ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO n° 005/2021 - SRP
O Fundo Municipal de Assistência Social, por meio de sua Pregoeira e Equipe de apoio, instituída pela Portaria n° 002, de 04 de janeiro de
2021, torna público, para conhecimento dos interessados, que se encontra aberto processo licitatório na modalidade acima especificada e
conforme informações a seguir:
OBJETO: Sistema de Registro de Preços para contratação de empresa especializada para futura e eventual aquisição e fornecimento
parcelado de Materiais de Expedientes para atender a demanda do Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal Saúde.
TIPO: Menor preço por item
DATA E HORÁRIO LIMITE PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 03/06/2021 (três de junho de dois mil e vinte e um ), às 08:59
(oito horas e cinquenta e nove minutos); DATA E HORÁRIO PARA FASE DE LANCES: 03/06/2021 (três de junho de dois mil e vinte e
um ), às 09:00h (nove horas). Através do site www.licitanet.com.br
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas oriundas do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos orçamentários
consignados no Orçamento Programa de 2021, com dotação suficiente, obedecendo á classificação orçamentária pertinente, estabelecida
para o respectivo exercício.
BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal n° 1.263 de 01 de julho de 2020 e 1.117 de 28 de novembro de 2019,
subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Decreto 10.024/2019 e a Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei
Complementar n° 147/2014 e 155/2016.
PARECER JURÍDICO: 016/2021
DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL: O Edital encontra-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação,
localizada à Praça Nossa Senhora de Lourdes, S/N, nesta Cidade, Estado de Sergipe, no horário das 08h00min (oito) às 13h00min (treze
horas) nos dias úteis, e nos sites www.licitanet.com.br e www.pacatuba.se.gov.br, COMUNICAÇÃO/CONTATOS: fone: 079-3343-1613 –
email: licitacao@pacatuba.se.gov.br.
Pacatuba, 21 de maio de 2021
Stella Pereira dos Santos e Silva
Pregoeira

