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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS

E LICITAÇÕES

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS No- 1/2015

O MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO - RS por intermédio da
Secretaria Municipal de Compras e Licitações - SECOL torna público o
RESULTADO FINAL, referente à Licitação na modalidade Tomada de
Preços 01/2015 - Menor Preço Global - OBJETO: contratação de em-
presa de engenharia para execução de meio-fio com rebaixos para PNE,
bocas de lobo, conexão das bocas de lobo ao esgoto pluvial pré-exis-
tente, pavimentação com blocos de concreto inter travados, calçadas em
concreto, sinalização horizontal e vertical das ruas CooperArroio no
Bairro Arroio da Manteiga, oriundo de emenda parlamentar 56881/2013
convênio 789721/2013. Vencedora: Construsinos Indústria e Comércio
de Artefatos de Cimento Ltda, Preço Global: R$ 344.200,21. Os do-
cumentos na íntegra estão disponíveis no endereço www.saoleopol-
do.rs.gov.br/servicos/licitacoes. São Leopoldo, Berço da Colonização
Alemã no Brasil

PAULO PEDROSO
Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 8/2015 - SRP

O Município de Sapucaia do Sul TORNA PÚBLICO para
conhecimento dos interessados, que se realizará, o Pregão Eletrônico na
data e horário que segue: Dia 16/06/2015 às 14h 00min: PREGÃO
ELETRÔNICO N.º 008/2015, Registro de Preços para futura e eventual
aquisição de gêneros de alimentação. O Edital de Licitação estará a
disposição dos interessados, nos seguintes endereços eletrônicos:
www.sapucaiadosul.rs.gov.br e www.pregaoonlinebanrisul.com.br

VILMAR BALLIN
Prefeito

JOSÉ SPIKERMAN DE MELLO BENTANCUR
Diretor de Compras e Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI

RETIFICAÇÃO

Na publicação do EDITAL No- 053/2015 TOMADA DE PRE-
ÇO No- 006/2015, do dia 10/04/2015 DOU 3, seção 3, página 155.
Objetivo: contratação de empresa(s) com responsabilidade técnica, em-
preitada global( fornecimento de material e mão de obra), para os ser-
viços de construção de pavimentação(calçada),com paver e meio-fio de
concreto, conforme onde se lê contrato de repasse efetuado entre o
Municipio e a Caixa Economica Federal nº 035.327-78/2011, Leia-se:
Contrato de Repasse nº 352.327-78/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No- 51/2015

A Secretaria Municipal da Fazenda da Prefeitura Municipal de
Soledade, através da Comissão de Licitações, leva ao conhecimento dos
interessados que se encontra aberto Edital Pregão Presencial nº 51/2015,
tipo menor preço por km rodado, para a Contratação de Serviços de
Transporte de Pessoas. O recebimento dos envelopes será no dia 15 de
Junho de 2015 ás 09h e 30min., no setor de licitações da Prefeitura
Municipal de Soledade. Maiores informações encontram-se à disposição
dos interessados no setor de licitações da Prefeitura Municipal de So-
ledade, das 8h às 11h e 30min., e das 13:00h às 17:00h, na Av. Júlio de
Castilhos, 898, Centro, ou pelo E-mail - compras@soledade.rs.gov.br,
ou ainda pelo telefone (054) 3381-9000.

Soledade, 22 de maio de 2015.
PAULO RICARDO CATTANEO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS FORQUILHAS

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato de compra e venda: nº 28/2015
Contratante: Município de Três Forquilhas
Contratado: AGROVALE MAQUINAS E PRODUTOS AGRICOLAS
Objeto: Uma grade hidráulica
Valor = R$ 8.400,00
Dot. Orç. 449052/2143 -C/P 449052/2041
Contrato de compra e venda: nº 29/2015
Contratante: Município de Três Forquilhas
Contratado: AGROVALE MAQUINAS E PRODUTOS AGRICOLAS
Objeto: Uma roçadeira hidráulica
Valor mensal = R$ 45.190,00
Dot. Orç. 449052/2142 -C/P 449052/2041

PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No- 44/2015

A Srª Prefeita Municipal em Exercício, no uso de suas atri-
buições legais, retifica o edital de Pregão Presencial nº 44/2015, para
aquisição de duas retroescavadeiras, no qual suprime-se a especificação
TIER no item 1.5 alínea "a". Altera-se a data de abertura do edital para
o dia 12/06/15 às 9h. Demais disposições permanecem inalteradas. Ín-
tegra do edital pelo site www.vacaria.rs.gov.br, informações (54) 3231
6410.

