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Licitação

AVISO CARTA CONVITE N. 002/2022

AVISO  DE  LICITAÇÃO. MODALIDADE  CONVITE  N.  002/2022. PROCESSO  N.  058/2022. O
MUNICÍPIO DE IVINHEMA , através da sua Comissão Permanente de Licitação torna público que
realizará licitação, na modalidade convite, TIPO MENOR PREÇO, REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA
E EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL , que será regida pelas normas contidas na Lei n. 8.666/93 e
suas alterações, tendo por objeto a Contratação de Empresa de Engenharia para a Obra de Construção
da Base da Arena Esportiva no Município de Ivinhema-MS referente o Programa  “MS Bom de Bola”,
processo nº 51/007921/2021, conforme projeto básico, planilha orçamentária, BDI, memória de cálculo,
cronograma físico-financeiro, composições de preços, memorial descritivo e especificações constantes do
Edital e seus anexos. Para tanto informa que a sessão pública destinada ao recebimento, exame e
julgamento  das  habilitações  e  das  propostas  será  realizada  no  dia  11  de  Abril  de  2022  às
09h00min,  na Sala da Comissão Permanente de Licitação situada no Paço Municipal a Praça dos
Poderes, 720, Centro. No caso de impedimento da realização do Certame Licitatório naquela data, o
mesmo deverá ocorrer no primeiro dia útil  posterior ao fato que ensejou o impedimento de sua
realização.  O  horário  de  expediente  da  Prefeitura  Municipal  de  Ivinhema  é  das  07h00min  às
13h00min. E, que poderão participar do certame, além das empresas convidadas pela Administração
Pública  municipal,  já  cadastradas  nessa  especialidade  junto  ao  Cadastro  de  Fornecedores  do
Município, todas as demais que atenderem às condições exigidas para o cadastramento (arts. 27 a
31 da Lei n. 8.666/93) até 24 (vinte e quatro) horas anteriores à data designada para a realização da
sessão pública, sendo vedada à participação de consórcios ou grupos de empresas. Ivinhema-MS, 31
de Março de 2022. Juliano Barros Donato- Prefeito Municipal 


