ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL n° 002/2021 - SRP
O Município de Pacatuba, por meio de sua Pregoeira e Equipe de apoio, instituída pela Portaria n° 001, de 04 de janeiro de 2021, torna
público, para conhecimento dos interessados, que se encontra aberto processo licitatório na modalidade acima especificada e conforme
informações a seguir:
OBJETO: Sistema de registro de preços para contratação futura e parcelada de serviços realizados por empresa especializada para
prestação de serviços públicos de limpeza de bueiros e galerias, pintura de meio fio (guia), abertura manual de valas, capina, poda e
roçagem nas vias públicas, jardins, praças, varrição de ruas e afins do município. visando a obtenção de adequadas condições de
salubridade, higiene, limpeza e conservação dos ambientes do município de Pacatuba/SE.
DATA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES “PROPOSTAS, HABILITAÇÃO E DISPUTA DE PREÇOS”: 19/03/2021 (dezenove de
março de dois ml e vinte e um ), às 09:00h (nove horas) na sala da comissão Permanente de Licitação, Prefeitura Municipal.
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:. As despesas oriundas do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos orçamentários
consignados no Orçamento Programa de 2021, com dotação suficiente, obedecendo á classificação orçamentária pertinente,
estabelecida para o respectivo exercício.
BASE LEGAL: Lei 10.520/02, 8.666/93 atualizada e Lei 123/2006 atualizada, Decretos Municipal 1116/2019 de 28 de novembro de
2019, 1117/2019 de 28 de novembro de 2019 e subsidiariamente o Federal 3.555, de 08 de agosto de 2000.
PARECER JURÍDICO: 021/2021
DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL: O Edital encontra-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação,
localizada à Praça Nossa Senhora de Lourdes, S/N, nesta Cidade, Estado de Sergipe, no horário das 08h00min (oito) às 13h00min (treze
horas) nos dias úteis ou através do email licitacao@pacatuba.se.gov.br e do site www.pacatuba.se.gov.br
COMUNICAÇÃO/CONTATOS: fone: 079-3343-1613 – email: licitacao@pacatuba.se.gov.br e www.pacatuba.se.gov.br
Pacatuba, 05 de fevereiro de 2021
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