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pREFEITURA MUNIcIPAL or sÃo losÉ Do Rlo PRETo

Avlso DE LlclrAçÃo
PREGÃo EtErRÔNlco N, 218/2019

PROCESSO:11,961/2019. Re8istÍo de preços para aquisição de.aparelhos de ar

i"naiii"úUo " càriinas ae ar-com instaiaçãô paía a secretaria Municipal de Saúde O

iã."úi.àÀto air propostas dar'se-á até o dia 29105/2019, às o8:30h e abertura a partir

aiióá'Eiti. o-ãait.l, na íntegra, e demais inÍormaçóes, encontíam-se à disposição dos

intrãiiàãót, n" po.tal de coirpias, no site https://compras empro com brlwBc6'

São José do Rio Preto - 5P, 15 de maio de 2019
LUCIA HÉLENA ANTONIO

PreSoelra

Avlso DE LlclrAçÃo
PREGÃo EIEÍRoNlco Nl 22rl2019

PROCESSO: 12.066/2019. Aquisição de nasofibroscópio par o Centro Médico de

i'Lâàjia1a"i. iãLti,iã vuiúipái a" s",ide. o recebimento da3 propostas daFse'á até o

;;5Üô;i;õiô. à;ô-d,iór, Jrúinr'" a partlr das 08:32h. o edital, na Íntesra, e demals

i"i"iá'.-çá.'-iã.ã-"tiãÃ-se I disposiçao do§ lnteressados, no PoÊal de compras' no site

httos://compras.empro.com brlwBC6,

PÍe8oeiÍa

Avlso oE tlclrÂçÃo
Pn;cÃo et:rnÔltco Nr 236/2019

PROCESSO: L2.172/2Olg. Aquislção de cablne de segurança blológica]rara o laboratórlo

ii|]r'àá-"iaã-c"Ãrr"ió p,d s.iio". ieiietaria rvrunicipat'de saúãe. o r€cebimento das

*il:|* ;;,-;-;ã?, i ã" igtõstiotg' às 08:30h à abertura a partrr das 08:32h' o

Eliái. 'rã Iiiloà, .ã*it ,ió-iiãc, Lnçontram-se.à disposição dos inteÍessados' no

Portal de Compras, no site httpsl//compras empÍo com or/wELo'

São lo§é do Rio Preto'5P' 15 de malo de 2019

ELOISA SESTINI OA CUNHA PINHEIRO
PregoeiÍa

Avlso DE tlclÍAçÃo
PREGÃo ELETRôNlco Ne 2tl0l2019

PRocEsSo: fz.filol2olg. Re8lstro de preços pôra aqulslçâo de lanches parâ seryidores das

i;Ê;;;;;;;, t;tiàt ae- ,e.oçaá ã'sairau rsi Secretaria M-unicipãl de saúde o

IJ.!úr,il"iã ãã! iiopott.i-0"''t"-â ié o dia 2slo5l2or9, às 14:ooh e abertura a partir

àiiri,õiri. ó-ualt.l, na integra, " oàriit inro'ttioes, encontram'se à di§posição dos

i"É,;;;;;,;;i"úl de coãrpias, no site https://ãomPras'empro com'br/wgc6'

1 Sâo losé do Rio PÍeto'SP, 15 de malo de 2019
CETIA CANDIOA FARIA

PÍegoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

REÍrFrcAçÃo

Publicado no DoU seção 03, no dia 15/05/2019' pá8ina 273 onde se lê: "a ser

,""ttr"ao no-o].-ãõi"-..io aãiôrg it ó9,00 hórasi' L€ia 5ê''h ser reâlizado no dia 31

a" ,ãio o" zorg às 08:30 hoí45" são Manuel, 15 de mâio de 2019'

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

EXTRATO OO 8'ÍERMO AOITIVO DO CONTRAÍO N8 41/201s

.oncorrência Pública 05/2015. Panes: PREfEITURA MUNICIPAt OE TttlÊ e a empresa DRR

iã-ii*ijà'o'riiló-r"rriicrôLioÀ.õ6l"to _;.contratação de empresa para a construção de

iliàíà'-i"--ãti"iir""tô-tinltrao" Prazo ' 03 (irês) meses .Data- de assinâtura '
iIõ,iiioiõ LÉôúÃióô úrcueL oqüpóiinrsroiruir oÁ coutssÃo DE LrcrrAçÃo

