Nº 115, segunda-feira, 19 de junho de 2017
Federal do Município de João Dias: ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E HABITAÇÃO UNIDADE
GESTORA: 011 - SECRETARIA MUNI. DE OBRAS, TRANSPORTES E HABITAÇÃO FUNÇÃO: 15 - URBANISMO SUBFUNÇÃO:
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO PROGRAMA: 011 - ASSEGUR. COND. A SECRET. MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E HABITAÇÃO PROJETO/ATIVIDADE: 1051 - CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS 4490.51.00 - OBRAS
E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: 3 (três) meses. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de João Dias e: 19.06.17 - CONSTRUTORA ALVES & SERVICOS EIRELI - EPP -CNPJ:
25.250.450/0001-63 - R$ 255.219,50.
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO Eo ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N - 201705-002
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão
Permanente de Licitação e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente à Tomada de Preços nº 201705-002, que objetiva:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM RECASCALHAMENTO DO MUNICÍPIO DE JOÃO DIAS RN.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: CONSTRUTORA
ALVES & SERVICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 25.250.450/0001-63 R$ 255.219,50.
João Dias - RN, 16 de junho de 2017.
NADJA TÁSSIA VERISSÍMO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 3/2017
OBJETO: contratação de empresa para execução de obras de drenagem e pavimentação das Ruas Serafim Alves Fontes, Manoel Pereira Chaves, Maria Ferreira Dantas, Francisco Rodrigues Fontes,
Mara de Lourdes P. Fontes, Gil Barbosa Maia, Francisco Fernandes
Fontes, Prefeito Francisco Fontes, Travessa Antônio F. de moura e
Projetada 01 Trecho 01, HOMOLOGAR E ADJUDICAR o mesmo
em favor de: S & L EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ
17.624.502/0001-96, 252.634,84 (Duzentos e cinquenta e dois mil,
seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).
José da Penha-RN, 16 de junho de 2017.
RAIMUNDO NONATO FERNANDES
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA
o-

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N 1/2017
o-

Processo n 60009/2017
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Lagoa
d'Anta/RN, torna público a quem interessar que está procedendo à
CHAMADA PÚBLICA nº 001/2017, para fins de habilitação dos
fornecedores e recebimento das propostas de gêneros alimentícios da
agricultura familiar para alimentação escolar, em conformidade com a
Lei nº 11.947/09 e Resolução/CD/FNDE nº. 26/2013 e 04/2015. Os
interessados deverão apresentar a documentação para Habilitação e
Proposta de Venda até o dia 13/07/2017, às 10:00 (dez) horas, na sede
da Prefeitura Municipal de Lagoa d'Anta, sala de Licitações. O Edital
encontra-se a disposição dos interessados no site: www.lagoadanta.rn.gov.br, através de solicitação pelo e-mail: cpllagoadanta@gmail.com ou na sede da Prefeitura Municipal. Informações: (84)
3287-0123. Lagoa d'Anta/RN, 14 de junho de 2017.
GILMAR FAUSTINO DA SILVA
Presidente da Comissão
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 19/2017
Processo n o- 60006/2017
O Pregoeiro do Município de Lagoa d'Anta, instituído pela
Portaria Municipal nº 083/2017, torna público a quem interessar que
realizará no sítio eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, no
dia 06 de julho de 2017 às 09h00min (horário de Brasília) a licitação
na modalidade Pregão em sua forma Eletrônica sob o nº 019/2017,
cujo objeto é a Registro de Preços para a aquisição de equipamentos
e materiais permanentes destinados a melhoria na estruturação dos
serviços de saúde prestados pelo Município de Lagoa d'Anta/RN, em
atendimento a Proposta FNS 13878.637000/1140-01, listados no Termo de Referência (Anexo I), com a finalidade de atender a toda
população usuária do Sistema Único de Saúde, tudo de acordo com o
que determina a legislação vigente. O edital encontra-se disponível no
site: www.lagoadanta.rn.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações E-mail: cpllagoadanta@hotmail.com.
