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1. MANIFESTAçAO DA ADMINISTRAçAO NA BUSCA EM OBTER PROPOSTAS

ADICIONAIS DE EVENTUAIS INTERESSADOS:

A Câmara Municipal de Aruanã, Estado de Goiás, torna público, para conhecimentos dos

interessados, que está realizando a Dispensa de Licitação no 019/2023, Processo no

02412023, que tem como objeto a Contratação de empresa especializada para Reforma

do Piso da Sede Administrativa da Câmara Municipal de Aruanã, conforme Memorial

Descritivo para execução de obras e serviços

Conforme o § 3o do artigo 75 da Lei 14.133/21 (Nova Lei de Licitações), a Administração

poderá obter propostas adicionais de eventuais interessãdos, inclusive das empresas que

já apresentaram orçamentos, com o objetivo de selecionar a proposta mais vantajosa

para a Gmara Municipal de Aruanã-GO.

2. PARTTCTPAçÃO DAS

VANTAJOSA:

EMPRESAS E SELEçAO DE PROPOSTA MATS

Novas propostas comerciais podem ser apresentadas até às 17hs do dia 17 de fevereiro

de 2023. Após esse pÍazo, o processo estará encerrado para o recebimento de novos

orçamentos, de maneira que a câmara Municipal de Aruanã-Go garanta o andamento do

processo de contratação.

Integram o presente, o Termo de Referência e demais projetos de engenharia que

instruem a Dispensa de Licitação no 02412o23, que seguem anexos ao presente.

os interessados que quiserem participar, deverão encaminhar sua proposta para o e-

mail: contato (ôcamaraaruana.oo. ov.br ou cmaruana@omail.com ou ainda protocolar
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fisicamente na sede deste Legislativo Municipal suas propostas no período das th às 11h

e das 14h às 17h;

Ressalte-se que a dispensa de licitação, agora prevista no art. 75 da Lei n. L4.t331202L,

notadamente guanto à hipótese do inciso II (valor reduzido) visa, em síntese, atender

aos princípios da economicidade e da eficiência administrativa, evitando que os custos

econômicos do processo de licitação ultrapassem os benefícios que serão alcançados com

a futura contratação.

A iniciativa é mais uma conquista da Câmara Municipal de Aruanã-GO, na busca em

aumentar, cada vez mais, a transparência ativa das informações do Poder Legislativo de

Aruanã-GO e melhorar a eficiência operacional, o que vai ao encontro dos objetivos da

atual gestão e que respeita os princípios da administração pública.

PARTICIPE E AIUDE A DIVULGAR OS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO| Compartilhe essa

página com os eventuais interessados na contratação dos serviços acima relacionados.

Aruanã-GO, 14 de fevereiro de2023.

Maria AS Gra de Araujo Nascimento

Agente de Contratação


