
 
ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPALDE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 
 

Av. Coronel Botelho, n° 458, Centro, CEP 78170-000, Nossa Senhora do Livramento-MT 
Tel.: (65) 3351-1200/1191, Fax: (65) 3351.1500 

Email: licitacao@livramento.mt.gov.br 
 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N.29.2018  
 

A Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento-MT, através de sua Pregoeira e Equipe de 
Apoio, nomeada na Portaria n 01/2018 do dia 02 de Janeiro de 2018, torna público que se encontra 
autorizada a realização de licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, sobre o Nº 
29/2018, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, tendo como critério a ser adotado para a menor 
proposta o valor por quilômetros rodado,, 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 Preço para futura e eventual Contratação de serviço de Transporte de Ônibus, 
microônibus e Van para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social nas atividades dos 
Serviços de Convivência de Fortalecimento de Vínculos – SCFV e atividades grupais do Centro de 
Referencia de assistência Social Serviços, Programas e a Secretaria de Educação nas suas atividades 
recreativas, passeios, grupo Folclóricos do município, de acordo com as condições, especificações, e 
quantitativos, especificados no item do ANEXO I – A Termo de Referência, deste edital. 
	
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Á Partir do dia 15/10/2018 às 10:00 horas. (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA - DF); 
DO ENCERRAMENTO DAS PROPOSTAS: Á partir do dia 25/10/2018 às 09:00 horas. (HORÁRIO 
DE BRASÍLIA - DF); 
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 25/10/2018  às 09:30 horas. (HORÁRIO DE BRASÍLIA - 
DF); 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 25/10/2018  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) 3351-
1200 site: http://www.nossasenhoradolivramento.mt.gov.br/ ou pelo e-mail: 
licitacao@livramento.mt.gov.br  
 

Nossa Senhora do Livramento-MT., 08 de outubro de 2018. 
 
 

Leonildes Fátima da S. Benevides 
Pregoeira 01/2018 


