PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31
AVISO DE TOMADA DE PREÇO DESERTA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÃNDIA MS, Estado de Mato Grosso do Sul,
através da Comissão Permanente de Licitações, torna público para conhecimento de
todos os interessados que a licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020,
que versa sobre a Contratação, sob o regime de empreitada por preço global, de
empresa especializada para perfuração de 01 (UM) poço artesiano tubular profundo no
Município de Sidrolândia incluindo o revestimento das camadas inconstantes com
tubos geomecanicos stander 154 MM, cimentação anular com pasta de cimento e
aditivos, licenciamento ambiental, ensaio de vazão de 24 horas com tampa de proteção
(profundidade estimada de 190 mts) satisfazendo rigorosamente as Normas Brasileiras
da ABNT, CREA, IMASUL, ANVISA e demais legislações pertinentes e fornecimento de
motobomba submersa com capacidade de bombeamento de até 4.0M³/H, C/MCA de
até 190 metros, com data de abertura em 17/07/2020, as 08:00hs, foi declarada
DESERTA por não acudir interessados.

REPUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO
OBJETO: Contratação, sob o regime de empreitada por preço global, de empresa
especializada para perfuração de 01 (UM) poço artesiano tubular profundo no
Município de Sidrolândia incluindo o revestimento das camadas inconstantes com
tubos geomecanicos stander 154 MM, cimentação anular com pasta de cimento e
aditivos, licenciamento ambiental, ensaio de vazão de 24 horas com tampa de proteção
(profundidade estimada de 190 mts) satisfazendo rigorosamente as Normas Brasileiras
da ABNT, CREA, IMASUL, ANVISA e demais legislações pertinentes e fornecimento de
motobomba submersa com capacidade de bombeamento de até 4.0M³/H, C/MCA de
até 190 metros.

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
HORARIO DA ABERTURA: 08h00min
DATA E LOCAL DA ENTREGA DOS ENVELOPES: A
documentação e propostas deverão ser entregues no dia 07 de agosto de
2020, na Rua São Paulo, 964, Centro - Sidrolândia-MS.
RETIRADA DO EDITAL: O Edital deve ser obtido exclusivamente no Site da
Prefeitura Municipal, htpp://www.sidrolandia.ms.gov.br/ no link “licitações”.
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