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AVISO DE LICITAÇÃO PE 025/2021
Publicação Nº 367775

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA/ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
C. N. P. J: nº 27.165.695/0001-18
LICITAÇÕES – PREGÃO 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º   025  /2021  

A  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  PIU� MA,  torna  público  para  conhecimento  dos  interessados  que  realizará
licitação, na modalidade Pregão  na forma Eletrônica, com critério de julgamento  menor preço por LOTE,
nos termos da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019,  Lei
complementar nº 123/06 e 147/2014, Lei Municipal 2.234/2017, pelo Decreto Municipal n.º 896/2014
subsidiariamente, pela lei nº 8.666/93 e demais legislação, sob as condições estabelecidas neste ato
convocatório e anexos.  

O  Pregão  será  realizado pela  Pregoeira  e  Equipe  de Apoio,  designados  pelo  Decreto  Municipal  nº  2.184 e
2.184/2021.

Os  trabalhos  serão  conduzidos  por  servidor  designado,  denominado  Pregoeiro,  mediante  a  inserção  e
monitoramento  de  dados  gerados  ou  transferidos  diretamente  para  a  página  eletrônica
www.portaldecompraspublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o
processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pela sua equipe
responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; veri�icar a conformidade da proposta
com  os  requisitos  estabelecidos  neste  edital;  dirigir  a  etapa  de  lances;  veri�icar  e  julgar  as  condições  de
habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver
sua decisão; indicar o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo
devidamente instruı́do a autoridade responsável pela adjudicação e propor a homologação.

1 – DO OBJETO E PRAZO DE EXECUÇÃO

1.1. O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa para manutenção corre�va e preven�va para
equipamentos de Raio-x para u�lização no hospital Municipal de Piúma, a fim de fornecer o resultado do exame
radiológico impresso,  conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde do Municı́pio de Piúma, conforme
detalhamento e demais condições constantes do Anexo 01, que integra o presente Edital para todos os �ins.

1.2. A entrega dos itens deste pregão será conforme solicitação da Secretaria requisitante, devendo atender
às condições estabelecidas no Anexo 01 deste Edital, a contar do recebimento da Ordem de Serviço emitida pela
Secretaria requisitante.

1.3. Caberá  a  Secretaria  requisitante,  a  responsabilidade  pela  �iscalização  e  acompanhamento  do
fornecimento referente ao objeto ora licitado. A �iscalização a que se refere este item não exclui nem reduz  a
responsabilidade  da  Contratada  por  eventuais  danos  causados  ao  municı́pio  de  Piúma-ES  ou  a  terceiros,
resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

DATA E HORA DE INÍCIO DAS PROPOSTAS: 09H:00M DO DIA 12/07/2021 (HORA� RIO DE BRASI�LIA).
DATA E HORA LIMITE PARA IMPUGNAÇÃO: 09H:00M DO DIA 19/07/2021 (HORA� RIO DE BRASI�LIA).
DATA E HORA LIMITE PARA PEDIDO DE 
ESCLARECIMENTO:

09H:00M DO DIA 19/07/2021 (HORA� RIO DE BRASI�LIA).

DATA E HORA FINAL DAS PROPOSTAS: 08H:59M DO DIA 22/07/2021 (HORA� RIO DE BRASI�LIA).
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS – 
SESSÃO PÚBLICA:

09H:00M DO DIA 22/07/2021 (HORA� RIO DE BRASI�LIA).

LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br

MODO DE DISPUTA ABERTO

Avenida Anı́bal de Souza Gonçalves, n.º 18, Acaiaca, 3º andar, Ed. Millar - Piúma-ES – CEP. 29.285-000
E-mail: pregao@piuma.es.gov.br
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Processo nº 5.838/2021

Fls: _______________


