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Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO N. 034-2022
AVISO DE LICITAÇÃO.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2022.PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181/2022. Tornase 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 , CONTENDO
ITENS EXCLUSIVOS para microempresa, empresa de pequeno porte e microempreendedor individual, nos
Termos da Lei Complementar Nº 123/2006 (redação alterada pela lei complementar nº 147/2014), do tipo
MENOR PREÇO POR ITEM , visando formar o Sistema de Registro de Preços da Administração Pública
Municipal para contratações futuras, nos termos da Lei 8.666/93 e posteriores alterações e Decreto Municipal
671/21, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. OBJETO: Constitui objeto do
pregão Seleção de Empresa Especializada para formar o Sistema de Registro de Preços para eventual
fornecimento de Suplementos Nutricionais e Dietas Líquidas Enterais para atender os pacientes de ações
judiciais, renais crônicos em tratamento de hemodiálise, pacientes em tratamento de C. A. (câncer) e paciente
em estado terminal em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ivinhema - MS , nas
condições e demais especificações constantes no Edital, seus Anexos e do(s) Termo(s) de Referencia . DATA DA
SESSÃO PÚBLICA: 22/08/2022. 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 (www.comprasbr.com.br, www.ivinhema.ms.gov.br),
ou ainda, diretamente no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Ivinhema. Publique-se.Ivinhema-MS, 08
de Agosto de 2022. Juliano Barros Donato- Prefeito Municipal

