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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2018

A CPL Alexandria/RN Torna público para conhecimento dos
interessa que realizará as 08h00mindo dia 20/09/2018, licitação na
modalidade pregão presencial sob o nº 00043/2018, com objeto:
Registro de preço para futura contratação de pessoa jurídica para
fornecimento de peças em granito, mármore, alumínio e vidro
instaladas, quando necessário junto a esta administração. por um
período de 12(doze) meses a contar da data da assinatura da ata de
registro de acordo com as condições e especificações estabelecidas no
edital e seus anexos. Informações e aquisição do edital na sede da
Prefeitura: Rua Desembargador Ferreira Chaves, 305 - Centro -
Alexandria/RN e cplalexandria@hotmail.com e (84) 3381-2264 de
segunda a sexta, das 07h00 ao 13h00min.

Em 3 de agosto de 2018.
ULISSES NETO DE MESQUITA

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2018

A CPL Alexandria/RN Torna público para conhecimento dos
interessa que realizará as 11h00mindo dia 20/09/2018, licitação na
modalidade pregão presencial sob o nº 00044/2018, com objeto:
contratação de apólice de seguro de veículos automotores
pertencentes a frota de veículos do município de Alexandria/rn. em
regime de comodato, veículo do tipo ambulância fiat/fiorino MD WK
e de placas pyz-9322. Com as seguintes coberturas: Colisão, incêndio,
roubo e furto 100%; RCF - Danos materiais = 100.000,00; RCF -
Danos corporais = 100.000,00; RCF - objetos transportados =
gratuito; Assist. AutoMais 250Km = Gratuito; APO - Morte (por
ocupante0 = 5.000,00; APO - invalidez (por ocupante) = 5.000,00;
Vidros Top Plus = Contratada e Extensões de reboque ilimitado =
contratada. Informações e aquisição do edital na sede da Prefeitura:
Rua Desembargador Ferreira Chaves, 305 - Centro - Alexandria/RN e
cplalexandria@hotmail.com e (84) 3381-2264 de segunda a sexta, das
07h00 ao 13h00min.

Em 3 de agosto de 2018.
ULISSES NETO DE MESQUITA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2018

A Prefeitura Municipal de Carnaubais/RN, através de sua
pregoeira, torna público que realizou a sessão pública de licitação na
modalidade tomada de preço, para Contratação de empresa
especializada para construção de uma Quadra poliesportiva. declara a
empresa CONSTRUTORA MARTINS E EMPREENDIMENTOS
LTDA - ME inscrita com CNPJ N.º 04.966.897.0001.63, vencedora
do certame no valor total de R$ 564.414,68 (Quinhentos e sessenta e
quatro, quatrocentos e quatorze reais e sessenta e oito centavos).
ADJUDICA E HOMOLOGA a referida licitação em favor da
vencedora O procedimento foi regido pela lei 8666/93 e lei
10.520/02, bem como os decretos leis que regem as licitações.

Carnaubais-RN, 31 de agosto de 2018.
Janaina Bezerra

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA
DOS DANTAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2018

A Pregoeira Oficial do Município de Carnaúba dos
Dantas/RN, nomeada por intermédio da Portaria nº 115/2018, de
17 de agosto de 2018, torna público, para conhecimento dos
interessados, que no próximo dia 18 de agosto de 2018 às 08
(oito) horas (horário local), fará realizar licitação na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL do tipo menor preço por ITEM com
REGISTRO DE PREÇO para contrato de locação de veículos com
motorista, percurso Carnaúba dos Dantas/Natal, para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício
de 2018-2019, conforme as especificações constantes do Termo de
Referência, Anexo I do Edital. O edital na íntegra encontra-se a
disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal de
Carnaúba dos Dantas/RN, situada à Rua Juvenal Lamartine, 200,
centro, Tel: (84) 3479-2312 - ramal 230, no horário de 8:00 às
12:00 horas, de segunda a sexta-feira, e-mail:
licitação@carnaubadosdantas.rn.gov.br e pelo site
w w w. c a r n a u b a d o s d a n t a s . r n . g o v. b r

Em 4 de setembro de 2018.
MARIA DA PAZ DANTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2018

