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Edital de Pregão Eletrônico Nº 002/2018 
Registro de Preços nº 02/2018 

 

Município de Tapes 

Hospital Nossa Senhora do Carmo – Autarquia Municipal 

Tipo de julgamento: menor preço por item 

Processo de Requerimento nº 106/2018 

 

 

Edital de Pregão Eletrônico para 

aquisição de gás medicinal - oxigênio, 

através de Registro de Preços. 

 

Pregão Eletrônico nº 002/2018 

 
DIRETORA ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO 

CARMO – AUTARQUIA MUNICIPAL DE TAPES/RS, no uso de suas atribuições, torna público, 

para os interessados, que às 09 horas, do dia 26 de outubro de 2018, será realizado no site 

www.portaldecompraspublicas.com.br o pregão eletrônico nº 002/2018 do tipo menor preço por item, 

que reunirá o pregoeiro e sua equipe de apoio designada pela Portaria nº 039/2018, de conformidade nas 

disposições da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n.º 066, de 10 de julho de 2006 

e, subsidiariamente a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as condições a seguir estabelecidas. 

 

1 - LOCAL, DATA E HORA 
 

1.1. A sessão pública será realizada no site www.portaldecompraspublicas.com.br, no dia 26 de 
outubro de 2018, com início às 9 horas, horário de Brasília - DF. 
 

1.2. O encerramento da sessão de lances ficará a critério do Pregoeiro, de acordo com as necessidades 

provindas do andamento do referido pregão. 

 

1.3. Somente poderão participar da sessão pública, as empresas que apresentarem propostas através do 

site descrito no item 1.1., até às 8 horas e 50min do mesmo dia, da abertura do pregão. 

 

1.4. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta licitação 

na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação. 

 

2 - OBJETO  
 
2.1. Esta licitação destina-se a receber propostas para aquisição de gás medicinal - oxigênio, com 

fornecimento de cilindros em consignação, conforme descritos na planilha de Anexo I deste Edital. 

 

OBS: Os cilindros deverão ser fornecidos em consignação. 

 


