ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETIM
AVISO DE PRETENSA CONTRATAÇÃO DIRETA

Processo Nº: 00098/2022. SDL. Dispensa Nº DV00018/2022. Compra. Contratação para
eventual aquisição de equipamentos e mobiliários em geral para atender as necessidades
da gestão de Proteção Social Básica (CRAS e SCFV), com repasse de recurso
extraordinário do Sistema Único de Assistência Social para incremento temporário na
execução de ações socioassistênciais no Município em situação de emergência ou estado
de calamidade pública, em razão dos Pregões Eletrônicos nº. 00022/2022, 0026/2022 e
00033/2022 ter obtido alguns itens desertos e/ou fracassados. A Prefeitura Municipal de
Itapetim manifesta o interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados na
contração direta, com base no Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21, que objetiva:
Contratação para eventual aquisição de equipamentos e mobiliários em geral para atender
as necessidades da gestão de Proteção Social Básica (CRAS e SCFV), com repasse de
recurso extraordinário do Sistema Único de Assistência Social para incremento temporário
na execução de ações socioassistênciais no Município em situação de emergência ou
estado de calamidade pública, em razão dos Pregões Eletrônicos nº. 00022/2022,
0026/2022 e 00033/2022 ter obtido alguns itens desertos e/ou fracassados. O interessado
poderá obter o respectivo Termo de Referência com a especificação do objeto pretendido
junto a Comissão de Licitação, sediada na Rua Major Cláudio Leite, 0 - Centro - Itapetim PE, ou acessando: http://itapetim.pe.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes. Telefone(087)
9 9644-1282. A referida comissão estará recebendo as propostas até o dia 04 de Novembro
de 2022 ás 07 horas e 59 minutos, que deverão ser anexadas no site
www.comprasgovernamentais.gov.br, e as 08:00 do mesmo dia começará a etapa de
lances. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº
14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Itapetim, 31/10/2022. LUIZ ALBERTO P.
LOPES DA SILVA. Pregoeiro.(*)(**)
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