.gov.br/?p=licitacoes, 
podendo também o edital e informações serem solicitados por meio de e-mail enviado ao seguinte endereço 
eletrônico licitacao.contratos@gmail.com.  
Entrega das Propostas: a partir de 22/07/2021 às 09h00 (Horário de Brasília) no site 
www.gov.br/compras 
Abertura das Propostas: 13/08/2021 às 09:00 (Horário de Brasília) no site www.gov.br/compras. 
 
Leia-se: 
 
Data do certame: 25 de agosto de 2021 às 09:00 horas (Horário de Brasília);  
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.gov.br/compras  
Objeto: Futura aquisição de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica utilizados no 
âmbito da saúde mental pelo período de 12 meses, para atender pacientes em tratamento, atendidos pelas 
unidades básicas de saúde do Município, Hospitais e CEM. 
Retirada do Edital: Disponível no site oficial do município http://www.aquidauana.ms.gov.br/?p=licitacoes, 
podendo também o edital e informações serem solicitados por meio de e-mail enviado ao seguinte endereço 
eletrônico licitacao.contratos@gmail.com.  
Entrega das Propostas: a partir de 13/08/2021 às 09h00 (Horário de Brasília) no site 
www.gov.br/compras 
Abertura das Propostas: 25/08/2021 às 09:00 (Horário de Brasília) no site www.gov.br/compras. 
 
 

Aquidauana - MS, 12 de agosto de 2021. 
 

 
 

Murilo Faustino Rodrigues 
Presidente da CPL 
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