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GAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

Av. Primavera, n° 300 - CEP 78850-000 - Primavera do Leste - Mato Grosso - Tel. (66) 3498-3590

CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2021.

A pregoeira da Câmara Municipal de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições
legais, torna público que fará realizar a licitação a seguir caracterizada, MODALIDADE: Preqão Presencial
n°010/2021.

OBJETO: Pregão Presencial Registro de Preço Menor Preço por Lote, para futura e eventual Contratação de
pessoa Jurídica especializada na elaboração de projeto completo de engenharia e arquitetura, compreendendo
projetos estruturais e fundações, projetos de instalação hidrossanitária (água, esgoto e instalação sanitárias),
projetos de instalações elétricas, rede de dados e telefonia e combate a incêndios e SPDA, projeto de
acessibilidade , terraplanagem, projeto solar completo, projeto captação e armazenamento de águas pluviais,
serviço de sondagem do solo e serviço de consultoria na área de engenharia a serem utilizados para abertura de
processo licitatório com a finalidade de contratação de empresa para execução de obra de adequação de espaço
do setor administrativo bem como Instituto da Memória em área adjacente á Câmara Municipal de Primavera do
Leste - MT

DATA DA ABERTURA; Dia 05/10/2021 às 08:00horas.

O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal n° 10.520/2002, Lei Federai n° 8.666/1993 e
suas alterações posteriores. O Edital completo se encontra à disposição dos interessados pelo Site:
www.primaveradoleste.mt.leq.br. e via e-maii: iicitacao@primaveradoieste.mt.leQ.br , e na sede da Câmara
Municipal de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, localizado na Avenida Primavera, 300, no horário de
expediente das 07h00 às 13h00. Maiores informações poderão ser obtidas pelos telefones, (66) 3498 3590.

Primavera do Leste, 21 de Setembro de 2021.

MÔNICA CRISTINA MANSKE KRIESE
PREGOEIRA - Port. 043/2021

Lauda 1 de 1


