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AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 002/2017
A Prefeitura Municipal de Igarapava faz saber que dá início ao procedimento licitatório, na
modalidade Tomada de Preços n.º 002/2017, do tipo menor preço global, para contratação de
empresa especializada na área de engenharia, para execução de serviços de reforma e
revitalização da Praça Rui Barbosa, de acordo com o Contrato de Repasse nº
822204/2015/MCidades, bem como, o Memorial Descritivo, Planilhas e demais anexos e
elementos que compõem o presente Edital. As empresas interessadas deverão cadastrar-se até
o dia 04 de maio de 2017, das 12:00 horas às 17:00 horas, no paço da Prefeitura Municipal, sito
a Rua Dr. Gabriel Vilela, n° 413, na cidade de Igarapava/SP. O Edital e seus anexos estarão
disponíveis para retirada até 08 de maio de 2017, das 12:00 hs às 17:00 hs, mediante o
recolhimento de custas no valor de R$ 20,00 no paço da Prefeitura Municipal de Igarapava, na
Rua Dr. Gabriel Vilela, nº 413 das 12:00 as 17:00 horas. Aos interessados, será necessária a
realização de VISITA TÉCNICA ao local de execução dos serviços, com agendamento prévio
através do telefone (16) 3173 – 8200, junto ao Departamento de Engenharia desta Prefeitura sito
à rua Cel. Francisco Martins, n.º 399, Centro, sendo que a visita deverá ser agendada até o dia
08 de maio de 2017, em horário normal de expediente, de segunda a sexta-feira, das 13:00 às
17:00 horas, mediante acompanhamento de representante do Departamento de Engenharia da
Prefeitura Municipal de Igarapava, e o interessado deverá credenciar seu responsável para esse
fim, conforme condições editalícias. Aos interessados, será necessário o recolhimento de caução
de participação, no importe de 1% (um por cento) do valor estimado da contratação, a ser
realizada das 12:00 as 17:00 horas até o dia 08 de maio de 2017. Data final para entrega dos
envelopes 01 e 02: até às 09:00 horas do dia 09 de maio de 2017, no paço da Prefeitura
Municipal de Igarapava no endereço supra citado, sendo que a abertura dos envelopes se dará
no mesmo dia e local a partir das 09:15 horas. Igarapava - SP, 17 de abril de 2017. (a) Dr. José
Ricardo Rodrigues Mattar – Prefeito Municipal de Igarapava – SP.

