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EXTRATO

otÁRto oFtctAL oo muNtcíPto

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

JÂr

ü#
ESTADO DE SERGIPE

uurtclpto DE AREIA BRÂNcA
GABINETE PREFEITO

EXÍRÂTO
CoNTRATO No 12112019

PROCEDIMENTO ttCtTATóRrO: Tomada de preços no 01/2019
OBJETO: contratação de empresa especlallzada em Obras e Seruiços
de Engenharia para executar remanescente de obra referente a umã
quadrá poliesportiva, anexâ à Unldade Educacional Joselino dos
Santos, situada no Povoado Rio das Pedras, deste Município, nos

termos do Termo de Compromlsso PAC 2O75t7/ZOl3.
CONTRATADAT vN Construções e Serviços Eireli.
VALOR GLOBAL: R$ 522.648,94 (quinhentos e vinte e dois mil,
seiscentos e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos).
PRAZO: 09 (nove) meses, contados a partir da emissão e do

consequente recebimento da Ordem de Seruiço pelo licitânte
vencedor. A vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados da

assinatura do presente termo, e poderá ser, excepcionalmente,
prorrogado na ocoÍrência de algumas das hipóteses, de acordo com o

art. 57, §1o da-Ler no 8.666/93.
CLASSIFICAçAO ORçAMENTAR,IA:
Unidade Orçamentaria: 1529
Projeto Atividade: 1017
Natureza da Despesa: 4490.51.00
Fonte de Recu6or LLtf/712s
EMPENHO:

Areia Branca/SE, 01 de novembro de 2019.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
Gestor MuniciPal

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

Praça Juviniano Freire de Oliveira CEP: 49.580{00
TELEFONE: (79)3288-l 502
EMAIL: lvonerh@gamil.com

DÁRIO OF]CIAL DO MUN]CÍPIO
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AVlSo DE tlclrAçÃo
PREGÃo PRESENctAt Ne 30/2019

PROCESSO ADMrNrsÍRAÍlVO Ns 40/2019
A Prefeitura Municipal de Urânia (SP) torna público que faÍá realizâr o aertame

licitatóÍio na modalidade de Pregão Presencial, para contratação de empresa especializada
para fornecimento de medicamentos e insumos para rede de saúde do município de

Úrânia/SP, Or documentos para o credenciamento, envelope proposta e documentação de

tiaÉiiiiáOo deverão ser entÍegue5 à Avenida Brasil, ne.390, centro, nesta cidade,

iÁor"ià'rt"frànte até as O9húmin do dia 22 de novembro de 2019, no setor de

úiiúA"s Oà Preieltura Municipal e o credenciamento € abertura dos envelopes será

ãiii.áãí * ruqrencia. o editai completo e maiores informações serão fornecidos pelo

D;oanamento áe Licitaçôes da Preiertura Municipal, de SeBUnda a Sexta'feira, das

õÀ[rô-,iiiii- 
'ãs 

rit gdnin e das l3hoomin às lohoomin pelo e-mail:

licitacao@urania.tp,8ov.br.

Em 5 de novembro de 2019.
MARCIO AR]OL DOMINGUES.

pREFEtTuRA MUNIcIPAL or vÁnzra PAULISTA

EXTRATO OÉ REGISTRO OE PREçOS

ÍERMO DE REGISÍRO DE PREçOS Nc. 85/19 - MODALIDADE: PÊ Nc 045/19 - oBlETo:

iã"iità o" oreco, o.," aquislião de bloqueadoí/protetor solar para os servidoret desta

ii&ãiirri r.4iniéimioue rdalirám trabalho a céu aberto com risco de insolação ercestiva,

;;;;i;d;-õ 6im; paicelada pelo perlodo de 12 (doze) meses, 
-confoÍme 

descritivo

;;;;;il?;;^;i; i áó eart"t. brruirroRr, GoLoEN cLEÂN PRoDUIoS coMERcrAls

ÉÍà'ÉiiüÉ. vAióÀ;RS restg,rs - DArA oa AsslNAruRA: oslttlTs ' vlGÊNcrA: 12 meses'

Às úãscrlçoes e preços encontram-se ditponíveis no sitei ww varzeapaulista sp gov br

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

avlso DE ADJUoIcAçÃo

pREGÃo pREsENcIAL Ne 311/2019 - PRocEsso Ne 4r4l2otg
oÀiJ, lorisicio de veículo de passeio, tipo sedan, com 04 podas, novo, zero Km' sem

ã,iãrài..1'-"i"'i-"t"iiot, iná o" tàu,ic"çáo iors, modelo 2019 ou 2020, para o seruiço de

