ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 002/2018/FMS
O Pregoeiro e Equipe de Apoio do Município de Barra dos Coqueiros, em atendimento
às disposições legais e à Resolução n° 257/2010, do Tribunal de Contas do Estado –
TCE torna público para conhecimento de todos, a realização de licitação, na modalidade
acima especificada, e mediante informações a seguir:
OBJETO: Registro de Preços, visando o fornecimento parcelado de material de
consumo odontológico destinados aos programas e demais ações desenvolvidas pelo
Fundo Municipal de Saúde no Município de Barra dos Coqueiros, conforme termo de
referência, anexo I do edital
DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:08/06/2018 (oito de junho de dois
mil e dezoito), às 08:30h (oito horas e trinta minutos).
DATA DA DISPUTA DE LANCES: 08/06/2018 (oito de junho de dois mil e dezoito),
às 08:30h (oito horas e trinta minutos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da contratação do objeto
desta Ata correrão à conta dos recursos consignados no orçamento do Fundo Municipal
de Saúde do Município de Barra dos Coqueiros/Se para os exercícios alcançados pelo
prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a cargo da CONTRATANTE, tomadas
as cautelas de realização de empenho prévio a cada necessidade de serviço, cujos
programas de trabalho e elementos de despesas específicos constarão na respectiva Nota
de Empenho, com dotação suficiente, obedecendo à classificação pertinente, quando do
momento da contratação.
BASE LEGAL:Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente, pela Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, obedecendo integralmente o regulamento aprovado pelos
Decretos Municipais nº 166/2010, de 22 de fevereiro de 2010 e nº 128/2011, de 01 de
setembro de 2011, e Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e, ainda, pela
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, observadas as alterações
posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais.
PARECER JURÍDICO: 019/2018/FMS.
O Edital e informações complementares, encontra-se à disposição dos interessados, no
setor de Licitação, na Prefeitura da Barra dos Coqueiros na Avenida Moisés Gomes nº
16 Bairro Centro Barra dos Coqueiros/SE, de Segunda-feira à Sexta-feira, em dias de
expediente, no horário das 07:00h às 13:00h ou
através da página:
http://www.barradoscoqueiros.se.gov.br/e-mail:barra.licitacao@gmail.com-Tel.(79)
3025-8121.
Barra dos Coqueiros/SE, 23 de maio de 2018
Rosivaldo Oliveira
Pregoeiro