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 20/2017
Processo n o- 60007/2017
O Pregoeiro do Município de Lagoa d'Anta, instituído pela
Portaria Municipal nº 083/2017, torna público a quem interessar que
realizará no sítio eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, no
dia 07 de julho de 2017 às 09h00min (horário de Brasília) a licitação
na modalidade Pregão em sua forma Eletrônica sob o nº 020/2017,
cujo objeto é a Registro de Preços para a aquisição de equipamentos
e materiais permanentes destinados a melhoria na estruturação dos
serviços de saúde prestados pelo Município de Lagoa d'Anta/RN, em
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atendimento a Proposta FNS 13878637000/1140-02, listados no Termo de Referência (Anexo I), com a finalidade de atender a toda
população usuária do Sistema Único de Saúde, tudo de acordo com o
que determina a legislação vigente. O edital encontra-se disponível no
site: www.lagoadanta.rn.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações E-mail: cpllagoadanta@hotmail.com.
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 21/2017
Processo n o- 60008/2017
O Pregoeiro do Município de Lagoa d'Anta, instituído pela
Portaria Municipal nº 083/2017, torna público a quem interessar que
realizará no sítio eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, no
dia 10 de julho de 2017 às 09h00min (horário de Brasília) a licitação
na modalidade Pregão em sua forma Eletrônica sob o nº 021/2017,
cujo objeto é a Registro de Preços para a aquisição de equipamentos
e materiais permanentes destinados a melhoria na estruturação dos
serviços de saúde prestados pelo Município de Lagoa d'Anta/RN, em
atendimento a Proposta FNS 13878637000/1160-01, listados no Termo de Referência (Anexo I), com a finalidade de atender a toda
população usuária do Sistema Único de Saúde, tudo de acordo com o
que determina a legislação vigente. O edital encontra-se disponível no
site: www.lagoadanta.rn.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações E-mail: cpllagoadanta@hotmail.com.
Lagoa D'Anta-RN, 14 de junho de 2017.
WAGNER FREITAS DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAU
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 15/2017
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Macau, torna pública a todos os interessados que fará realizar
o PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017, registro de preços para
aquisição de medicamentos éticos e genéricos, para a prefeitura de
Macau/RN. Data da abertura: 29/06/2017 às 10h00min. o edital encontra-se à disposição dos interessados no endereço eletrônico macau.cpl@gmail.com, local onde serão fornecidas as informações e
esclarecimentos pertinentes.
PREGÃO PRESENCIAL N o- 17/2017
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Macau, torna pública a todos os interessados que fará realizar
o PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017, contratação de software
para a prefeitura de Macau/RN. Data da abertura: 03/07/2017 às
10h00min. O edital encontra-se à disposição dos interessados no
endereço eletrônico macau.cpl@gmail.com, local onde serão fornecidas as informações e esclarecimentos pertinentes.
PREGÃO PRESENCIAL N o- 18/2017
A Comissão Permanente de licitação da Prefeitura Municipal
de Macau, torna pública a todos os interessados que fará realizar o
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017, REGISTRO DE PREÇOS
para locação de andaimes para prefeitura de macau/RN. Data da
Abertura: 03/07/2017 às 14h00min. O edital encontra-se à disposição
dos interessados no endereço eletrônico macau.cpl@gmail.com, local
onde serão fornecidas as informações e esclarecimentos pertinentes.
PREGÃO PRESENCIAL N o- 19/2017
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Macau, torna pública a todos os interessados que fará realizar
o PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017, cujo objeto trata da contratação de empresa especializada em locação de veículos escolares
para transporte dos alunos da rede pública municipal e da merenda
escolar e outras necessidades para atender as demandas da Secretaria
Municipal de Educação de Macau/RN. Data da abertura: 04/07/2017
às 09h00min. O edital encontra-se à disposição dos interessados no
endereço eletrônico macau.cpl@gmail.com, local onde serão fornecidas as informações e esclarecimentos pertinentes.
PREGÃO PRESENCIAL N o- 20/2017
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Macau, torna pública a todos os interessados que fará realizar
o PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017, cujo objeto trata do registro
de preços objetivando a contratação de uma empresa especializada
para a aquisição de material permanente - tipo instrumentos musicais
- para compor o patrimônio da Filarmônica Monsenhor Honório, das
bandas marciais das unidades de ensino e das escolinhas de canto da
Secretaria Municipal de Educação de Macau/RN. Data da abertura:
04/07/2017 às 14h00min. o edital encontra-se à disposição dos interessados no endereço eletrônico macau.cpl@gmail.com, local onde
serão fornecidas as informações e esclarecimentos pertinentes.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032017061900169

Macau-RN, 16 de junho de 2017.
