ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO EXCLUSIVO PARA ME/EPP

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 052/2020
A Prefeitura Municipal de Candói, Estado do Paraná - UASG 985499,
comunica que realizará no dia 1 de junho de 2020 às 8h30min, o
Pregão Eletrônico nº 052/2020, do tipo menor preço por item, com
seguinte objeto: “Escolha da proposta mais vantajosa para registro
de preços de materiais hidráulicos destinados ao fortalecimento
das associações do Município através do orçamento
participativo”, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas no edital e seus anexos.
O edital e seus anexos poderão ser obtidos nos sítios eletrônicos
www.comprasgovernamentais.gov.br
ou
www.candoi.pr.gov.br/licitacoes.php ou no Setor de Licitações e
Contratos - Av. XV de Novembro, nº 1761, Cacique Candói, CEP
85.140-000, Candói/PR. Contato: licitacao@candoi.pr.gov.br.
Candói, 18 de maio de 2020.
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Detalhes processo licitatório
Inf or ma ç ões Ge r a i s

Entidade Executora MUNICÍPIO DE CANDÓI
Ano* 2020
Nº licitação/dispensa/inexigibilidade* 52
Modalidade* Pregão
Número edital/processo* 52
R e c ur s os pr ov e ni e nte s de or ga ni s mos i nte r na c i ona i s / mul ti l a te r a i s de c r é di t o

Instituição Financeira
Contrato de Empréstimo
Descrição Resumida do Objeto* Escolha da proposta mais vantajosa para registro de preços de materiais
hidráulicos destinados ao fortalecimento das associações do Município através do
orçamento participativo

Forma de Avalição
Dotação Orçamentária* 1100320606001920823390300000
Preço máximo/Referência de preço - 40.614,90
R$*
Data de Lançamento do Edital 18/05/2020
Data da Abertura das Propostas 01/06/2020
NOVA Data da Abertura das Propostas

Data Registro

19/05/2020

Data Registro

Data de Lançamento do Edital
Data da Abertura das Propostas
Há itens exclusivos para EPP/ME?
Há cota de participação para EPP/ME?

Percentual de participação: 0,00

Trata-se de obra com exigência de subcontratação de EPP/ME?
Há prioridade para aquisições de microempresas regionais ou locais?
Data Cancelamento
Editar
CPF: 4886996906 (Logout)
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