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AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2022

A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAURU - APAE BAURU, torna público

que receberá propostas, por meio de envelopes lacrados, separados, fechados, inviolados, rubricados e

identificados, na forma do Edital, exclusivamente no dia 26/01/2022, das 09h às 12h e das 14h às 17h, na

sede Administrativa da APAE Bauru, localizada na Rua Rodrigo Romeiro, 2-47, Centro, CEP: 17015-420,

Bauru/SP, com abertura dos referidos envelopes no dia 27/01/2022 às 10h, no mesmo local, de forma

pública com a participação ou não dos licitantes interessados, referente a licitação na modalidade

TOMADA DE PREÇO, a ser julgada pelo critério de MENOR PREÇO, com regime de EXECUÇÃO INDIRETA

POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO com a finalidade de selecionar proposta mais vantajosa para a

"Contratação de empresa de engenharia", tendo em vista a execução do Contrato de Repasse nº

906417/2020 celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério da Saúde (Concedente),

representado pela Caixa Econômica Federal (Mandatária) objetivando a execução de ações relativas ao

aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde - SUS, para Reforma da Oficina Ortopédica/CER III da APAE

Bauru (Proponente). O certame será realizado conforme Termo de Referência, Projeto Básico e demais

anexos deste Edital, e na forma da legislação pertinente, em especial da Lei n.º 8.666/1993 e suas

alterações, decreto 6.170, de 25 de julho de 2007; Portaria Interministerial nº 424 de 30 de dezembro de

2016 e suas alterações no que couber e dos termos estabelecidos neste Edital. O Edital e seus anexos

poderão ser consultados gratuitamente no Portal da APAE Bauru: https://www.apaebauru.org.br/ na aba

Transparência/Licitação ou poderá ser solicitado via e-mail: licitacao@apaedebauru.org.br. Qualquer

informação poderá ser obtida junto a Comissão de Acompanhamento e Execução de Licitação/APAE

Bauru, no endereço acima citado, de segundas a sextas- feiras, no horário das 09h às 12h e das 14h às 16h

ou pelo e-mail: licitacao@apaedebauru.org.br

Bauru, 12 de janeiro de 2022.

GISELE APARECIDA DE CAMARGO TAVARES

Presidente

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.