Vacaria, 27 de maio de 2015.
VERA GRUJICIC MARCELJA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 60/2015 - SRP

O Prefeito Municipal de Viamão comunica que será realizado
Registro de Preços para Aquisição de material de higiene pessoal -
SMCAS, que ocorrerá dia 11/06/2015, às 14h02, conforme Edital nº
91/2015, à disposição no site www.pregaoonlinebanrisul.com.

PREGÃO ELETRÔNICO No- 52/2015 - SRP

O Prefeito Municipal de Viamão comunica que será realizado
Registro de Preços para Aquisição de materiais de artesanatos - SM-
CAS, que ocorrerá dia 11/06/2015, às 15h02, conforme Edital nº
80/2015, à disposição no site www.pregaoonlinebanrisul.com.

TOMADA DE PREÇOS No- 2/2015

O Prefeito Municipal de Viamão comunica que será realizada
Tomada de Preços para Contratação de empresa para serviço de con-
serto, com fornecimento de peças, do caminhão Iveco - placas
OWM1742, que ocorrerá dia 12/06/2015, às 14h00, conforme Edital nº
70/2015, à disposição no site www.pregaoonlinebanrisul.com.

TOMADA DE PREÇOS No- 3/2015

O Prefeito Municipal de Viamão comunica que será realizada
Tomada de Preços para Contratação de empresa especializada em ilu-
minação e sonorização para realização da Feira de Ciências - SME, que
ocorrerá dia 12/06/2015, às 16h00, conforme Edital nº 88/2015, à dis-
posição no site www.pregaoonlinebanrisul.com.

Viamão, 27 de maio de 2015.
VALDIR BONATTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE
DO PRATA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No- 36/2015

O Município de Vista Alegre do Prata torna pública a rea-
lização da Licitação em epígrafe. Objeto: Aquisição de trator agrícola
novo. Contrato de Repasse nº 1022537/2014/MAPA/CAIXA. Abertura:
10/06/15, às 14:30h. Demais informações e documentos pertinentes
serão obtidos junto à Prefeitura, Rua Flores da Cunha, 102, fone: (54)
3478-1200, site: www.vistalegredoprata.rs.gov.br.

Vista Alegre do Prata-RS, 27 de maio de 2015.
RICARDO BIDESE

Prefeito

PROCESSO nº 2015000056 - Tendo o processo licitatório, que tem
como objeto a Aquisição de conjunto de balsa tipo catamarã para
maricultura, com dimensão mínima de 9m de comprimento por 4m de
largura, com dois pontões de 9m de comprimento, piso em fibra de
vidro reforçado, convés com área mínima de 32m². Capacidade de
carga de 4 toneladas. Piso de balsa auto-drenante e antiderrapante.
Bordos protegidos com 2(duas) linhas de HDPE ou verdugo em
madeira reforçado. Um banheiro químico, dotada ainda de pivotante
para motor de popa de 60HP e motor de popa 4 tempos 60 HP
instalado com comando, obedecido aos trâmites legais e estando de
acordo com a adjudicação da pregoeira, HOMOLOGO o resultado
final do Pregão nº 007/2015, a favor da empresa LAMEIRA &MON-
PEAN LTDA ME, perfazendo o valor global de R$ 230.000,00 (Du-
zentos e trinta mil reais).

PROCESSO nº 2015004340 - Tendo o processo licitatório, que tem
como objeto a Aquisição de tanques redes de nylon, multifilamento,
sem nó, circular, para estocagem de peixes marinhos, obedecido aos
trâmites legais e estando de acordo com a adjudicação da pregoeira,
HOMOLOGO o resultado final do Pregão nº 008/2015, a favor das
empresas:
- R TARGINO DOS SANTOS EIRELI - ME, no item 01, perfazendo
o valor global de R$ 25.734,00 (vinte e cinco mil, setecentos e trinta
e quatro reais);
- MAR DO SUL AQUICULTURA LTDA - ME, nos itens 02, 03 e
04, perfazendo o valor global de R$ 351.650,00 (trezentos e cin-
quenta e um mil, seiscentos e cinquenta reais).