Lei Complementar 123 de 2006: exclusivo para ME/EPP.
O MUNICIPIO DE CERRO CORÁ/RN no uso de suas

atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados,
que, no próximo dia 18 de setembro de 2018, às 08h00min (horário
local), fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico objetivando a
Aquisição de Brinquedos Didáticos com a finalidade de atender as
escolas de educação infantil da rede municipal de ensino do
município de Cerro Corá/RN, de acordo com o Termo de Referência
previsto, que fica como parte integrante do processo administrativo. O
Edital encontra-se a disposição dos interessados no site:
www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e
esclarecimentos: (84) 34882478 ou pelo E-mail:
cpl.pmcerrocora@gmail.com.

Cerro Corá-RN, 4 de setembro de 2018.
RAIMUNDO OZAIR TENAN

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: O Fundo Municipal de Saúde de Cruzeta - CNPJ:
11.268.314/0001-96. CONTRATADA(S): Aldo Fabrizio Dutra Dantas
Epp - CNPJ/MF sob nº 08.321.484/0001-82 - VALOR: R$ 8.456,00;
ANQ Goncalves Junior - CNPJ/MF sob nº. 20.903.036/0001-92 -
VALOR: R$ 1.360,00 e Pedro Nascimento de Paiva Fernandes Me -

CNPJ/MF sob nº 09.109.547/0001-02 - VALOR: R$ 15.000,00.
Objeto: aquisição de equipamentos e material permanente (notebook,
táblete, mocho, biombo e cadeira). Base legal: Processo n° 102/2018
- Pregão Presencial nº 047/2018. VIGÊNCIA: a partir de 24 de agosto
de 2018 até 31 de dezembro de 2018. SIGNATÁRIOS: Débora
Juliane Medeiros de Góes - Contratante - Aldo Fabrizio Dutra Dantas
Epp; ANQ Goncalves Junior e Pedro Nascimento de Paiva Fernandes
Me - Contratada (s). Cruzeta-RN, 24 de agosto de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2018

Processo nº 028/2018
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para realização de obra de
pavimentação a paralelepípedo pelo método convencional de ruas do
bairro São Francisco (empreitada por menor preço global).

A CPL de João Câmara/RN, designada pela Portaria Nº
025/2018,torna público que serão recebidos os envelopes de
documentação e proposta para licitação supramencionada. A sessão
pública ocorrerá em20/09/2018 às 14:h00min na CPL, localizada na
Rua Jerônimo Câmara 50, Centro, João Câmara/RN. Informações no
endereço acima (08h00min às 12h00min - dias úteis)
Disponibilização do Edital nos sites inframencionado:

w w w. l i c i t a c a o j o a o c a m a r a . c o m . b r
w w w. l i c i t a f a c i l . t c e . r n . g o v. b r

João Câmara, 4 de setembro de 2018.
ERIVANILDO BANDEIRA BEZERRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 35-PP/2018

O Município de Marcelino Vieira/RN, comunica a todos
os interessados que o Pregão Presencial nº 035-PP/2018, foi tido
como FRACASSADO, visto que as proposta apresentadas na
sessão convocatória foram desclassificadas por não atenderem as
especificações contidas no edital e Termo de Referencia, sendo
convocadas as empresas concorrentes para que no prazo de 08 dias
uteis a partir de publicação do resultado na imprensa oficial,
fizessem a apresentação de novas propostas, o que esgotado o
prazo nenhuma empresa protocolou os documentos citados. Para
tanto, ficará a Administração Municipal livre para decidir a
compra dos equipamentos/bens, na modalidade indicada, visto a
sua necessidade de hoje haver apenas uma ambulância em
condições de uso, para uma demanda populacional imensa, tendo
que se deslocar para outros centros de saúde diuturnamente, o que
tem causado prejuízos e afetado a vida de muitos pacientes, que
tem que esperar o veículo checar de outra ocorrência para prestar-
lhe socorro. Assim, ficam o Controle Interno e Procuradoria
Municipal no dever de justificada e amparada juridicamente,
realizarem o processo administrativo para a devida aquisição.

