16/10/2018

Prefeitura Municipal de Porto Velho

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - IPAM
AVISO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitações, por intermédio de seu
Pregoeiro e Equipe de Apoio, designada pela Portaria n.º 430/2018,
publicado no DOM nº 2.293 de 14/09/2018, em cumprimento as Leis
nº 10.520/02, subsidiada pela Lei nº 8.666/93, e considerando o
Parecer
nº.
876/2018/PROGER
e
Parecer
nº.
590/2018/PROGER/IPAM, levam a conhecimento dos interessados
que se encontra autorizada a seguinte licitação:
PREGÃO, na Forma Eletrônica nº 009/2018 – Processo
Administrativo nº 105/2017 e Processo Eletrônico nº
2018.39.900142PA – Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE. Objeto:
Contratação de uma empresa especializada em confecção de chaves
(cópias de chaves de veículos, inclusive codificadas, cópias de chaves
de portas em geral) e carimbos (incluindo refil, resina e tinta), troca e
instalação de fechaduras, abertura de portas, troca de segredo de
fechaduras de arquivo e gavetas, destravamento de portas, manutenção
e troca de peças de cofres, substituição de tambor de fechaduras, troca
de refil de carimbos, instalação de fechaduras de portas e gavetas por
um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades do
IPAM. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 31/10/2018 as 10h00min.
DISPUTA DE PREÇO: 31/10/2018, às 10h30min. Para todas as
referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF. O
EDITAL E OUTRAS INFORMAÇÕES: Poderá ser obtido perante a
Comissão Permanente de Licitações na Rua Lourenço Antônio Pereira
Lima, nº 2760 – Embratel – CEP: 76820-810, em dias úteis nos
horários de 8h às 14h, telefones: (69) 3211-8166, site:
www.ipam.ro.gov.br ou pelo e-mail: cpl@ipam.ro.gov.br. OBS.: A
licitação acontecerá exclusivamente pelo site www.licitacoese.com.br.
VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO R$ 24.456,76
(Vinte e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta
e seis centavos).
Porto Velho, 15 de outubro de 2018.
DIONE RODRIGUES LIMA
Pregoeira
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