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Prefeitura Municipal de
Capela publica:
• AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL n°06/2017 - FMS SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Objeto: A presente licitação tem
como objeto a contratação de empresa especializada visando à futura e
eventual aquisição com fornecimento parcelado de materiais médico
hospitalares, que serão utilizados pelos profissionais que integram as
equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) no atendimento aos
usuários do município de Capela, que integrarão o Sistema de Registro de
Preços, conforme especificações técnicas constantes no Anexo I - Termo
de Referência, deste Edital.
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ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE SAÚDE DE CAPELA
Setor de Licitação e Contratos
Rua Coelho e Campos, 1201 – Centro – Capela – Sergipe
CNPJ 11.639.262/0001-17

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL n°06/2017 – FMS
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
O Pregoeiro e Equipe de Apoio do Fundo Municipal de Saúde de Capela/SE, torna
público, para conhecimento de todos, a realização de licitação, na modalidade acima
especificada, e mediante informações a seguir:
OBJETO: A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa
especializada visando à futura e eventual aquisição com fornecimento parcelado de
materiais médico hospitalares, que serão utilizados pelos profissionais que integram
as equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) no atendimento aos usuários do
município de Capela, que integrarão o Sistema de Registro de Preços, conforme
especificações técnicas constantes no Anexo I – Termo de Referência, deste Edital.
DATA DE RECEBIMENTO DAS CREDENCIAIS, PROPOSTAS E
HABILITAÇÃO: 21/09/2017 (ao vinte dias do mês de setembro do ano de dois e
dezessete), às 08:30 (oito horas e trinta minutos).
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas oriundas do objeto desta
licitação correrão à conta dos recursos orçamentários consignados no Orçamento
Programa de 2017 do Fundo Municipal de Saúde de Capela, obedecendo á
classificação pertinente, quando do momento da contratação.
BASE LEGAL: Lei nº 10.520, de 17/07/2002, regulamentada pelo Decreto nº 3.555,
de 08/08/2000, com as modificações introduzidas pelos Decretos nº 3.784, de
06/04/2001, e nº 3.693, de 20/12/2000, com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93
de 21/06/1983 e suas alterações, Lei Complementar nº 123/2006 e em conformidade
com as condições previstas. Lei Municipal nº 472, de 31 de agosto de 2016,Decreto
Municipal nº 21/2017, de 02 de janeiro de 2017, Decreto Municipal nº 22/2017, de 02
de janeiro de 2017.
PARECER JURÍDICO: nº 06/2017
.
INFORMAÇÕES: O Edital, e informações complementares, encontra-se à
disposição dos interessados, na sala de reuniões da Comissão Permanente de
Licitação, situada à Rua Coelho e Campos Nº 1201 Centro, cidade de Capela/Sergipe,
de segunda-feira à sexta-feira, em dias de expediente, no horário das 08:00h às
13:00h, ou pelo email: cplcapela2017-2020@outlook.com.
Capela/SE, 31 de agosto de 2017.
FÁBIO PINTO VIANA
Pregoeiro
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