Ãi;;-;"6 tspecializãdo saE, da iecíêtària Municipal da sâúdê A0lLJDlco para a

"ài,iiii-iÃrurLü 
voiúponar'rcn vEícuLos E Ptças tÍDA o lote 01 (único), perrazendo

está licitação o valor Slobal de RS 47 900,00'

Votuporanta, 31 de outubro de 2019.
RATAEL MANTOVANI BRUNHARA

Preggeiro

' AVISO oE HOMOLOGAçÃO

PREGÃO PRESENCIAL Ne 311/2019 - PROCESSO Ne 41412019

ôiimin"riii.ió de veÍculo de pasreio, tipo sedan, com 04 poftas, novo, zero Km' sem

]ã';;;;1iÜ;;;àü ãnã4" tãúii."çáo )01e, modelo 2ore ou 2020, para o seruiço de

Ài;il;;;üiili;úáJo - snr, da Sócretaria Municipal da saúde À luz do pareceÍ da

ij;;;;;;;;;i; õ!iii-aá úuniciiio ôcostado, HoMoLooo -para.a empresa-CAMILLA

võrüi,ôiÀr,ieÀüiicuLos r ÉrçÁs LTDA o tote 01 (único), perfazendo esta licitação o valor

global de RS 47.900,00.

VotuporanSa,
JoÃo EDUARDo

31 de outubro de 2019.
DADO LEITE DE CARVATHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPIAL DE BRAGANçA PAULISTA

Avlso DE tlclrAçÃo
TOMADA DE PRECOS N3 31/2019

OBJEÍO: Contratacao de empresa espêcializada para construcao de Creche Jardim do CedÍo

ÍBairro Uberaba), Bragancâ Paulista/SP
bnte ot eBgntunl, 26lNovEMBRo/2019 - 09h30min
ãlôÁirnóii.t, oarticipar, os interessados deverao ser cadastrados nesta Prefeitura ou

;"-'?d;ã,;;;:;;;;i,àâào:o dia anterior a data do recebimento das proposta5 (Art'

ii. 
"ãiàãiãrã 

z" ài i"i g.oee/s:). Edital comp,eto deverã seí íetiíado Sratuitamente no

iitSã ifl-iãt|i J" ,ii,u.ó"r'da preÍertura úunrc,pat de Bra,anca Pau_lista, a Avenida

Ã-"t"lti" ãirli'irrÀte], n. 2015, centro, em dias uteis das oghoo ãs 16h00 devendo o

;;ià;ãsi"il;.;;;rimidia espácitica paía copia (cd/dvd, pendÍive' erc') ou ainda no site

w.braSanca.sp.Eov.br (Portal do cidadào)
lntoÍmâcoesr (11) 4034.7115

Bragança Paulista,4 de novembro de 2019
MARCEL BENEDITO OE GODOI

Chefe da Dlvisão de Licltâção, ComPras e Almoxarifado

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

EXTRÂTO DO CONTRATO N9 121/2019

vinculecãoaoEdital:TomadadePíeçosn901/2019;OBIETO:Contrataçãodeempresa
ll"'.ii"rilra.i- õur"i " Guiço. de Engenha'ia parà executar remanescente de obía

;;i;;ü'"-;;; *aã potiespârtiva, anJxa a Unidade Educacional loselino dos santos'

::,,';il*^; iã"r"]ãã 
-nlã-à"í-p"aiât, a",t" Município' n-os temos do rermo de

ôàãpã.irto ilt zozsrzl:otr. cot'ithnteDn' vN construções e setuiços Erreli' cNPl:

iõ.i6ôleôi-lóoor-ls' cot'ttitltllttt, úr"iiipio a" areia Erania; vALoR Do coNTRATo: RS

iil.eiâ.õírü"útoie uinte e dors mit, seiscentos e quarenta e oito.reãis e noventô e

:;;il"ãüJà;iiüreb'riü,-og-i"à*t meses, contaào5 a partir da emirsão e do

iJiil"qri-"iil tiíÉurããnio 
-i. ó,a'". áe sewiio pelo licitante vencedor' A visência

ããii.'iiãr iiri iã 12 (doze) meses, ioniioor o.'"rtinatura do pres€nte termo, e poderá

;;;::;;.í;;il;;,'pióiioc"oo na:ocorrência de algymas dasr.ipórse'' de acordo com

;lh:H:ii;;; i;i;1's.ãàs7-ei; uÍ{roAót ôRçeurruiÁatn: 1s2s; AçÃo: 10u; NATUREZA

ói'óiiii§À, angosr'oo FoNrÉ DE REcuRso: 1111/1125'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM

Avlso DE tlclrAçÃo
PREGÃO PRESENctAt Nr 28l2019-PMB

o MUNIcíPlo oE BoQUlM, através da PreSoeira,. nomeada por Portaria n9 01'

exoedida eÃ õia"li"ã'rã a" uors, íoinj piuiico paia conhecimento dos rnteressados o

ilü#"P;;;iii"'í'^'; );i;orr.-i;; ipm oor obieto: o REGrsrRo Dt PREcos' do tioo

menoÍ preco poí rtem, (onsrgnaoo ". Ài"lÉ"rãitú ie t) (doze)-meses' fara ev-emgal

&l;i;içí;-i;';"";t, cã.u,ã a" ai " ó'ôtetoi"' (rÍtNs tRAcassADos No PREGAo

ANTERIORI oara manutençao oos ,eicutoi peit"nt"nies a e5ta Prefeitura Municipal' em

;l:;ã;";;í,#; iãii'liàiôõi-oà's".i"iã,ii ['r,ni''par de obÍas' .urbanismo e seíviço- de

üItil;ã;.";'úüic; §;;tiiãiri 
-r'runiciàii- ae Agricultura, coméício' rndústria e Meio

xlil'iã"'i", sããlãiár"-üu-riiciiar ae riüáção, cuiiura, Esporte, Lazer e ruíismo; secretaria

iiljiilià'"TatiiiÉiã"ciiiõiíii é i"}iãuàrhô; secretãrri Municipar de saúde e Bem EstaÍ

;'H;ifti"- d;;i;'ü;iiÉrãii, o"- acoàõ-ão''as especificaçôes' quantidades estimadas e

;o;;ütLl"c;;;i;"';;' ff Í'.,ã" i,;-i"iãiênit 
--' 

Ànexo' I do Editar' a abertura das

propostas e inicio da sessão de disputa se dará no 2Llil2ol9 às 08h' TIPO: Menor preço

;o;'item. FONÍE DE RECURSOS: À despet" decorrente do objeto desta licitação serão

lrpo,tuOot pelos recursos destinados no orçômento do município, paíte o5 exercícios de

2019 e 2020.
O programa de trabalho e o elemento de despesa e5pecífico5 constarão

ouando a emiisão-da nota Íornecimento e do empenho. Parecer Jurídico ne 920/2019 O

;;;,;;;i ;;iil";ã p"r" pi"r"itu," Municipal dã Boquim, obieto deste Edital é de RS

óã.ã:S",Oiinou"nt" e oito mil oitocentos e trinta e cinco mil reais e cinco centavos)' BASE

ir-.a1i'-i"i Àe ló.izolzooz, Decreto Municipal ne L8912017, alterado Pelo decreto

àúiiip.f n' 26sl2ofb, d;qeto municipal 190/2017 e, s-u-b5idiariamente, a Lel ne

C.ãôs7§i 
" 

suis'alteráções e a Lei complementar ne 123/2006 alterada pela Lei

Éã.oiãÀ"nta, t47l2}f4e será reSido pelas iondiçôes ertabetecidas no presente Edital e

;;;â;;;:;;rllÉiõÃr,r-eçOÉs, íça tásé vtr de Éalva Mello, nr' 026. centro soquim/sE'

;;- 
--il - ã; cPÚPúo. rône/Fax: Ílsl 364s-1919 ou por e'mail:

licitação@boquim.se.gov br.

Eoquim/SE,5 de novembro de 2019.
MARITENE ALMEIOA DE MENEZES

avlso DE LlclraçÃo
PREGÃO PRESENCIAI' N9 2912019.PM8

O MUNICÍP|O DE BOQUIM, atÍavés da Pre8oeira, nomeada por Portaria nc 01'

êxoêdidâ em 02 de ianeiro de 2019, iorna público pã;a conhecimento dos interessados o

ãrãr-ao iràrã*i"i*' zslzots, qu" tem por objeto: o REGISTRo DE PREços, do tipo menoÍ

oiÃiõ-oor item, consignado em ata,'pelo prazo de 12 (doze) meses, paía eventual

ãiãiú.ãã aJi"*icos di lavagem completa e rnterna nos velculos utilitâdos no transpone

il;üõ;Í#;;-átiot a.i"o" municipal para atender at necessidades da Secretaíia

ú;;i;;;i ;" Educacão, Cultura, esporte, Laier e Turlsmo; desta Prefeitura' conforme

;;;;;i;ã*-;";üid'iia-r'" iniàrÁaç0", constantes no Anexo I - rermo dê Referência A