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Avlso DE CHAMAMENTo PÚBtlco Ne l1l20r9

O Prefeito Delcio José sato faz saber que encontra-se 
-abeno 

o chamamento

.,iu,.o n" irljõií lea.,-t.r no sglzoió - processo nq sage/zorg " objetor contíatação de

:Hi."" 'i;,à::;i-. àiriit" p.r'.ã", 
- t"m fins lucrativoi para atúar em regime . de

Iãiiili.i"iãiã 
"ú-pr".ãnLt'"oá 

o poder público municipal, executando açôes e serylços

ã; ;i;; : i;,ilJ je iàieoimenitii àos'Envelopes: r6losl2o\s a 2-sl0sl201s até às

iifrlô, 
"" 

ieiiewii trunicip"t de Admlni5tração - Rua Ma-Íia Alves, n' 868' centro' € a

;ilá;; à;;;;;bp;r oioirLra ls lrhoom nodla 2slosl2olg, no mesmo local o Edital

iõ.pÉio ü"ontr"'jê no site: http://transparencia ubatuba sp'gov br'

DELCIO JOSÉ SAIO

AVISO DE CONVOCÂçÃO
' PREGÃo PRESENCIAL N'22/2019

conslderando a reprova pela equipe técnlca da secretaria Solicitante Íica

08h30min às 11h30min e

licilacao@urania.sp,8ov.br.

das 13h00min às

Sesunda a

16h00min
Sexta-feira, das
pelo e.mail

Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, de

Urânia - sP,15 de maio de 2019.

MARCIO AR.JOI DOMINGUES

PÍefeito

AVISO DE tlclraçÃo
TOMADA DE PREçO Nr 4/2019

PROCESSO ADMINISTRÁTIVO N9 019/2019
A PrefeituÍa Municipal de Urânia (5P) torna público que fará reâlizar o certame'

licitatório na modalidade de Tomada d€ Preço para contratação de empresa qualificada

para recuperação de Pavimentação asfáltica, recapeamento âsfáltico e construção de

pâseio público no Municlpio dê Urânia SP' os documentos para o credenciamentq'

invelop" proposta e documentação de habilitação deverão ser entregues à Avênlda BÍasil'

nc. 39ô, entio, nesta cldade, lmpretêrlvelmente até as Oghoomín do dia 05 de maio de

201ó, no Setor de Llcltações da Píeíeltura Municipal e o credenciamento ê abeítura dos

ãnr"ioput turi realiradi na 3equência. O edital completo e maiores informaçóes seÍão

fornucidos pelo Departamento de Llclt.ções da Prefeitura Municipal, de Segundô a Sexta-

feira, das 08h3omin às 11h30min e das l3hoomin àsr,16hoomin p6lo"e',hâil:r,

licitacao@urania.5P.8ov.br.

Uránia - SP, 15 de abÍil de 2019.

MARCIO ARJOI DOMINGUES
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA..I

AVISO DE tlclraçÃo
PRECÃO ETEÍRÔNICO

Torna públlco a abertura do PREGÃO ELETRÔNICO N! 021/19 'Ptoc 2703/19 '
Objeto: Aqulslção de €qulpamentos destinados à Unidade Gestora Municipal de §aÚde'

p"ã equipa, o ambulatório de êspccialidades e hospital da cidade' confoÍme descíitivo

constanie do Anexo I do Edital. o ençerÍamento dar-5e-á em 29 dc Meio de 2019' às 10:00

horas, O Edital na Íntetra eocontra'se à disposiçãg dos interest-ados' 
'em 

cusros/ 'no

endeÍeço eletrónico www.varzeapaullstasptovbr, www'bbmnetçombr ou na Unidadc

ã"süi. Vrnicip"f de Gestão Pública desta PreÍeitura, no horáriq da§ 9 à§ 17 horas' na Av

Fernão Dias Paes Leme, 284, CentÍo, Várzea Paulista/sP, coín custg de RS 20'00 (vintq

reais), mediante Suia de recolhimento '

váaea Paulista - sP, 15 dÊ. Maio de 2019 . :' , -

JUVENAL ROSSI

Preíeito : 
,

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA ,

Avlso DE tlclTAçÃO
TOMAOA DE PREçOS Ns u2019

A Comissão Permanente dê Licitação do Município de Areia Branca/sE torÔa

público, paÍa conhecimento de todos, a reôlização de llcitaçâo' na mÔdalidade acima

especitLaaa, e mediante informaçõe5 a setuir: oBJEÍo: Contratação de empresa

especiafizaOi em obras ê Seruiços de En8enharia para executal remaf,esceQlc de obra

