ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS
Pregoeira e Equipe de Apoio
AVISO DE REPUBLICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2018
REGISTRO DE PREÇOS
A Pregoeira e Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de Laranjeiras,
instituída pela Portaria n° 163, de 11 de abril de 2018, torna público, para
conhecimento dos interessados, que se encontra aberto processo licitatório
na modalidade acima especificada e conforme informações a seguir:
OBJETO: a presente licitação tem por objeto a aquisição de ventiladores de
parede para atender as Escolas da Rede Municipal em atendimento a
Secretaria Municipal da Educação, que integrarão o Sistema de Registro
de Preços, nos termos do Decreto Municipal n° 31 e 33/2017, tendo como
participe o Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência
Social, nas condições e especificações detalhadas constantes do Anexo I Termo de Referência, do instrumento convocatório.
DATA
DE
RECEBIMENTO
DOS
ENVELOPES
“PROPOSTAS,
HABILITAÇÃO E FASE DE LANCES: As 9h (nove horas) do dia 23 de
janeiro de 2019 (vinte e três de janeiro de dois mil e dezenove), sala da
Comissão Permanente de Licitação.
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da
contratação do objeto deste Pregão correrão à conta dos recursos
consignados no Orçamento Programa do Município de Laranjeiras e do
Fundo Municipal de Assistência Social para os exercícios alcançados pelo
prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a cargo do órgão
contratante, tomada as cautelas de realização de empenho prévio a cada
necessidade de compra, cujos programas de trabalho e elementos de
despesas específicos constarão nas respectivas Notas de Empenhos, com
dotação suficiente, obedecendo à classificação pertinente, sendo
desnecessária sua informação em face de se tratar de Sistema de Registro
de Preços
BASE LEGAL: Lei 10.520/02, 8.666/93 atualizada e Lei 123/2006, Decretos
Municipais Nº 31, de 19 de janeiro de 2017 e Nº 33 de 31 de janeiro de 2017
e subsidiariamente o Federal 3.555, de 08 de agosto de 2000.
PARECER JURÍDICO: 162/2018
O Edital, e informações complementares, encontra-se à disposição dos
interessados, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada à Rua:
Sagrado Coração de Jesus, 90 nesta Cidade, Estado de Sergipe, de
Segunda-feira à Sexta-feira, em dias de expediente, no horário das 08:00h às
13:00h, pelo telefone: 079-3281-1054, ou através do e-mail:
licitacao@laranjeiras.se.gov.br e home page: www.laranjeiras.se.gov.br
Laranjeiras/SE, 09 de janeiro de 2019.
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