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Licitação

AVISO TOMADA DE PREÇOS N. 004/2022

AVISO DE LICITAÇÃO.TOMADA DE PREÇOS N° 004/2022.O MUNICÍPIO DE IVINHEMA/MS , através
da sua Comissão Permanente de Licitação, torna público, que fará realizar a licitação abaixo
relacionada, nos termos da Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações: PROCESSO N° 156/2022 -
TOMADA DE PREÇOS N° 004/2022 - OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras no
HOSPITAL  MUNICIPAL  DE  IVINHEMA/MS  relativa  ao  PROCESSO  DE  SEGURANÇA  CONTRA
INCÊNDIO E PÂNICO (PSCIP), de acordo com as especificações e serviços inseridos na planilha
orçamentaria ,  Estudo  Técnico  Preliminar,  conforme  Projeto  Arquitetônico,  planilha
orçamentária,  especificações  técnicas,  memorial  descritivo,  cronograma  físico-financeiro,
composições e demais anexos pertinentes ao Processo. RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E
PROPOSTA : Dia 27 de Julho de 2022 às 09h00min. O Edital estará à disposição dos interessados
no  setor  de  Licitação  e  Contratos  e  também  está  disponível  no  site
www.ivinhema.ms.gov.br/portal  da  Transparência/licitações  e  contratos/licitações/exercício
2022/Entidade:  Município  de  Ivinhema  ou  ainda,  por  e-mail  licitacao@ivinhema.ms.gov.br.
Poderão participar da licitação em epígrafe, às empresas regularmente inscritas no Cadastro de
Fornecedores  da  Prefeitura  Municipal  de  Ivinhema,  ou  aquelas  que  atenderem a  todas  as
condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia a data fixada para o recebimento dos
envelopes,  outras  informações  poderão  ser  obtidas  pelo  telefone  (0XX67-3442.6156)  ramal
206, ou no setor de Licitações das 07h00min as 13h00min. Ivinhema (MS), 08 de Julho de 2022.
Juliano Barros Donato-Prefeito Municipal 
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