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Licitação

AVISO PREGÃO ELETRÔNICO N. 047/2022

AVISO DE LICITAÇÃO.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2022.PROCESSO LICITATÓRIO Nº 218/2022. Torna-
se público, para conhecimento dos interessados, que o  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE do  MUNICÍPIO DE
IVINHEMA-MS , pessoa jurídica de direito público interno, por meio do SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS,
torna público que, realizará procedimento licitatório na modalidade  PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo  MENOR
PREÇO (POR ITEM), PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS e de acordo com as condições estabelecidas
neste Edital e seus Anexos. 

OBJETO: Contratação de Empresa para a seleção e r egistro dos menores preços para o eventual fornecimento
de Medicamentos para atender o Hospital  Municipal,  Farmácia Básica,  Rede de Atenção Primaria a Saúde,
Componente Especializado e Complementar em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde do Município de
Ivinhema/MS , e demais especificações e condições constantes no Edital e seus Anexos  , com o objetivo de
constituir o Sistema de Registro de Preços desta Prefeitura, conforme especificações e quantidades constantes
no anexo I desta licitação, observados também os limites unitários máximos de preços e conforme o Termo de
Referência. 

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 04/10/2022. 

HORÁRIO: 09h00min – Oficial de Brasília (DF). 

LOCAL/AMBIENTE: Portal de Licitações Compras BR, no sítio eletrônico www.comprasbr.com.br. 

NOTA: Os interessados poderão adquirir o presente Edital e seus anexos, gratuitamente, na forma eletrônica,
por  meio  digital,  através  de  download  (via  internet),  nos  sítios  eletrônicos  oficiais  no  site
(www.comprasbr.com.br,  www.ivinhema.ms.gov.br),  ou,  através  do e-mail  licitacao.ivinhema@gmail.com ou
ainda,  providenciar  a  cópia  que  estará  à  disposição  na  sala  da  licitação  localizada  nas  dependências  da
Prefeitura  Municipal  de  Ivinhema,  Praça  dos  Poderes,  720,  Centro  –  Ivinhema-MS.  Maiores  informações  e
orientações  poderão  ser  obtidas  através  do  telefone  (67)  3442-6150.  Publique-se.Ivinhema-MS,  20  de
Setembro de 2022.Juliano Barros Donato-Prefeito Municipal 
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