ài"r"r," " 
uma quadra poliespoÍtiva, anexa à Unidade Educacioial Joselino dos santos'

situadanoPovoadoRiodasPedras,detteMunicípio,notternlosdoÍeímode
ioiprorirro PAc 2o7s7712073, celebrado entre este MunicÍPiq erq Fundo lt:':l:L-9
óesenvolvimento da Educação (FNDE)' DAÍA OE REcEBIMENTO. DAS PRoPoSTAS:

Slt}5t2c,lg (trinta e um de maio de dois mil e dezenove), às 8h (oitqnoÍas)' TlPo: m€no-r

pi"io'gfoUaf. pnczo oE ExEcUçÃo: nove meses REGlME DE EXECUÇ4o:'Execução lndireJa'

!oU'à-nugir" de EmpÍeitada por Preço Global. cLAsslFloaçÃo oRçAMENTÁRIA:,unidade

óri.r"niatiu, 1529 - ProjetoÀlvidadei 1017 - Natureza/oespesa: 4490 51 00 - tonte de

Re;uísos: U11/1125 84SE LEGALT Lei n' 8 666/93, em sua atual redação PARECFR

jÜniofiô, ltt eil20f9. vAtoR MÁxlMO: RS 657.522,74 (seiscentos e cinquenta ersete mil'

qulnh"nto, e vinte e dois reais e setenta e quatro centavoe) O Edital' e irformações

J"rpü.""r"t*, encontram'se à disposição dos interessadps' na.sala da comi55ão

ierr"n"nt" de Licitação, situada à Praça loviniano tÍeire de oliveira' 5/n!' Areia

gÍança6f, de Segunda-feira à sexta'feira, em dias de expediente' no horário das 8h às

12h, pelo teleÍone tone/Íaxr (79) 3288-1502,

Areia Branca, 13 de maio de 2019

FRANCISCO DE ASSIS SILVEIRA CRUZ

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA ' 
,.

AVISO DE LlClrAçÃO
ÍoMAOA OE PREçOS N' 2/2019frãcassado o item 4.''------- 

ii.", CONVOCADAS as empresas: LICITATUOO DISTRIBUIDORA EIRELI ME para

necociacão do item I e do item 12 - DÉKORE COMERCIO E SERV DE MOVEIS SAO JOSE DOS

àiiipõiirõÁ iãii 
-".-,'-.iiiãà 

Jã item : 'cÍ. ARAUTo MovEls - ME.para nesociaç-ão--do

i.", oliã, iJÃ" paiã reatertura da se55ão Pública nara abgqgla-d-o-gnvelope ne 02 '
ôãii,Ã"Ãiái ãã nãuilitação, da empresa DEKoRE coMERclo E sERv' DE MovEIs sAo JosE

óóíà-úPótirDÂ, e di empresa ct. ÂRAulo MoVElS - ME e em sessã,o a ser realizada

Áiiii l.ttõitiotg'as 09:ooh; nesta Secretãria Municlpal de Administração'

LUIZ ALBERÍO MACEDO FAGUNDES
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE URÂNIA

AVISO OE tlclraçÃo
TOMADA DE PREçO il' 5/2019

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Capela/SE' em

atendimento às di5posiç6es legai5 e à Resolução n'2571207Oi doÍíibirna!de Contas do

Estado - TcE torna público, Para conhecimento de todos a Íéaliração de licitação para

contratação de empresa especiallzada em obras e serviços de Engióhhria p3ra conclusâo

da Praça da Juventude neste municiplo, conforme Contíato d€ repa$e ne 7E4o78/24Ê'

Minisiério do Esporte. DAÍa oE RECEBIMENTo DAs PRoPosÍAsr 04105/2019, th (nove

horas). LOCAL DA SEssÃO: Sala da comissão Permanente de l-icitação sito a Rua coelh9 e

Campos, 1201 - Capela/sE. Valor e§tlmado: RS 123 345,06 (tehto e vinte € lrêt n1lÍ

trerentos e quarenta e cinco real§ e seis centavos) TIPO: Menor,Píeço Global por lteml

iúirue or ixecu6o, Empreitada por PÍeço Global. Dor, oRdAMÉNTÁRlAr Uo dÕl :

Secretaria de Obra, e seryiços pUuricàs - ri.csu.oo0'.1o42 - construção, Úitàniiàçaô.

