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PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2019

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
Aquisição de Equipamento e Material Permanente para atender a demanda da Secretaria
Municipal de Assistência Social.
Dia 23 de dezembro de 2019 às 09h00min, Sala de Comissão de Licitações e Pregões, no
endereço; Prefeitura Municipal de Natividade. Inteiro teor do Edital está à disposição dos
interessados no endereço acima, entre as 09h00min e 16h00min ou no site
www.natividade.rj.gov.br.

WANESSA BAZETH DE MELLO
Presidente da Comissão de Licitação e Pregões

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
FUNDAÇÃO DE ARTE DE NITERÓI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

Aviso de Licitação Pública/FAN - Convocação de Interessados - Edital de Licitação/FAN Nº
053/2019 - Convênio SICONV Nº 873492/2018 - Modalidade Adotada Pregão Presencial
(Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93) - Processo Administrativo/FAN Nº 220/003891/2019 -
Valor Estimado da Licitação/edital: R$ 52.344,00 (cinquenta e dois mil e trezentos e
quarenta e quatro reais)

O Pregoeiro da FAN e o Presidente da FAN comunicam que realizará na FAN
(repartição interessada), Licitação Pública, Edital de Licitação/FAN nº 053/19, na
modalidade Pregão Presencial, do tipo "MENOR PREÇO GLOBAL", referente ao seguinte
objeto: "prestação de serviço de locação, montagem e desmontagem de estrutura
completa de Palco e Grades, conforme Convênio SICONV nº 873492/2018 (celebrado entre
a União, por intermédio do Ministério da Cultura e a Fundação de Arte de Niterói - FAN),
conforme especificados e quantificados na forma do Termo de Referência, ora parte
integrante (anexo) do Edital n° 053/19" a ser realizado no dia 23 de dezembro de 2019 às
15 h na FAN (sede). O Edital e seus anexos poderão ser lidos integralmente na sede da FAN
ou obtidos integralmente na sede da FAN (para o fornecimento do edital/anexos será
solicitada entrega de 01 resma de papel A4 como custo pela reprodução gráfica do edital
fornecido) ou solicitação por e-mail (em dias úteis): cplfanculturanitero i @ g m a i l . c o m . FA N
(sede) endereço: Rua Presidente Pedreira, nº 98 - Ingá/Niterói - RJ, junto à equipe de apoio
do Pregão de 14h às 17h, telefone (21) 2719-9900 (ramal 223). A íntegra do edital e seus
anexos estão disponíveis no sítio eletrônico oficial da FAN: www.culturaniteroi.com.br.

Niterói-RJ, 6 de Dezembro de 2019.
ANDRÉ DINIZ DA SILVA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

Licitação Pública/FAN - Convocação de Interessados - Edital de Licitação/FAN Nº 052/2019
- Convênio SICONV Nº 873492/2018 - Modalidade Adotada Pregão Presencial (leis nº
10.520/02 e Nº 8.666/93) - Processo Administrativo/FAN Nº 220/003501/2019 - Valor
Estimado da Licitação/edital: R$40.550,00 (quarenta mil e quinhentos e cinquenta reais)

O Pregoeiro da FAN e o Presidente da FAN comunicam que realizará na FAN
(repartição interessada), Licitação Pública, Edital de Licitação/FAN nº 052/19, na
modalidade Pregão Presencial, do tipo "MENOR PREÇO GLOBAL", referente ao seguinte
objeto: "prestação de serviços de segurança e apoio especializado para a realização de
eventos de grande porte, conforme Convênio SICONV nº 873492/2018 (celebrado entre a
União, por intermédio do Ministério da Cultura e a Fundação de Arte de Niterói - FAN,
conforme especificados e quantificados na forma do Termo de Referência, ora parte
integrante (anexo) do Edital n° 052/19" a ser realizado no dia 23 de dezembro de 2019 às
14:00 h na FAN (sede). O Edital e seus anexos poderão ser lidos integralmente na sede da
FAN ou obtidos integralmente na sede da FAN (para o fornecimento do edital/anexos será
solicitada entrega de 01 resma de papel A4 como custo pela reprodução gráfica do edital
fornecido) ou solicitação por e-mail (em dias úteis): cplfanculturanitero i @ g m a i l . c o m . FA N
(sede) endereço: Rua Presidente Pedreira, nº 98 - Ingá/Niterói - RJ, junto à equipe de apoio
do Pregão de 14h às 17h, telefone (21) 2719-9900 (ramal 223). A íntegra do edital e seus
anexos estão disponíveis no sítio eletrônico oficial da FAN: www.culturaniteroi.com.br.

