ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPALDE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N.041.2017
A Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento-MT, através de sua Pregoeira e Equipe de
Apoio, nomeada na Portaria n 011/2017 do dia 02 de Janeiro de 2017, torna público que se encontra
autorizada a realização de licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, sobre o Nº
41/2017, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, tendo como critério para aferir a melhor proposta a
MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, na forma de Execução direta, tendo por finalidade a
qualificação de empresas e a seleção de proposta mais vantajosa, conforme descrito neste Edital e seus
anexos, em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/2002, e subsidiariamente, com a Lei Federal nº
8.666/1993, com a Lei Complementar nº 123/2006, e demais legislações vigentes, bem como as
disposições descritas na íntegra deste Edital e em seus anexos.

OBJETO: O objeto da presente licitação tem o objetivo a escolha da proposta mais vantajosa para
REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa administradora de sistema de cartões de
gerenciamento de frotas, incluindo o gerenciamento e controle da aquisição de filtros, aditivos, óleos
lubrificantes, serviços de lavagens e borracharia, bem como gerenciamento e controle de manutenção
preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, acessórios, pneus, câmara de ar, serviços especializados
em geral como guincho, retífica de motores, ajustes, regulagens, lataria, vidraçaria, pintura, estofamento,
elétrica em geral de implantação de gestão de frota, serviços mecânicos em geral , serviços no sistema de
arrefecimento em geral, serviços no sistema hidráulico, serviços de alinhamento e balanceamento,
cambagem de rodas, conserto de giroflex, ar condicionado entre outros, para atendimento aos veículos
pertencentes à frota municipal e, em veículos que vierem a ser locados, cedidos ou utilizados como objeto de
possíveis convênios e contratos em que seja prevista a manutenção, conforme exigências e condições
constantes neste Edital, Termo de Referencia e seus Anexos.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Á Partir do dia 09/11/2017 às 10:00 horas. (HORÁRIO DE
BRASÍLIA - DF);
DO ENCERRAMENTO DAS PROPOSTAS: Á partir do dia 23/112017 às 09:00 horas. (HORÁRIO DE
BRASÍLIA - DF);
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 23/11/2017 /2017 às 09:30 horas. (HORÁRIO DE
BRASÍLIA - DF);
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 23/11/2017 /2017 às 10:30 horas (HORÁRIO DE
BRASÍLIA - DF).
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bll.org.br
LOCAL: O Pregão Eletrônico será realizado por meio do endereço eletrônico acima mencionado, através da
Pregoeira e Equipe de Apoio.
EDITAL: O Instrumento Convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis para
consulta
e
retirada
no
endereço
eletrônico
mencionado
e
site
http://www.nossasenhoradolivramento.mt.gov.br/
DA RETIRADA: O Instrumento Convocatório e seus anexos poderão ser retirados, até a hora marcada
para a abertura da sessão no endereço eletrônico mencionado.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Maiores informações e esclarecimentos sobre o certame serão
prestados pela Pregoeira e Equipe de Apoio na sede da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do
Livramento-MT, sito à Avenida Coronel Botelho n458 – CEP 78.178.000, Nossa Senhora do Livramento MT, em dias úteis nos horários de 07h00min as 13h00min (Horário de Cuiabá/MT), telefone: (65) 33511200
site:
http://www.nossasenhoradolivramento.mt.gov.br/
ou
pelo
e-mail:
licitacao@livramento.mt.gov.br
Nossa Senhora do Livramento-MT., 06 de novembro de 2017.
Leonildes Fátima da S. Benevides
Pregoeira 011/2017
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