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A Prefeitura Municipal de Cururupu - MA, torna público
aos interessados que no dia 01 de julho de 2021, às
8h00min realizará licitação na modalidade Pregão
Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, em regime
de empreitada por preço unitário, tendo por objeto o
Registro de Preços para a futura e eventual
Contratação de empresa para prestação de serviços de
realização de estudo científico baseado no guia
nacional de vigilância epidemiológica, visando
monitorar a ocorrência das 39 doenças relacionadas
no guia, com foco principal em COVID-19, com
aplicação de exames laboratoriais em domicílio (HOME
CARE) a serem realizados nos moradores da cidade,
relatório de conclusão impresso e assinado por todos
os responsáveis técnicos e disponibilizado em site na
internet, com acesso por meio de login e senha que
permita filtrar o conteúdo por sexo, idade e cor, já
devendo estar incluso hospedagem e demais taxas
referente ao banco de dados pelo período de um ano,
sob a égide da Medida Provisória Nº. 1.047, na forma da
Lei Federal nº 10.520/2002 e da Lei Complementar nº
123/2006, subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666/1993 e
demais normas regulamentares pertinentes à espécie. O
Edital e seus anexos poderão ser obtidos na Sala da
Comissão Permanente de Licitação de segunda a sexta
das 09:00 às 12:00 horas no endereço eletrônico de
compras oficial da Prefeitura Municipal de Cururupu-MA, e,
ainda, em caso de problemas no site acima, poderão ser
solicitados através do e-mail cpl.cururupuma@gmail.com,
em dias úteis das 09:00 às 18:00. Cururupu/MA, 24 de
junho de 2021. Gustavo Santos Medeiros - Pregoeiro
Oficial.
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