Recuperação de PÍaças, Calçadões, Parques e lardins - 4490 51 00 Obras q lnitalações '

tonte de Recurso 10o1oooo e 151oO0oO. PARECER IURíDICO: 7912019 0 Edital e seus

anexog, encontram-se à disposição dos lnteressados na sala da CPL da Prefeitura de Capela'

sito Rua Coelho e CamPos, l2O1'Capela/SE, de Segunda à Sexta, das 8h às 12h' através

do e-mãil: licitacao@çapela,5e.gov.br.

Capela,SE, 14 de maio de 2019

MARIA TELMA SANTOS

Presidente da cPL

oocum.nto.srií.do dntalnente conaorme MP nt ?.2&2 ne 24108/aúl,
que tBtitui r lnk;rí,uturâ d. ch.ve! P{iuiaài Brá;il!úa _ icP_or.sil

'. t.',:1ri,. ,i"'
, ' l]
. ] ll-,:r 

l
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..\ rlJ l

,/i\L r're oocumcnro d? têr véi,k.do no .ôd.r.ço cl.tônlco

{f,ap 
t'nr"**.'"..ov.Ú/âu(Ént('dâde hrú1, peb (Ódi.o oslo2o1eo516m22e

lcP

torna
PROCESSO realizar o

5equência, completo e



ffit+o
lqo 29.{89, 100rúno 0ftctaluinta-feira, 16 de Maio de 2019 Aracaju - Sergipe

.PREoÂo gLEÍnôNÊo't1 tN17
coNÍRÂTÂDO: Hidío Oás lnstalaçóee Hidráullcas ê d6 Gâs

Ltda.
Ê.BAZ§-l§lllll|; 365 dias
g&SeOlLqflDlL 365 dias.

E!ÂZ[lg[AL:10$5 dias.
VALoR RÉNovAoo: Rl 72.9@,00.
:OAÍÀ DO ADITAITENTO: 08 d! maio do 201 9-

rABECEE; 71/201e.

EUGENIO DEZEN
PRESIDENÍE

ipe Previdência

A ompresa JOSÉ ÀIRTON BARBOSA ô055',1669568. nomê

Í.ntasi. PREMIER LAVA JÀTO, CNPJ: 32594.í55/0m1'90,
sodiada ns Rua Scrapiao Antmio dc Gois.49'1, Sêrano,

llabaian./SE, CEP: 49.503'114' tdn. pÚblico quc obtffi iunto
ADEMÂ- Admlnidíacão Estadual do Môio Ambi6nt8, Llctrça d'
Opmçlo No 1O2/2O'19, pü. L.Egrm dr Vtlcdllos, lEâlizsdo
nà enJ-"ço rapoítado iltsidmçntê' nas coordanadas UTM

MTUM WGS 84 (N-8817137 r €=671151)

E8ÍAOO DE SEROIPE

iluNlclPlo DÊAiEA BRANcA
Dlvl§Ão DE LlclÍÂÇóE§ E coNTnAÍos

Avrso DÉ LlclÍAçÂo. ÍoMÂDA DE PRÊços N'01/2019

A ComltÉào Psmanmta d6 Liclt.çáo do i/ü.lnlclplo dc Amie

&ancarl§E tqna públiÉ, pera onhrcimaílto dr tod€, a

r€alizaÉo da lidtâÉo, na modalldadÔ aclma 6pccilicad', c
mÊdiantc intormaç{.r a sgulr:
OSJETO: Colrateçlo de mprc:e .sPscializâda m Obras

c Scrüçoa dÊ Engmhâril ptB ddtar rmanBcstr d'
obra rcbrate a uma qu.dtt polirÉPütiw' anên à Unidad!

