AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO n.º 4/2021 - REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO DE COMPRA Nº11/2021
A Fundação Municipal Centro Universitário da Cidade de União da
Vitória - UNIUV, localizada na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto,
3856, CEP 84.600-530, entrada pela rua Orlando Carvalho, nº110,
inscrita no CNPJ sob n.º 75.967.745/0001-23, observadas às
disposições contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto
Federal nº 3.555, de 08/08/2000 e suas alterações, Decreto
nº7892/2013, e suas alterações, Decreto nº 10.024/2019 aplicando–se,
subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666, de 21/06/93, com suas
alterações, torna público a PRORROGAÇÃO da realização de licitação,
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR
ITEM, que objetiva o Registro de preços para fornecimento de materiais
de consumo para a Clínica de Odontologia da Uniuv, conforme
descrição no Anexo 04 que é parte integrante deste objeto.
O Pregão Eletrônico (recebimento das propostas, abertura e disputa de
preços) será realizado em sessão pública, exclusivamente por meio
eletrônico/internet, mediante condições de segurança - criptografia e
autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão
Eletrônico (licitações) da Bolsa Brasileira de Mercadorias, disponível em
www.bbmnetlicitacoes.com.br – Acesso indicativo no link “Licitações”,
conforme datas e horários definidos abaixo:
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir das 8h do dia 2/6/2021
até as 8h30m do dia 23/6/2021.
ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: dia 23/6/2021 a partir
das 8h31min.
INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE PREÇOS: dia
23/6/2021 a partir das 9h após a avaliação das propostas pelo(a)
Pregoeiro(a).
O Edital e seus Anexos podem ser obtidos no Setor de compras e
licitações da Uniuv, localizado na Avenida Bento Munhoz da Rocha
Neto, 3856, União da Vitória – PR, no horário das 8h às 12h e das
13h30m às 17h, nos dias úteis, e no site oficial da Uniuv www.uniuv.edu.br, no link Licitações, bem como no endereço eletrônico:
www.bbmnetlicitacoes.com.br, para ciência de todos os interessados.

