MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK-PR
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017.
PROCESSO LICITATÓRIO 044/2017 Município de Conselheiro
Mairinck, Estado do Paraná, torna público para conhecimento dos
interessados, que fará realizar às 08:30 horas do dia 12 de junho de
2017, em sua sede Contratação de pessoa jurídica especializada na
elaboração de projetos técnicos para fomentar as propostas SICONV,
visando a obtenção de recursos junto aos governos federais e
estaduais, conforme segue:Proposta Voluntária nº 48182/17 junto ao
Ministério de Integração Nacional através da Chamada Pública nº
001/2017 (Federal) para pavimentação do Bairro “Postão”.Proposta
Voluntária nº 025554/2017 junto Ministério Turismo paraConstrução do
Portal Turístico. Proposta com Emenda Parlamentar nº 016882/2017
junto Ministério da Integração, para Pavimentação do Conjunto
Vitória;Financiamento junto a Fomento Paraná para Calçamento da
Avenida Deputado José Afonso;Proposta em andamento junto ao
Ministério do Desenvolvimento Social para a Construção do Centro de
Convivência do CRAS.A contratação será no valor Máximo Global de R$
42.100,00 (quarenta e dois mil e cem reais), a serem pagos em 6
parcelas iguais e sucessivas, iniciando- se 30 (trinta) dias após a
assinatura do Contrato e vinculada a presente pelo menos 1(um) dos
projetos enumerados acima. A contratação terá vigência até 31/12/2017
porém estendendo-se, caso se faça necessário sem ônus para a
administração até a finalização do tramite procedimental de todas as
propostas apresentados pelo Município, haja a vista de
acompanhamento técnico para eventuais adequações requisitadas,
podendo,; O credenciamento das empresas será das 08:00 ás 08:30 hrs
do dia 12 de junho de 2017, e os envelopes contendo proposta de
preços e documentos de habilitação definidos no Edital e seus anexos
deverão ser entregues até as 08:30 horas do dia 12 de junho de 2017 na
Prefeitura Municipal de Conselheiro Mairinck, Setor de Licitações, Praça
Otacílio Ferreira, nº 82.emais informações, bem como cópia do edital e
seus anexos, poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal de
Conselheiro Mairinck, de segunda a sexta das 07:30 às 11:30 e das
13:00 às 17:00 horas. Fone/Fax- 43- 3561-1221.Conselheiro MairinckPr, 19 de maio 2017.Alex Sandro Pereira Costa Domingues Prefeito
Municipal