GUSTAVO COSTA DE MIRANDA
Pregoeiro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 23.06-PP/2017
A Prefeitura de Marcelino Vieira/RN através de seu Pregoeiro Oficial, torna público que estará realizando no dia 30/06/2017
as 09h00min, na Sala de Licitações CPL, o Pregão Presencial Nº
023.06-PP/2017, por item, para contratação de empresa especializada
no fornecimento de Gás de Cozinha envasilhado em botijões de 13kg
para a Secretaria Municipal de Administração e demais Secretarias no
Município de Marcelino Vieira/RN. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, na Rua Cel. José Marcelino, 109, Centro de Marcelino Vieira/RN,
Cep.
59970-000,
ou
solicitado
pelo
e-mail:
cplpmmv@gmail.com, a partir da publicação deste Aviso, no horário
de expediente.
FRANCK JACKSON DE ARAÚJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E RECURSOS HUMANOS
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N o- 3/2017
O Município de Parnamirim, por intermédio de sua Pregoeira, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, através do SRP - Sistema de Registro de Preços, cujo
objeto é a futura aquisição de medicamentos psicotrópicos destinados
aos pacientes do Município. A sessão de disputa será no dia 04 de
julho de 2017, às 10:00 horas, horário de Brasília. O Edital encontrase à disposição dos interessados no site: www.licitacoes-e.com.br.
Informações poderão ser obtidas pelo Telefone: (84) 3644-8439.
Parnamirim-RN, 16 de junho de 2017.
RENATA KENNY DE SOUZA RODRIGUES
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 4/2017
O Município de Parnamirim, por intermédio de sua Pregoeira, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, cujo objeto é a futura aquisição de soluções para
atender as necessidades das unidades básicas de saúde pelo período
de 12 (doze) meses. A sessão de disputa será no dia 04 de julho de
2017, às 10:00 horas, horário de Brasília. O Edital encontra-se à
disposição dos interessados no site: www.licitacoes-e.com.br. Informações poderão ser obtidas pelo Telefone: (84) 3644-8439.
Parnamirim-RN, 16 de junho de 2017.
AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 3/2017
PROCESSO LICITATÓRIO N o- 89/17
A CPL da PM de Portalegre/RN, torna público que estará
recebendo envelopes de habilitação e proposta de preços até
09h00min do dia 05/07/2017, com objeto: Contratação de Pessoa
Jurídica do ramo da construção civil, para prestação dos serviços de
reforma e ampliação do Cemitério Público Municipal, neste Município de Portalegre/RN, conforme projetos e planilhas apresentados.
Informações e aquisição do edital na sede da Prefeitura: Rua José
Vieira Mafaldo, 122 - Centro - CEP 59810-000 - Portalegre/RN: (84)
3377-2196 de segunda a sexta, das 07h00 ao 12h00min e das
13h00min as 16h00min.
Em 14 de junho de 2017.
EGLIMAR CARLOS PEREIRA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
DO POTENGI
AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 41/2017
2ª CHAMADA.
A Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi, através da
Presidente da CPL, torna público que realizará a 2ª chamada, no dia
05/07/2017, as 09:00horas, da licitação acima epigrafada. OBJETO:
contratação de empresa para reforma e ampliação da Policlínica Dagmar Fernandes no Município de São Paulo do Potengi, de conformidade com os termos do Edital da TOMADA DE PREÇOS expedido aos participantes. Esclarecimentos no horário das 08:00 às
12:00 horas, na sala da Comissão, localizada na sede da Prefeitura
Municipal da São Paulo do Potengi, Rua Bento Urbano 04 - Centro pelo fone (0xx84) 3251-4910.
TOMADA DE PREÇOS N o- 38/2017
ABERTURA DE PROPOSTA DE PREÇOS.
A comissão Permanente de licitação nomeada através da
portaria 036/2017 - GP, torna público que depois do cumprimento do
prazo recursal, realizará a abertura dos envelopes da proposta de
preço no dia 20/06/2017 - Terça-Feira, às 09:00 horas, da licitação
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