Educacional JGrlino dos Santos, iluada no Pilmdo Rio das

Psdre s, d eile Municlplo, no§ t!Ím oÊ do Toím o dc ComP rom i8s o

PAc 20751712013, d6 saddo cffi o PÍoicio Básico e

Espmúiceçõas.prÊsdtadas, mnwrtido em ãnso I dBst8

instrum.nto.
DAIA DE f,EcÉElf,ENÍo OAs PnoPOsÍAs: 31/oí20t0
(tÍinla . um dc meio d. dois mil G d.zcnow), às 8h (oito hoÍa6]

TtPo: Manor pÍ3ço glÓal.

PRAzo DE ExEcuçÃo: nwc mce.
REOIMÉ OE EXECUÇÀO: Erecuçáo lndirtte, sob Rcalmc

EmDrêit da ftoç! olobal.
clÀsartceçÂo onçauENÍAilA: unidade oIçffi fftâri8:

1529 - PrC.io/Atividad6: 1017 - NatrÍeelo$p's: 4490'51 00

- Fnl. dê Reurr6: tltl/1125
BA§Ê LEOAL; Lcin'8.666re3, ffi e. atual rêdaÉo'

PÂREcEn JUnlHco: s6r2019.

VALOR MÁXIÍÚO: Bt 657.522,74 (sdsêôntc c cinquenta ê eete

mil, qulnhsrtG € ünt. ! ddt têab . srtrntt e quâtÍo Hfa§)'
o dOt"t. " 

inioÍmaçóca mmplmentares, êncontrô-se à

disposiglo dos ints!6sdos, na sâla da Cmissào Perm!nent€

do Licitaçâo, situada à Praça Joúniilo Fr.irs dÜ OliwiE' s/no'

fu.ia &ancâ/§E, d6 Sôgundâíeirâ à Ssxta-l3ira, êm dias d€

qpodienle. no hffàíio das th â3 12h, pelo têldme Fone/Fax:

(79) 328&150:2.
tuêiã BEncâ/SÉ l3 dê maio de 2019'

rcimado: Ri 123.345,06 (conto 
" 

ünto o tIôs mil trczontos ô

quâÍmtã c cinco rrsia a §cis côntaw'§). ÍIPo: Mmor Proço

ôlob.t oo, ltêm. RECIME DE EXÉcUçÂo: Emprs[ada por

Pr€ço Glóbal. oof. onçlúpurÀÊ'lA: uo goí ' socrolaria dB

obÍrr o soruç6 Púülicoa 'Jb'.4§2.0005.1042 ' Construçáo.

UÍbúiEç*r. RrcrPrraçáo áePfiçae' Cdçedócs. Prques o

JüdnÊ -,1490.5í.m Obrr c liiétaldçócr ' Fmto da Rocutso

íootooflr o í5íoo0o0. PAREC.EX'JUnlilCO:79n019. O Edital

a sas en.xos, smtEm'ée'á'CilPôslção dos intêrcssàdos na

3ala dã CPL de Prorêtuír dê Cap'é'ie, dê Sôgundâ à Sêxla' dâ5

8h à312h, atrevó§ do àmail; licitaceo@capâla s6'govbr'

CãPela/SE. 14 dê maio dê 2019'

Maria Telm SaÍtos
Píêsidênte de CPL

,"m,

;--à-ru
PlvERsos

ffio lrítuiotdô PÍíidÔncia d6 SsMdq6 do Ecldo dê ScrglP'
.'sÊR 6l PÊpRErílOÊNclÀ, .tr.vóE do .âu Dh.tq'PÍ3cd.nte
Iaixou râ Eguint3r PqtÍi.., noue dÚu'r rtlibuiçóc lletir'
Íundamuttd-o nl lri 5.852 dr 20 dc mrrço dc 2@6 c tcndo rm
ü*â a dollb.nção d. Olr.toril AedJtlví.
iüúi * rúcr2ors nEsolve c.nc.l.Í o B.n'ído d'
ÀÉôsi:Hreúar,r poR TEMPo DE collrruzulqlo' d'
iin;Íad. MARIÂ SENHORASANTO§ FRTOSA, Rê no 30461 7'

àh'r n" zss.los.99s8, coníomc lnquÓrito AdminiÍr'ti\ô
Qiiclplinar sob n" 015.Ooo'Oooosf2o12-5. mhido pala socrotâÍla

de E$ado da AdminiíEçlo.' Àra€lrrsE, 15 dê nteio d. 2010

JOSÉ ROBERTO DÉ Ut.,lAAiIORADÊ
Dirdor'PÍosidêntê

MUNICIPIO DE.E$IÀNCIÂ -

coMtgsÂo PERIIâN ENÍE :oE,uclÍAçÂo,
;.ir :'

Avrso pE'$q,rA9Ào , .. , .