Angra dos Reis-RJ, 21 de maio de 2015.
JÚLIO MAGNO RAMOS

Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA

AVISO DE REMARCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2015

1- OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FOR-
NECIMENTO DE COMBUSTÍVEL
2- PROPOSTAS: Serão abertas 15 de Junho de 2015, às 10h00min.
3- Horário para Credenciamento: de 09:40 as 10:00 horas
Maiores informações e o edital poderão ser obtidos pelo telefax
0(**24) 3322-2114, ger.compras@barramansa.rj.gov.br ou ger.com-
pras@hotmail.com, rua Luis Ponce, 263, Centro - Barra Mansa-RJ

HEDERSON GALANTINI DE OLIVEIRA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2015 - PMI

A Prefeitura Municipal de Itaboraí, Estado do Rio de Janeiro,
através da Comissão Permanente de Licitação, torna público, que se
encontra disponível para retirada, o Edital do Processo de Licitação
na modalidade de Tomada de Preços nº 006/2015 - PMI, do tipo
menor preço global, objetivando a Contratação de empresa para ser-
viços de reforma do Teatro Municipal João Caetano, com data e hora
de abertura de envelopes em 12 de junho de 2015 às 9:00 horas.
Procedimento referente ao Processo Administrativo nº 6574/2013. As
Empresas interessadas em participar do Certame, deverão trazer pen-
drive e carimbo de CNPJ, para a retirada do Edital. O referido Edital
será liberado mediante a permuta de 02 (duas) resmas de papel A4.
Para maiores informações os interessados devem dirigir-se a Co-
missão Permanente de Licitação, Rua Prefeito Álvaro Carvalho Jr,
Nancilândia - Itaboraí, das 10h às 16h.

Itaboraí-RJ, 27 de maio de 2015.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ
COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 32/2014

O Município de Macaé, através da Comissão Permanente de
Licitação, no uso de suas atribuições legais, torna público que vários
licitantes entraram com pedido de recurso contra o julgamento da
documentação de habilitação. Dessa forma, com o intuito de cumprir
o disposto no §3º do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93, fica
aberto o prazo legal para as licitantes que desejarem impugnar os
recursos.

Informo que os recursos encontram-se a disposição dos li-
citantes para análise na sala da Comissão Permanente de Licitação.

Macaé-RJ, 26 de maio de 2015.
ROBERTO HIME LINHARES

Coordenador Geral de Licitações

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS

FUNDAÇÃO DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA

E AQUICULTURA

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO nº 2015002361 - Tendo o processo licitatório, que tem
como objeto a Aquisição de cabo em polipropileno torcido com
espessura de 22 milímetros com mínimo 220 metros de comprimento,
obedecido aos trâmites legais e estando de acordo com a adjudicação
da pregoeira, HOMOLOGO o resultado final do Pregão nº 005/2015,
a favor da empresa MAR DO SUL AQUICULTURA LTDA-ME,
perfazendo o valor global de R$ 9.000,00 (Nove mil reais).

PROCESSO nº 2015002362 - Tendo o processo licitatório, que tem
como objeto a Aquisição de conjunto de estrutura de flutuação (tan-
que-rede) circular 12m de diâmetro interno (útil), composto por sis-
tema de dupla flutuação com tubos de PEAD de 200mm de diâmetro
com espessura de parede do tubo de 7,7mm, tubo corrimão em PEAD
de 110mm de diâmetro com espessura de parede de 6,6mm, mínimo
de 18 brackets de armação de 200 mm para dupla flutuação e anel
para abertura de rede com 12m de diâmetro confeccionado em tubo
de PEAD de 110mm para abertura de fundo de rede de contenção,
além de dispositivo para apoio central de tela de proteção anti pássaro
para cada conjunto, montado na ILHA GRANDE - ANGRA DOS
REIS/RJ, obedecido aos trâmites legais e estando de acordo com a
adjudicação da pregoeira, HOMOLOGO o resultado final do Pregão
nº 006/2015, a favor da empresa MAR DO SUL AQUICULTURA
LTDA - ME, perfazendo o valor global de R$ 334.000,00 (Trezentos
e quarenta e quatro mil reais).
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