ãUã,triããiiã.óp"ttas e inicio da ;essão de disputa se daÁ no 221!Ll2oL9 às 08h' TlPo;

ii"nài-or".o'oor item. FONTE DE REcURsos: A deipesa decoírente do objeto desta

i;;;à"';;;; Jrm.t"a. p.iot reçuÍsos destinados no orçamento do município, parte-.os

;;;;bt';; iõiõ ;;ô;io ô pioirur. de trêbalho e o elemento de despesa especírico

iâi.i"ii. ãr"nao a emissão àa ;ota fornecimento e do êmpenho Parecer Jurídico ne

ilôi)diõ. õ;"r;, crãuái iiti.aao pera PreÍeitura Â4y1'!'S"1 .9!..99.1YiT' objeto deste

Éiit"r e ã" Ás is.s9-9,àô (rrttlrn E ciNco MIL NovEcENTos E NovENrA E NovE REAIs E

õiilnia iiürÀúóii'eÀie LecaL, Lei ne 10.s2012002, oeçÍeto Municipal ne R9l2oL7'

iài7)ijlb " iôolioiT e, subsldiariamente, a Lei ne 8 666/93 e. suas alterações e a Lei

c;í;ffi";d;;iiii/z-ooã áltÀ,aa" pela iei complementar 147l2o14.e-será regido pelas

rcnaiçãeiestauet"cidãs no presente Édttal e nos seus anexos lNtoRMAçÕEs: Pça José M'
ã! pãri rrr"ffã, nr. 026, centro Boquim/SE, na salâ da CPVPMB. Fone: (79) 3645-1919 ou

por e-mail: licitação@boquim.se.8ov.br.

Boquim/SE,5 de novembro de 2019.
MARTLENE ALMEIDA DE MENEZES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA

EXTRATO DO CONTRAÍO N9 109/2019

TOMADA DE PREçOS N. I2I2O7} PM). OB]ETO: CONSTRUÇÂO DA PRAçA DO POVOADO

iíÀüÊ;Àõ, lrô-'t'aur'rrcrpró JAPARAÍUBA/sE, parceria/convênio.deste-município junto

àin:o iir."ti.uoo, caixã Econórnica Federal toM ilÊcuRso PRovENIENTE Do coNÍRATo DE

ni"palii'ôãí-u;-airgslzora oPERAçÀo 1os8s07'11 - Programa Planejamento

üiu"nãrcnrxr. coNrRAÍADA: w soúzÀ córuirnuçÕrs LÍDlvALoR coNÍRÂrADo: RS

ióãliqiJa i;i;r;;iioi " 
iiái .ir oiúi"nto, 

" 
qu.,"Áta e crnco reais e quatorze centavos).

ÉnÁicj tri üütr,rciÂ'õõrlrnÀruar, o prazo de vrgência deste.Termo de contrato é aquele

irrràã* r"rtiúr""to convocatório, com inícro na data de 05/11/2019 e encerramento em

ôilii/iõiô. iúôõrãecuçÃo: Â execução dos seryiços será iniciada apósa assinatura

ãÍ'õ'íà"i-i" s.i"ri" ã titi'duração de 06 (seis) meses, cujas etapas obseruarão o

Iion-ogãr"--riiJo' no Projeto ãtti.o cüssrilclçÃo .oÁ-ÇAMENTÁRlAi 
LJnidade

ôrcanientária: O2O1o, Açâo: 1Ô28, classificação Econômiàa: 44905100' Fonte de Recurso:

iliãràixi-i'iõôiirlo'iü"iãi,,tÉ", os de'novembro de 2ole LARA aDRIANA vErGA

BARRETO FERREIRA - Prefelta.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POçO REDONDO

avlso DE LlclrAçÃo
ÍoMADA DE PREçOS Ne 5/2019

A PREFEIÍURA MUNICIPAL DE POçO REDONDO/sE, com sede na Avenida Alcino

Alves costa, jsi, a.irro Centro, Poço Redondo/SE, por sua comissão Permanentê de

i.1iiçe""àJtiã,J1, plio si p,uráito ürnicroar airaGi dà Poítaria ne 007/2019' de 02 de

i,nôir^ do 7o1q rôínã ôublrco oue fará ieal'zor licitação na modalidade ÍOMADA DE

'iáitõst"õiirôià,;Jóã,3ó (àitô to,as e trinta miÁutos) do dla 21l1v201s Íendo

iáiããoil,i""íinÉiíÂiÃo óilÊÁúiços NA coNcLusÃo DA coNsrRuÇÃo DE 01 {uMA)

