ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE RIACHÃO DO DANTAS
PUBLICAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 08/2019
A Pregoeira Oficial do Município de Riachão do Dantas/SE, designada pela
Portaria nº 63/2019, em atendimento às disposições legais e à Resolução nº
257/2010, do Tribunal de Contas – TCE torna público para conhecimentos de
todos, a realização de licitação, na modalidade acima especificada, e mediante
informações a seguir: OBJETO: Contratação de empresa para o
fornecimento de Material de Construção, utensílios de construção, elétrico
e hidráulico, com entrega parcelada através de Sistema de Registro de
Preços, visando atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura
Municipal de Riachão do Dantas/SE, conforme Anexo I - Termo de
Referência, parte integrante do edital.
TIPO: Menor preço por Item.
DATA E HORA: Abertura das Propostas e início da disputa de preços será
realizada para o dia 25 de junho de 2019 às 09h00min (horário local).
LOCAL: Sala de Licitações – Praça Epifânio Góes, nº 21, Centro – CEP
49.320-000, Riachão do Dantas/SE.
PRAZO DO REGISTRO: 01 (um) ano, contado a partir da data de assinatura
da Ata de Registro de preços.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Por se tratar de Registro de Preços não há
Previsão Orçamentária;
PARECER JURÍDICO: 45/2019; O valor global estimado pela Prefeitura
Municipal de Riachão do Dantas, objeto deste Edital é de R$
1.278.772,17(Um milhão, duzentos e setenta e oito mil, setecentos e setenta
e dois reais e dezessete centavos).
BASE LEGAL: Lei nº 10.520, de 17/07/2002, regulamentada pelo Decreto nº
3.555, de 08/08/2000, com as modificações introduzidas pelos Decretos nº
3.784, de 06/04/2001, e nº 3.693, de 20/12/2000, com aplicação subsidiária da
Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar nº 123/2006, com as
modificações introduzidas pelo 147/2014, obedecendo integralmente o
regulamento aprovado pelos Decretos Mun. nº 535/2018 e nº 152/2017;
O Edital, e informações complementares, encontram-se à disposição dos
interessados, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, situada
na Praça Epifânio Góes, nº 21, Centro – CEP 49.320-000, Riachão do
Dantas/SE, de segunda-feira à sexta-feira, em dias de expediente, no horário
das 08h às 13h, ou através do site: http://www.riachaododantas.se.gov.br
Riachão do Dantas/SE, 07 de junho de 2019.
LAURA DANIELLE DO CARMO ARAÚJO
Pregoeira Oficial

