ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N°. 025/2018
CONVITE N°. 001/2018
A CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI, Estado de Mato Grosso do Sul, com sede na
Rua 7 de Setembro, 3359, Centro, através de sua Comissão Permanente de Licitações, torna
público, para o conhecimento dos interessados, que realizará LICITAÇÃO na modalidade
CONVITE tipo “MENOR PREÇO”, que será processado e julgado em conformidade com
as normas da Lei Federal n°. 8.666/93 e suas posteriores alterações, sob as seguintes
condições:
Recebimento e abertura dos envelopes ocorrerão em sessão pública no dia 07 DE MARÇO
DE 2018 ÀS 09:00 HORAS, na sala de Licitações, situada na Rua 7 de Setembro, 3359,
Centro, Amambai (MS), CEP: 79.990-000.
O edital poderá ser retirado no Setor de Licitação da Câmara Municipal de Amambai ou
através do site www.amambai.ms.leg.br, demais informações no telefone: 67 3481-1551.
OBJETO: Objetivando a contratação de empresa para a Prestação de Serviços de
Veiculação de Matérias para divulgação dos Atos Administrativos do Legislativo Municipal,
tamanhos dos anúncios ¼ de página: 17 cm (altura) X 13 cm (largura), colorido, no total de 8
(oito) publicações no jornal impresso, publicações no mês de Março, Abril, Maio, Junho,
Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, com data limite da ultima publicação no dia 15
do mês de Dezembro de 2018, conforme características, quantidades e especificações
descritas no ANEXO I deste Edital que dele fica fazendo parte integrante.
Além das empresas convidadas pela Câmara Municipal, poderão participar do presente
Convite empresas interessadas, cadastradas na correspondente especialidade, que
manifestarem interesse na participação com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas
antes do dia previsto para entrega dos envelopes.
Amambai (MS), 28 de fevereiro de 2018.

___________________________
JOSÉ C. DE OLIVEIRA BAMBIL
Presidente da Comissão de Licitação
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