Úr.rlõl-oi oe EDUcAçÁo tNFANTIL acREcHE/PRÉ'EscoLAl. oo rlPo-2' tocALlzADA No

ãôrüõÀú-ier.riÀ Rbsa Do ERMlRlo NÉsrE MUNlcÍPlo. coNFoRME rÊRMo DE

fõü-fióírsiõ'ii; dÀé1'Ãa1tzort. Esta licitação será resida oa.fo-Íma.da Lei tederal ne

;;ãâ/ôã;';ffi,;;.;!;-in;tiúaa t;raa teis n.e'8.883/e4 e s 648/s8 e demais lesislações

;;;;i;;.t;; " 
de aôrdo com ,t.ánoiço"t descritas no Edital e seus Anexos critério de

í1""-"i-i MENoR PREco GLoBAL. Ú;lor Global Estimado RSr 1 281 E51'97 (um milhão'

;:;i:;;;;;;i;;;;,";,;;i,;iú;;;i"'icinquenta e um Íeais e noventa e sete centavos)

prii,i à1i É*irçáã, oe (oito) meses. Local di sessão pública: Avenida- Alcino Alves costa'

16? cFnríô Poco Redondo/SE. óoiãç:o Orçamenilria: U O: 2OO4 SECRETARIA DE

iüÜc,^"çaõ-: Àçiõ' 1üi fÉ:ó. qaóo.dr'oo.oo ' FR: 1111 e 112s' Parecer Juíídico ne:

os412019.' o Edital completo poderá 5er obtido traturtamente no site:

ww.poco.idondo se.gov.br, ou no 
"'naài"ço 

acrma meocionado'.no hoíário dàs 07100 às

il;ô'-;;;, 
-;;.ii, into,.uçõài petos teleíones {79) 3337 1307' E'mail:

lícitacao@pocoredondo se.gov.br

Poco Redondo / 58,5 de novembro de 2019'' VALDEANESON SOARES DE LIMA
Presidente da cPL

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA

EXTRATO DE CONTRÂTO

CONTRAÍANTE: PREFEIÍURA M|NICIPAL DE ARAGUACEMA-TO' torna público o extrato

ãã àôr.rinÀro, ,"re,enti ao Píoresso Liciratório ne o4ll2019 conco-írência Pública ne

ãõrizriiô ôôrero, coNrRAraçÃo'oÉ-iôrrcissror'raÁtr pnqr ExPLoRAçÃo Dos

iiiíí.ôí põãiiiõi oinariirci ú E Nio DE ÁG uA No- M u NrcíPro D-t- ARAGUAcEMA'Ío

ÉõlrlÀÃiqoô,;-",;,prera HtDRo FoRTE ADMINIsTRAçÀo E oPERAçÃo LÍDA' inscrita no

;íi,l ;;; ir-s õq,gri.ógVooor-ze, pessoa l,r,d,ca áe direrto privado, com sede na

Ã""iia" 
-n".u"iiã- arã"i"i c"ttár,i 

-áiincá ns 1sa, Quadra 03' Lote 07' lardim

Eri"i"oj,r, õiÉl-z).azi-oro, cioaa" de Gurupr-To,, Neste ato íepíesentada poÍ seu

;#eiã;i";t" legal GUIóMAR aúioúro coútoes JUNloR, brasileiro' solteiro'

e'r,lí;;;;ri;;;",i;ã;, ai-cÉouri de tdentidade clRG nc 271 2s25 ssP-Go e inscrlto no

;;i"";; ;L'P"t:; Física no Ministéú da Farenda - cPFlMF sob ne 43s 007 731'68'

iJriãá',ii" iialr"i[rrl.ao, sito à lv.nraà úmberto Alencar iastelo Branco ne 7s' Quadra

b!.Gi" oa, ô"rqr" sól Nascente m Gurupi - To, Apresentou.a proposta de Menor

Éiá.ã-i.,r-ríià-àà;-ni l,ig (or"t,o i""it á'o"t"nó'" t"nttvos) por mêtro cúbico de

;i; ;;iü; - r'iaroÃ"tiJ de acordo com a planilha exiSido no instrumento

y'llL tr" uumcnto d. er E.Í(.do ío sdêÍeço eretôn'co

{f,p 
n,,o,rr**',n.o;.b,/.utênrkrdôde'ntmr' Dero (drso 05ro2orelr6m2Ú

kum..ro .itiEdo óiSiblmenic cníoÍmê MP nr 2 2@2 dê 241ú/2@1,

que i.ttilui . l.ír.êsúuter. dê Ch.v.t Públi6s Orarilêt' ICP-8r$iL
tcP


