Resumo de Edital
Remarcação

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/288-P
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2014
Data da Abertura: 21/03/2014
Horário: 09h30min

CRITERIO DE JULGAMENTO DO TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO

A Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de Comendador Levy Gasparian, nomeada pela portaria
021/2014-GP, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação do tipo “TIPO “MENOR
PREÇO", na MODALIDADE “PREGÃO PRESENCIAL", e reger-se-á pela legislação aplicável à espécie, em especial
Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal 1060/2010, Decreto Federal 7.892/2013, com
aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais.

DO OBJETO DA LICITAÇÃO E VALOR ESTIMADO:


Registro de preços para a aquisição aparelhos de ar condicionado pelo município de
Comendador Levy Gasparian



R$ 43.286,85 (quarenta e três mil duzentos e oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos)
Comendador Levy Gasparian, 07 de março de 2014.

João Ricardo Ferreira Bastos
Pregoeiro

Comissão Permanente de Licitação
Tel/Fax (24) 2254.2136 – Tel. (24) 2254.1105 – Ramal 206 - E-mail: licitacao@levygasparian.rj.gov.br.

SOLICITAÇÃO DE RETIRADA DE EDITAL

Remarcação

Empresa: _______________________________________- CNPJ: ____________________
Endereço: __________________________________________________________________
Cidade: ___________________________________
Telefone: (

-

Estado: __________

) ________________ - e-mail : _____________________________________

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/288-P
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2014
Data da Abertura: 21/03/2014 - Horário: 09h30min
DO OBJETO DA LICITAÇÃO E VALOR ESTIMADO:


Registro de preços para a aquisição aparelhos de ar condicionado pelo município de
Comendador Levy Gasparian



R$ 43.286,85 (quarenta e três mil duzentos e oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos)
Local, data e assinatura

Através do site levygasparian.rj.gov.br , obtivemos informação da convocação da licitação acima identificada. À
medida que é de nosso interesse a participação no presente certame licitatório, solicitamos que o Edital seja enviado
para o endereço eletrônico acima informado. Comprometo-me a entregar na data marcada para a realização do
certame 01 Resma de Papel A 4, caso venha a participar do mesmo.

_________________________________________________
Local, Data e Assinatura.
A presente solicitação deverá ser impressa em papel timbrado da empresa e ser
enviada através do fax nº (24) 2254.2136 – Setor de Licitações ou através do e-mail
licitacao@levygasparian.rj.gov.br no modelo padrão apresentado

Comissão Permanente de Licitação
Tel/Fax (24) 2254.2136 – Tel. (24) 2254.1105 – Ramal 206 - E-mail: licitacao@levygasparian.rj.gov.br.