ÍoMÂDADE,PRÉfi9Srr"06/m19' ..
'. ,j,

O Municlpio d6 Éstânc,a dorq§tedo do StrCipe' etravés Ca

comlsslo Prmümtc dc Licitaç'õct nomsada pêla Port3rra

n.o 305 dc 03 dÊ dlzâmbÍo de 2b18' nos t6Ímo§ da LÉi n'f

E.66O93, toma pÚblic. 8 llcitÊÉo nâ modalldade, Tomada dê

Prrç6, noB tcrmos abeixo: . :

oBiETo: contr.aaçôó dos SrvigoÉ de Engenharia para

Rltms d! Cornha Com.uniràtia locrlizâda no gairro ValteÍ

Cüdo30 Costa msrc iluniciPio.
ABERTURÂ DA sEssÁo: 03/06/20í9 áE 09m0mln (htrárlo

loEl),
LOcÃL, §ot" d" n"uniào do Paço ,úunicipal' Praçâ Bilão do

,,r ,,q,'99,[íSê
,.. DE 15 DE MÀlO OÉ 20'19

ô'oiroiô.pre"iamre da ÊmPÍ!6a Públics dr scrüç6
Gràíicos do Scrgipc ' SEGnA6E, no ueo das âÚibuiçõr6 lcg'iÊ

a reoulamentueie onsldüüdo dl3pGiÉ6 dE LolEdâdualno

{,19e Uo ZOre, ê dEnt! do D€seto GmmamGntal no '10'370,
dd30 dc ebril de 20í9;

, RESOLVE:

An. 1! - Dosignar 6 sruidüca do guadÍo dr pss$81 d§s
Emprca PúbÍe, EM€RSoN FoNSECA ALVÊS, inssito no

ó.Ér. * zsr.zlz.g5$'34, paro tunçlq d! owidú s'tdid
e GlÀUclA SANTANA DOs sANTos, inEqite no C PF' no

591,783.29t15, per. r tunçlo dô ouüdü §ãtÜltl §lbltltuto'
paE de!6mpshrÍm !t íividsdas atinatÉ 'o 

Cclmr dc

ôuúddia vinculado a Gda EmpEÊa Públicr'
Art.2'- Ésta PortaÍia 6ntn m ügoÍ na data de tuâ

publiêçlo, r!ts@gindo eus êÍúit6 a pãrtiÍ dt 02 do maio d3

201§.

"1. 30- Revooam-s as dispoCçóca êm confárlo'

PU6LIAUE§E, DÊ.§E CIÊNCIA E CUMFiA-§E

' RtcARooJo§Ê RoRlz sllvAcRuz
; Dirêts Prcidst6 dã SEGRASÊ

03 :.lriu.!4;'
BAsE LEGAL: 1-"i n.' g 6§ir.rbáCteiações'
PARECER JURIDICO n.': 19220t§

vALon üÁxluo AcElro..,RS.§i.J§7,35 (Nowrila.o novo rúl

c.nto r Eosamtà c aet. r0ris trjlltâ e cinêo cqÍÍâYpÉl': r. 
'

Edital e infomaç66: Comissáo.Peràrmote de Licileçã9' PÍaqa

Baráo dô Rio Bmnco n.o 76. cenlto, Eatâncie/SE SegÚnda:Íeua

e sdte-foira em dias de âxpediente, d.s 07:00 h às 1 3:00 horas

Têlêíhnc: (79) 3522-1 942i - (1S) 3522'29€8: r.(79)x62' 12 1A'

E-melt: 
"ptCi.<qn"ia.e.ooüS- 

Slter: wwlcláncii'*.'oplr'br:
w.a&râsâ.aa.oovbÍi u!qJ99.!9,9llúE

E5tância/§E, i5 ds Malo da 2019' . .

