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ÁGUA CLARA - MS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA – MS
Departamento de Licitação

AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 136/2018.
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2018.
O MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, devidamente inscrito no
CNPJ nº 03.184.066/0001-77, através do Presidente da Comissão Permanente de Licitação e seus
membros, instituída pelo Decreto nº 226, publicado em 11 de setembro de 2018, torna público
para conhecimento que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS do tipo
“MENOR PREÇO GLOBAL”, que será regido pelo disposto na Lei Federal nº 8.666/93, suas
alterações e demais especificações e condições constantes neste ato convocatório, objetivando a
seleção de Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de elaboração de
projetos engenharia de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em vias urbanas
para o Município de Água Clara - MS, nas condições especificadas no memorial descritivo,
planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, edital e seus anexos.
Local e Data da Realização do Sessão Pública: O recebimento dos envelopes de habilitação e
propostas de preços serão no dia: 09/10/2018, às 08h00min, na sala do Departamento de
Licitações do Município, localizada à Rodovia 262, Km 135, Centro, Prefeitura Municipal de Água
Clara - MS.
Retirada do Edital: Os interessados deverão adquirir o presente edital de forma eletrônica
devendo ser solicitado sem ônus, via e-mail, através do endereço eletrônico
edital@pmaguaclara.ms.gov.br, desde que preenchido o REQUERIMENTO DE EDITAL, que poderá
ser solicitado através do mesmo endereço eletrônico supracitado. O formulário deverá ser
preenchido em papel timbrado, assinado, carimbado, digitalizado e devolvido por mesmo
endereço eletrônico. Poderão participar da licitação em epígrafe, às empresas regularmente
inscritas no Cadastro de Fornecedores do Município de Água Clara/MS ou que satisfaçam as
condições exigidas no presente edital e seus anexos, outras informações poderão ser obtidas
pelo telefone (0xx67-3239-1291), ou no setor de Licitações das 07h00min às 12h00min de
segunda a sexta-feira.
Na hipótese de ocorrer feriado ou outros fatos impeditivos, que impeça a realização da sessão
pública, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil que se seguir, no mesmo local e horário.

Água Clara – MS, 21 de setembro de 2018.

Priscila Alencar Jacinto
Presidente da Comissão de Licitação
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