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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

EXTRATO

ESTÂOO OE SERGIPE
MUrrciPIo DE ÂRErÁ BRÂNcÂ

GABINETE OO PREFEITO

coNÍRÂTO Nq 14l20!9

PRoCEDIiiEÍ{TO LICITÂÍóRIO: Íomada de preços no O9/2OtB
OEJEÍO: contratêção de empresô especializadà em Ob.as e setuiços
de €nqenh.rê para realizar obras de reforma em diversàs pràças
públicas deste r.ruôicípio (práçà óa rê9oà secà).
cONÍRÂÍADÀ: SOEDIS Empreendimentos Ltdô.
valoF GLoEAL: R$ 240.969,96 (duzeôtos e quêrentê hir,
novêcentos e sessentà e nove íeais e noventa e seis centavos),
PRÂZo: O prazo máxrmo de execuçâo dôs obras, ohjeto deste
coôtrato, será de lrés mese§, contados a partir d. emissão e do
conseauente receblmento dà ord€m de sediço pelo ricitante
vencedor. A vrgêncià contratual será de ciôco meses, contados dà
a5srnatura do presente temoi e poderá ser, exc€pcionalmentei
prorrcgadô na ocorrênca de algumês dàs hipóteses, de acordo côm o
art, 57, q10 da Ler no 8.666/93.
cLAssrrrcaçÀo oRçÂME ÍÁRra:
uridade orçamenraria: l53t
Proleto atrvrdádei 1028
Nat!rezà da Oêsp€sà: 4490.51.00
Fonte de Recorso: 1001

Areia Branca/SE, 08 deFnetro de 2019

ALAN ANDRETINO NUNES SÀNTOS

Esta ediçáo encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.bÍ/se/prefeitura/areiabranca

Praça Juviniâno Fíeire de Oliveira CEP: 49.580{00
ÍELEFONE: (79)3288-'1502
EMAIL: ivonerh@gamil.com
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EXTRATO

otÁRto oFrctAL oo MUNtcíPto

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

ESIAOO DT SERGIPE
MUNTCIPlO DE AREIÂ BRANCÀ

GAAINEÍE DO PREFETTO

coNÍRAÍO Ne r5l2019

PÂ'ocêorMENTo LrcrraTóRror Tomâdê de preços no o9/2ota
oBJÊTO: .oôhatação de empresa especializada em Obras e Setuiços
de Engenhô.ià pârà reahzar obràs de reÍorma em dive6.s praças
públLcas deste Í.lunlcipio (Píaça da lqreja),
coNÍRATÂO^: SOEOIS Eôpree^d'mentos Ltdà.
vÂLoR GIoBAL: R$ 332,654,34 (rr€zentos e Írnra e dois m(,
seiscentos e cinquentâ e qu3t.o re.'s e tínta e quàtro centavos).
PRAiao: O prêzo máximo de €x€cução dãs obràs, objeto deste
contrato, será de cinco ôeses, contàdos à partr da emissão ê do
consequente recebimento da Ordem de Servço pelo licitante
vencedo.. A vigênci. côntrêtual será d€ sete meses, contados da
assiôat!ra do presente termo. e poderá ser, excepcionalmente,
prorrogàdo nô ocorrênciá de arg!mas das hrpóreses, de ôcordo com o
àrt. s7, §1o da Ler no 8,666/93.
cLAsstFtcaçÀo oRçaríE ÍÁRra:
Unidade Oíçahentariai 1531
P.ojeto artv dêde 1o2a
Natureza da Despesa: 4490,51.00
Fonte de Recúrso: 1001

^,eia 
Arânca/SÊ. 08 de lâne ro de 2019

ÁfAN ANDRÉLIIÍO NUIIES SÂNTOS
6estor l.4unicipa

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/areiâbranca

Praça Juviniano Freire de Oliveira CEP:49.580.000
TELEFONE: (79)3288-'1502
EMAILi ivonêrh@gamil.com
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

MUNIciPIo DE AREIA BRÂNcA

coNTRÂTO t{o 16/2019

PRocEDlt4€nÍo LrcrraróRro: Tomàda de preços no 09/2018
OB)ETO: contratação de empresa especializada êm Obras e Sefr ços
de Engeõharia para realzôr obras de reÍorma em d versôs praçôs
públicôs deste Munrcipio (Praça dô Pombê).
CONTRÀiADÂ: SOEDIS Ehpreendrmentos Ltdã.
VALOR GlOBÂL: R$ 52,931,S1 (cinquentâ ê dos m l, novecentos e
trlnta e um reô s e oitentô e três ceitàvos),
PtlAzo: o p.azô méx mo dê êxecuÉo dàs obras, objetô deste
ConÍato. será de dois heses, contados a partir da emrssão e do
consequente íecebimento da ordem de seruiço pelô licitàôte
vencedor. 

^ 
v qênoa contrôtlal será dê quàtro meses, contados dà

ôss.at!ra do presente termo, e poderá ser, excepconalmente,
proíoqàdo na ocoíência de algomã5 dar hipóleses, de a.o.do.ôm o
à.1. 57, §1o da_Le no 8.666/93.,
CLASSTF'CAçAO OFçAME ÍÂRIA:
unidade orçament.r a: 1531
Proleto atv dade: 1028
Nàt!rêza da Despesa: 4490.51.00
ronte de ReruÍso: 1001
EíPENHOI

^re 
ê Brô.calsE, 08 de janeiro de 2019

ÂLÂíI Âí{DRELINO NUNES SANTOS
Gestôr Municpôl

Esta ediçáo encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/pÍefeitura/areiabranca

PÍaça Juviniano Freire de Oliveira CEP:49.580-000
TELEFONE: (79)3288-1502
EMAIL: ivonerh@gamil.com
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DÁRto oFrcrAl Do MUNrcipto

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

ESÍ^OO OÉ SÉRctPÉ
MUNTCIPIO DÊ AÊElA êKÁNCA

GÂAINETE OO PREFETÍO

coNÍRATO No 17l2019

PnOCÉDI|.!Er{To LIGITATóRIO: Tomada de preços no O9l2018
OBIETO: contratação de empresà esp€ciali2ada êm Obras ê sefliços
de Éngenhôna para realizar obras de rerormê em diversas prâças
públicas deste Flunicípio (Pràça dô Prereirora).
CONIRÁTADÂ: CÁL - Constroções Ltda - EPp
vÂLoR GTOBAI: R$ 27.016,02 (v'ôte e sete hrt, dezesseE reais e

PRÂzo: O nÍê:o máx,mô de exe.!ção das obras, objeto de5te
contr.to, rcrá de um mê5, contàdo a partir dâ emissão e do
consequent€ rec€bimento da ordem d€ serviço pelo licitante
vencedor, A vqéncÉ contràtuà será de dor5 meses, contados dâ
ássrnêtura do presente termo, e poderá sêr, excepclonàlmeóte,
prorogâdo na ocoÍêncra de argumôs das hipóteses, de êcordo com o
art. s7i §r! da Lei no 8,666/91.
cLAsslFrcÂcÂo oRçÂüE ÍÁRra:
Unidôde Oíçàme.taria: 1s31
P.otero Ahv dadê: 1024
Nat!re2ê d. oespesa: 4490.51.00
Fôntê dê R!.urÉÕ: lool

arêrâ Brancâ/sE, 08 dejaneÍo de 20 r9

ÀLAN ANDRELINO NUNES SÂNÍOS
Gcstor Múnrc pal

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/areiabranca

Praça Juviniano Freire de Oliveirã CEP:49.580-O00
TELEFONE: (79)3288-1502
EMAIL: avonerh@gamil.com
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