CaiquoClatoSiln :.. r', :
Coordemdor dc Licitaçáo da

nio Bíürco n.o 76, Ccúro.
nPo oe ucttlçÃo: uenor
PRAzo DE ÉxÊcuçÃo:04
NEGIUE DE ê(ECUçÃO:
clÁ§srFlcaçÃo
O2'l 3; PrôjetcrAtvidãdc:
í53@000; ElÊmntô de

somüas,
PrÊço Global.

Orçamenlária:
í@100m,

Subelênrento'

Planoiffienlo

I .:<)','.. 'i. 'i j

,xràti*iuti i.

W§'*"
E§ÍADO.ôÉ:§KfêIPE

A.'E rrou" CÉRAMICA BEBÊ LTDA - ME' inssita no CNPJ

ro.Zgà.0s5/0mt-ff, scdi.do ne Erh.d: Pwoldo P.rtinho,

Zonâ Runl, §mào Oill- sE, cEP 49'í8G0@' Toms pÚbliE

qu. rGqurril iunto à 
^DEI,IA 

Lionç. dc OPúlçlo- dr n'
ioozoig p.ra a .tMdadc d. Í.bricaçlo dt aít ,stor crrà'nlos,
localizâda rio sds6ço rcportado antrriommtG, nâ c@Íd'nada
goógráÍi€ IUTM DÀTUM \ /OS 8a): 6261541 U@207'
:;
Min"raçáo Pdtobdlo LTDA, sedlada nã Rod. BR 101, Kmí63'

CstÍo; Tilucartsc, CNPJ 83.713495.ü01'23, toms PübliE
ôuc têcêbd da Adminllrrçáo Edadual do M.lo Ambimt'
tÀOglle), . R.noEçáo da Ll6nça dê Opêíeção N"109'2017'

Processo 2017/TEC/RLO'OOO4, cm Blidadr atá 28/002020
(3ô ms6Ç6r, p.ra ati\.idade do upl(*.çto da üeil., loolltâdo
no Powado àa Bmrn6ltr3, :ma runl, crdro de Slo JoádSE'

A, Emorosa LOG ARACAJU INCoRPORACOES sPE LTOA,

lnsltE no CNPJ ds n. 17.956.787/Om1'62, 3iturdr nrAv6ld'
Chô51, 01. Parqus dG Filóir' NG§a Smhm Do SocffdsE'
rôúà público que recó& da Admini*raçto Estedual do llbio
Ámbiênte. ADEMA, a Uençe ds Oprração No 10112019 pÚa a

2d êtape do armezám gôEl

Fnncls dt Asla Silwir. cÍu
PÍ.8idôntà da CPL

ESÍÀOO DE SER6IPE
MUNICIPIO DE CAPELÂ

SECN ÉTARIÀ DE PLANEJATIENÍO

avlso DE UCIÍÀçÀO
TOMADA OE PnEçO N' 022010

A CónÍssãô Permanfilê de Licitação da PÍeíeitura Munlcipal

de capelâ/SE, êm alêndimênto âs disposiçées legais ê â

Rêsluçáo n' 257/,:O1O, do TÍlbunal d. ColÍas do Est'do '
TCE toma públi@, pen coúedmrnto da todoi a r'ali:aéo
dc licitrÉo Pare C{úrí{áo dc ÍnPrlra .sP.cidlztdr ín
Obrat i Scrüçoa d. EnC$hrÍia pür CmdurÕo d' lr'çô
d. .rwütuda Mt. munioirÚo, cdrrom. CorÍÍco d'
r.p83r rf 78/to78f2oí3 . UinhaÓío do E3portl. OATA DE

iECEBIUEXTO OA§ PnOPOSÍA8: 090612010, th (nrya

hon3)- LOCAL OA 3E8§ÃO: Sala da Comissâo Pemuêntâdc
Llcitaçào 3ito a Rua Co.lho G camp6, 1201 ' CapdatsÊ' Valo'

MU NlclPlg :DÊtlisÍÂNclA
coMlssÀo penurlrlsilte or LlclÍaÇÂo I

il 1:i' i '

AVISODEUCIIAçÃO : .'', -',
ÍoHADADEPRÊçOSno0712019, I

O Municlpio dê Estância dd,Estedo ds sêÍ9iP6, âhav& da

Conrircào Pêrmilslr d3 UcltaçõGs nomeada pBla Pstaria

n.o 395 da 03 d? dezsnbro dê 2018, nos"tormos da Lel n'(

8.666193, toma pÚbli€ a li§itaçáo na modalidado Tomada de

PÍoÇG, nos tsmot abaixo:

OBJÉrO: contÍüüção dos sorviços do Êngonharia para

Rdmâ dâ Pr{a Orlando Gomqà m Cêúro da Cldads do

E€{*ri./SE. l
ABEntURA OÂ 3E38ÂOr O4JOô/2019 à6 09ho0min (horário

I ocal).
LocAL: sâla d. Rcuniáo do Pago lilunlcipal' Praçâ Bdào do

Rlo Br&co n.n 76, contro. Eqlàúia/sE.
TlPo oE uclÍAçÀo; Mcndlliiaíll
PnÂzo DE ExÊcuçÀo: 06(soisi'mosos'
RECIÍúE oE E(ÉcUçÃo: Únp,Íl$dapr Prôto GlÔbal'

ctÁs8tFlcÂçÃo oRçÁlrENrÍÁBl& unidads orçãBentanâ

0213: ProJêtorANidadc: 1q46i. [i$l, dc RÉu§oi'Í0410000'

§ ãFHxêiâ",:i,il:i"'

sCem

a
KV

I
à

9,

A ADE MA

"-,*,.;,lL 
n,a--:-"*@r*o4rrrffi I e' Hr:

*i:.:f Ír;mt-#lF.r"x#,,.. t'1'*'
sú\Â üÉ§Êalt."pÔ{

de
até
da

AracaJu/SE, 15 de maio de 2019.
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PREFEITURA MUN]CIPAL DE AREIA BRANGA

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

LtcrrAçÃo

ESTADO DE SERGIPE
uulrciPro DE ARErA BRÂNcA

DtvrsÃo DE LTcITAçõEs E col{TRATos
avrso DÉ LrcrÍaçÃo - Íol'lÂDA DE PREços Nc o1l2or9.-

n cãài*áJp"ãã;entã de Llcltação do Municíplo de AÍelâ BÍanca/sE

torna Dúblico. para conhecimento de todos, a realizaçáo óe lrcrtaçao'

nã .oããlouOi u.ira especlficada, e medlante lnformações a segulr:

ôijeíót Conttatução de empresa especlallzada em obÍas e Seruiços

ãá enoenharla pará executar remanescente de obra referente a uma

;;;;- ;"li;;;,ttru, an""u à Unidade Educaclonal Joselino dos

é;;;;;, 'til;í; no povoaoo Rio das Pedras, deste Município' nos

iu*óí oá iã..o de comprcmisso PAc 2o7517/2ol3, de acordo com

o piolãtó eati.o e Especlilcações apresentadas, convertldo em anexo

I deste instrumento'
ôlia oi nsôeeiuENTo DAs PRoPosrAs: 31/0s/2019 (trinta e

,, ãe Àulo de dois mll e dezenove), às th (oito horas)'

TIPO: Menor Preço global,
PRÂzo DE EXECUçAO: nove meses.

iE;;;õitfiaúçÃo' execução Indireta, sob Reeime Empreitada

Preco Global.
tüésiiiüçio onçaireNtÁetr: unidade orçamentária: 1s29 '
ãõ;t"Átt;ãà"-, ioli - t'tatureza/oespesa: 4490's1'00 - Fonte de

Recu6os: LLLlllL25'
ôÁst-iÉcar-t úei n" 8.666/93, em sua atual redaçâo'
pantcen luRÍolco: 86/20r9.
ü;L;á üÃiiüót íl osi.szz,tq (seiscentos e cinquenta € sete mil'

oulnhentos e vlnte e dois reais e setenta e quatro centavos)'. -
ô-raiiat. e informações complementares, encontra-se i disPosrç-âo

dos interessados, nà sala da Comissão Permanente de Llclta-çao'

;[;";;i';;;;;"inLnó Frelre de olivelra, s/no, Arela Branca/st' de

Seounda-feirã à sexta-feira, em dias de expediente, no horarro oas

órris rzn, pelo telefone Fone/Fax: (79) 3288'1502 ,
Arela Branca/SE, 13 de malo de 2019'

Franclsco de Assls Silveira Cruz
Presidente da cPL

Praça Juviniano Freire de Oliveira CEP: 49'580'000

TtLEFoNE: (79)3288'1 502
ÊMAIL: ivonerh@gamll.com
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