
AVISO DE LICITAÇÃO 
 
Data:     25/01/2018  
 
Contrato de Empréstimo Nº 2.941/OC-BR 
 
Edital de LPN Nº: 003/2017 
 
1. O Município de Niterói recebeu um empréstimo do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento - BID, em várias moedas, relativo ao custo do Programa de 
Desenvolvimento Urbano e Inclusão Social de Niterói - PRODUIS e pretende aplicar 
parte dos recursos desse empréstimo em pagamentos elegíveis nos termos do 
Contrato para Aquisição de Equipamentos de Informática e Comunicação Visual 
para Fortalecimento Institucional da Prefeitura Municipal de Niterói, conforme 
CBR-4295/2017 de Não Objeção emitida pelo BID. 
  
2. A Secretaria Executiva do Município de Niterói, através da Unidade de Gestão do 
Programa – UGP, doravante denominado "Contratante", solicita propostas fechadas de 
Concorrentes elegíveis para a execução dos Serviços referidos no Item 1 acima e 
descritos nas Especificações Técnicas, Seção 6 do Edital. 
 
3. A documentação completa relativa à licitação pode ser inspecionada no seguinte 
endereço: Caminho Niemeyer – Rua Jornalista Rogério Coelho Neto s/nº - Prédio do 
Centro Administrativo – Sala 04 (UGP) - Centro – Niterói - RJ – Brasil CEP 24.020-011. 
Caso haja interesse, poderá ser adquirida no mesmo endereço, bastando trazer uma 
resma de papel A4 para reprodução do Edital ou pen drive ou CD para gravação do 
arquivo. O Edital também encontra-se disponível no website: 
www.egp.niteroi.rj.gov.br/bid/index.php/metodo-de-selecao/2017, devendo o 
Concorrente preencher o recibo de retirada e enviá-lo para o e-mail: 
ugp.pmn@gmail.com no prazo de 24:00h após retirada. Todas as formas de adquirir o 
Edital não acarretará ônus para o Concorrente. 
 
4. As propostas deverão ser entregue no Caminho Niemeyer – Rua Jornalista Rogério 
Coelho Neto s/nº - Prédio do Centro Administrativo – Sala 04 (UGP) - Centro – Niterói - 
RJ – Brasil CEP 24.020-011 até às 10:00- horas do dia 20/03/2018 acompanhadas de 
uma Garantia de Proposta correspondente ao valor a 5% do valor da proposta 
apresentada, constante no item 15.1 da Seção 2 – Dados da Licitação (DDL) do Edital 
e serão abertas imediatamente após na presença dos interessados que desejarem 
assistir à cerimônia de abertura. 
 
5. Os Bens devem ser entregues na sede da UGP – Unidade de Gestão do Programa, 
no Caminho Niemeyer - Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, S/N, Centro 
Administrativo, Sala 04 – Centro, Niterói. CEP: 24020-011. 
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