MARIA DO SOCORRO SILVESTRE
Presidenta da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº: 210801/2018; Contratante:Prefeitura Municipal de
Martins; Contratada: Amelia Patricia Ferreira Barros Me; Processo de
Origem: Pregão Presencial nº 15/2018; Objeto: Contratação de
Empresa Especializada Na Prestação de Forma Continua, dos
Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos,
Incluindo Mecânica, Elétrica, Lanternagem, Pintura, Retifica de
Motores, Serviços de Guincho, Balanceamento de Rodas,
Alinhamento de Direção, Serviços de Manutenção Tipo Mão de Obra,
Lavagem, Conserto Com Reposição, Incluindo O Fornecimento de
Peças e Acessórios de Reposição Genuínos e/Ou Originais e/Ou
Similares Novas, Para Atender As Necessidades da Frota de Veículos
da Prefeitura Municipal de Martins/Rn Por Um Período de 12 (Doze)
Meses; Valor Total: R$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais); Dotação:
Exercício 2018, Fonte 11 - Recursos Próprios, Elemento de Despesa
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;
3.3.90.30.00 - Material de Consumo; Vigência: 22/08/2018 à
22/08/2019; Data da Assinatura: 21 de Agosto de 2018. Matins/RN,
21 de agosto de 2018.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2018

A Prefeita Constitucional de Martins/RN, no uso das
atribuições que lhe são conferidas a legislação em vigor,
especialmente a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, tendo em
vista a realização do Processo Licitatório 1106001/2018, modalidade
Pregão Presencial SRP n° 15/2018, HOMOLOGA e ADJUDICA a
decisão proferida pelo Pregoeiro, autorizando Contratação de empresa
especializada na prestação de forma continua dos serviços de
manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo mecânica,
elétrica, lanternagem, pintura, retifica de motores, serviços de
guincho, balanceamento de rodas, alinhamento de direção, serviços de
manutenção tipo mão de obra, lavagem, conserto com reposição,
incluindo o fornecimento de peças e acessórios de reposição genuínos
e/ou originais e/ou similares novas, para atender as necessidades da
frota de veículos da Prefeitura Municipal de Martins/RN por um
período de 12 (doze) meses. Ficam a(s) empresa(s) vencedora(s)
AMÉLIA PATRÍCIA FERREIRA BARROS ME - CNPJ:
02.005.020/0001-80, com o valor total de R$ 600.000,00 (seiscentos
mil reais), convocada(s) a comparecer na Sede da Prefeitura
Municipal de Porto do Mangue/RN para assinatura da Ata de
Registro de Preços e/ou contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis a
contar da data de assinatura deste documento. OLGA CHAVES
FERNANDES DE Q FIGUEIREDO, 21 de agosto de 2018.

Matins-RN, 21 de agosto de 2018.
JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2018

Repetição

A Prefeitura Municipal de Martins/RN, torna público, nos
termos da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993, c/c a Lei 10.520, de
17 de julho de 2002 e alterações posteriores, fará realizar
Procedimento Licitatório Sistema de Registro de Preços; Modalidade:
Pregão Presencial - Tipo: Menor Preço Objeto: FORMAÇÃO DE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO
DE AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO - Sessão
Pública e Início da Abertura dos Envelopes: as 09h30min do dia
21/09/2018, Local: Sala da CPL - Rua Dr. Joaquim Inácio, nº 102,
Centro, Martins/RN.O edital e todos anexos estão disponível para
retirada no mesmo endereço acima.

Martins-RN, 4 de setembro de 2018.
JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 6/2018

Abertura Envelopes Propostas de Preços
A Prefeitura Municipal de Martins/RN, torna público, a

abertura dos envelopes das propostas de preços para
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DA
UNIDADE MISTA DE SAÚDE. Sessão Pública e Início da Abertura
dos Envelopes das Propostas: as 09h do dia 13 de setembro de 2018,
Local: Rua Dr. Joaquim Inácio, nº 102, Centro, Martins/RN - CEP
59.800-000.

Martins-RN, 4 de setembro de 2018.
JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA

Pregoeiro

http://www.in.gov.br/autenticidade.html
Ana Lucia
Realce
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