ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

CÃMARA MUNICIPAL DE BURITIS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2018/CPL/RO

OS ITENS 1 E 2 PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E OS ITENS
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 EXCLUSIVO PARA
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
A Câmara Municipal de Buritis/RO por meio de seu Pregoeiro,
nomeado pela portaria nº017/2013 sob a Portaria de
n°007/CMB/2017, torna público que se encontra autorizada a
realização de licitação na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, sob o nº 003/2018/CPL/RO, do tipo “menor
preço”, tendo por finalidade a qualificação de empresas e a seleção da
proposta mais vantajosa, conforme descrito no Edital e seus anexos
em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/2002, com a Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, a qual se aplica
subsidiariamente a modalidade Pregão, Lei Complementar nº 123/06 e
alterações e demais legislações vigentes, bem como nos autos do
Processo Administrativo nº 036/CMB/2018, tendo como interessada
a Câmara Municipal de Buritis/RO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2018
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, (GASOLINA
COMUM E ÓLEO DIESEL TIPO S10 E LUBRIFICANTES
ENTRE OUTROS) VALOR ESTIMADO: R$: R$ 45.323,80
(Quarenta e cinco mil Treze e vinte três reais e oitenta centavos).
DATA DE ABERTURA: 13 de Abril de 2018 às 10h00min
(horário de Brasília)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br
CÓDIGO DA UASG : 926686
LOCAL: O Pregão Eletrônico será realizado por meio do endereço
eletrônico acima mencionado, através do Pregoeiro e Equipe de
Apoio.
DISPONIBILIDADE DO EDITAL: O Instrumento Convocatório e
todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis para consulta
e
retirada
somente
nos
endereços
eletrônicos
www.comprasnet.gov.br
(site
oficial)
e
no
site
www.buritis.ro.leg.br portal da transparência (site alternativo).
Maiores informações poderão ser obtidas por meio do telefone (69)
3238-3673, através do e-mail pregaocmburitis@gmail.com Ou na
Sala de Licitações da Câmara Municipal de Buritis - RO, à Av.
Cacoal, n° 1340, Centro, de Segunda à Sexta Feira, exceto
feriados, em horário de expediente das 07h30min às 13h30min,
para maiores informações através do telefone/Fax:(69)32383111
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente
que impeça a abertura do certame na data marcada, a sessão será
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no
mesmo horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, desde
que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
Buritis - RO, 02 de Março de 2018.
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