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Prefeitura Municipal de
Umbaúba publica:
x AVISO DE PUBLICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2022 EXCLUSIVO ME EPP - Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para
a aquisição de material de limpeza para atender as necessidades Fundo
Municipal de Saúde de Umbaúba-SE.
x AVISO DE PUBLICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/2022 EXCLUSIVO ME EPP - Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para
a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades Fundo
Municipal de Saúde de Umbaúba-SE.
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Umbaúba

Licitações

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBAÚBA - SE.
AVISO DE PUBLICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO n° 05/2022
EXCLUSIVO ME EPP
O Pregoeiro e Equipe de Apoio do Fundo Municipal de Saúde, 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
PUBLICAÇÃO da licitação, na modalidade acima especificada,
mediante informações a seguir:
OBJETO: escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de material
de limpeza para atender as necessidades Fundo Municipal de Saúde de
Umbaúba-SE.
Abertura da Sessão: 08/03/2022 - às 09:00 hrs
Local: No site do licitanet: www.licitanet.com.br
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
unidade gestora: 18028 - fundo municipal da saúde - programa de
trabalho: 84359 - gestão das ações voltadas a prestação de serviços da
atenção básica fonte de recurso: 1600.0000 - transferências fundo a
fundo de recursos do sus - provenientes do governo federal - natureza da
despesa: 339030 - material de consumo
unidade gestora: 18028 - fundo municipal da saúde - programa de
trabalho: 184360 - gestão da prestação dos serviços de média e alta
complexidade - fonte de recurso: 1600.0000 - transferências fundo a
fundo de recursos do sus provenientes do governo federal - natureza da
despesa: 339030 - material de consumo
unidade gestora: 18028 - fundo municipal da saúde - programa de
trabalho: 184365 - gestão das ativ. administrativas e operacionais do
fundo mun. de saúde - fonte de recurso: 1500.1002 - identificação das
despesas com ações e serviços públicos de saúde - natureza da despesa:
339030 - material de consumo
BASE LEGAL: Lei Federal n.º 8.666/93, Lei Complementar n.º123/2006,
Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal n.º 1.392/2020, Decreto Federal
10.024/2019 e a Lei 147/2014 e suas posteriores alterações.
PARECER JURÍDICO: 19/2022.
O
Edital
encontra-se
à
disposição
no
site
https://www.umbauba.se.gov.br/site/licitacoes das informações e duvidas
complementares poderão ser tiradas de Segunda-feira à Sexta-feira, em dias
de expediente, no horário das 08h00minh às 12h00minh através do telefone
(79) 3546-2179 e/ou pelo e-mail licitacao@umbauba.se.gov.br
Umbaúba/SE, 16 de fevereiro de 2022.

Ocemário Jose Santana de Sousa
Pregoeiro
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ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBAÚBA - SE.
AVISO DE PUBLICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO n° 06/2022
EXCLUSIVO ME EPP
O Pregoeiro e Equipe de Apoio do Fundo Municipal de Saúde, 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
PUBLICAÇÃO da licitação, na modalidade acima especificada, mediante
informações a seguir:
OBJETO: escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de
gêneros alimentícios para atender as necessidades Fundo Municipal de
Saúde de Umbaúba-SE.
Abertura da Sessão: 09/03/2022 - às 09:00 hrs
Local: No site do licitanet: www.licitanet.com.br
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
unidade gestora: 18028 - fundo municipal da saúde - programa de
trabalho: 84359 - gestão das ações voltadas a prestação de serviços da
atenção básica fonte de recurso: 1600.0000 - transferências fundo a
fundo de recursos do sus - provenientes do governo federal - natureza da
despesa: 339030 - material de consumo
unidade gestora: 18028 - fundo municipal da saúde - programa de
trabalho: 184360 - gestão da prestação dos serviços de média e alta
complexidade - fonte de recurso: 1600.0000 - transferências fundo a
fundo de recursos do sus provenientes do governo federal - natureza da
despesa: 339030 - material de consumo
unidade gestora: 18028 - fundo municipal da saúde - programa de
trabalho: 184365 - gestão das ativ. administrativas e operacionais do
fundo mun. de saúde - fonte de recurso: 1500.1002 - identificação das
despesas com ações e serviços públicos de saúde - natureza da despesa:
339030 - material de consumo
BASE LEGAL: Lei Federal n.º 8.666/93, Lei Complementar n.º123/2006,
Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal n.º 1.392/2020, Decreto Federal
10.024/2019 e a Lei 147/2014 e suas posteriores alterações.
PARECER JURÍDICO: 20/2022.
O
Edital
encontra-se
à
disposição
no
site
https://www.umbauba.se.gov.br/site/licitacoes das informações e duvidas
complementares poderão ser tiradas de Segunda-feira à Sexta-feira, em dias
de expediente, no horário das 08h00minh às 12h00minh através do telefone
(79) 3546-2179 e/ou pelo e-mail licitacao@umbauba.se.gov.br
Umbaúba/SE, 16 de fevereiro de 2022.

Ocemário Jose Santana de Sousa
Pregoeiro
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