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PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ

<BEGIN:1185872:76>

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA - E PRORROGAÇÃO DATOMADA DE 
PREÇO Nº 002/2020

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Aripuanã - 
MT, no uso de suas atribuições legais, torna Público para conhecimentos de 
todos interessados, que a sessão de julgamento da Licitação na modalidade 
Tomada de Preço nº 002/2020 do tipo/regime menor preço, por empreitada 
global, Objetivando a “contratação de empresa especializada, habilitada 
e devidamente cadastrada nesta Casa de Leis para execução da 
reforma do plenário e sala de reuniões com 143,50m², substituição da 
estrutura do telhado com 293,80m² e construção de sala de som e do 
servidor com 9,26m², incluindo mão de obra e materiais de qualidade 
necessários, a que se refere o Projeto Arquitetônico, contendo: 
projeto básico e executivo, projeto arquitetônico, memorial descritivo, 
cronograma físico e financeiro, planilha orçamentária em anexo, em 
atendimento à necessidade da Câmara Municipal de Aripuanã”, com 
abertura no dia 27/08/2020, ás 09h:00min,  foi DECLARADA DESERTA. E 
que no uso  de suas atribuições, resolve proceder a PRORROGAÇÃO do 
certame, estipulando nova data para a entrega e abertura dos envelopes 
das empresas interessadas  em participar do certame, para o dia 14 de 
setembro de 2020, ás 9:h00min,  no mesmo local disposto no edital. E 
sendo mantidas as demais disposições editalícias Os interessados poderão 
obter informações e cópias do edital completo no endereço da Câmara, 
localizado na Rua  Antônio Paulo da Costa Bilego nº 168, Centro no horário 
de expediente das 07h00min às 13h00min, de segunda a sexta-feira, em 
dias úteis, e também por meio dos endereços eletrônicos: e-mail:josiani-
camara@gmail.com e camaraaripuanamt@gmail.com, site: http://www.
camaraaripuanamt.com.br. Maiores informações pelo telefone (066)3565-
1330/1156 com a Comissão Permanente de Licitação.

Aripuanã-MT, 27 de agosto de 2020.

Josiani Ferreira Madalão
Presidente da CPL Portaria nº 1.111/2020
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CÂMARA MUNICIPAL DE BRASNORTE
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 007/2020

ORIGEM: PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2020 
Contratante: Câmara Municipal de Brasnorte CONTRATADA: FBM 
COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ: 
09.245.965/0001-19 OBJETO: O objeto deste Contrato é a contratação 
de empresa especializada no fornecimento de tintas outros materiais 
de consumo para pintura externa do prédio da Câmara Municipal de 
Brasnorte. VALOR GLOBAL: 11.699,08 - Onze mil, seiscentos e noventa e 
nove reais e oito centavos. VIGÊNCIA: de 27/08/2020 a 27/09/2020. DATA 
DE ASSINATURA: 27/08/2020 Gilberto Marcelo Bazzan - Presidente da 
Câmara Municipal
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