Niterói-RJ, 6 de Dezembro de 2019.
ANDRÉ DINIZ DA SILVA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

Licitação Pública/FAN - Convocação de Interessados - Edital de Licitação/FAN Nº 051/2019 -
Convênio SICONV Nº 873492/2018 - Modalidade Adotada Pregão Presencial (leis nº

10.520/02 e Nº 8.666/93) - Processo Administrativo/FAN Nº 220/003336/2019 - Valor
Estimado da Licitação/edital: R$ 231.600,00 (duzentos e trinta e um mil e seiscentos reais)

O Pregoeiro da FAN e o Presidente da FAN comunicam que realizará na FAN
(repartição interessada), Licitação Pública, Edital de Licitação/FAN nº 051/19, na
modalidade Pregão Presencial, do tipo "MENOR PREÇO GLOBAL", referente ao seguinte
objeto: "prestação de serviço de locação, montagem e desmontagem de equipamentos de
som e iluminação, conforme Convênio SICONV nº 873492/2018 (celebrado entre a União,
por intermédio do Ministério da Cultura e a Fundação de Arte de Niterói - FAN), conforme
especificados e quantificados na forma do Termo de Referência, ora parte integrante
(ANEXO) do Edital n° 051/19" a ser realizado no dia 23 de dezembro de 2019 às 16:00 h
na FAN (sede). O Edital e seus anexos poderão ser lidos integralmente na sede da FAN ou
obtidos integralmente na sede da FAN (para o fornecimento do edital/anexos será
solicitada entrega de 01 resma de papel A4 como custo pela reprodução gráfica do edital
fornecido) ou solicitação por e-mail (em dias úteis): cplfanculturanitero i @ g m a i l . c o m . FA N
(sede) endereço: Rua Presidente Pedreira, nº 98 - Ingá/Niterói - RJ, junto à equipe de apoio
do Pregão de 14h às 17h, telefone (21) 2719-9900 (ramal 223). A íntegra do edital e seus
anexos estão disponíveis no sítio eletrônico oficial da FAN: www.culturaniteroi.com.br.

Niterói-RJ, 6 de Dezembro de 2019.
ANDRÉ DINIZ DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE
EXTRATO DE ADITAMENTO

1º Termo de Aditamento do Contrato Administrativo nº 81/2019
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Resende/Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Públicos; 02 - CONTRATADA: Cegil Construtora Ltda; 03 - OBJETO: alteração no valor do
contrato, em decorrência do acréscimo quantitativo na execução da obra e prorrogação de
prazo na contratação de empresa especializada para executar obras de construção de praça no
bairro Jardim do Sol no município de Resende - RJ, através da Secretaria Municipal de obras e
Serviços Públicos; 04 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PMR/SMOSP: Órgão: 02; Unidade: 02.81;
Funcional: 27.813.0139; Projeto/Atividade: 1.637; Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e
Instalações; Código Reduzido: 191; Fonte de Recursos: 00 (Próprios); 05 -
EMBASAMENTO/MODALIDADE: Em conformidade com os Art. no: 57, §§ 1o e 2o, c/c Art. no:
58, Inciso I, c/c Art. no: 65, § 1o, da Lei Federal no: 8.666/93 e suas Alterações; 06 - VALOR
GLOBAL: R$ 19.737,60 (dezenove mil, setecentos e trinta e sete reais e sessenta centavos); 07
- PRAZO: 30 (trinta) dias; 08 - NOTA DE EMPENHO Nº 2.303/2019; 09 - PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 30.507/2018; 10 - DATA DE ASSINATURA DO ADITAMENTO: Resende - RJ,
21 de Novembro de 2019.

EXTRATO DE ADITAMENTO

2º Termo de Aditamento do Contrato Administrativo nº 158/2018
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Resende/Secretaria Municipal de Obras e
Serviços Públicos; 02 - CONTRATADA: Irmãos Vasconcelos Ltda - EPP; 03 - OBJETO:
prorrogação de prazo e alteração no valor do contrato em decorrência de acréscimo
quantitativo na contratação de empresa especializada para executar serviços de construção
do Centro de Atendimento ao Turista - CAT na Serrinha do Alambari, Distrito de Resende
- RJ, localizado na Estrada dos Artesãos, s/no, lote no: 2, A - Pedra Sonora, coordenadas
UTM 549.162,31 m e 7.522.756,28 MS, conforme contrato de repasse no:
835806/2016/MTUR/CAIXA, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos -

SMOSP; 04 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PMR/SMICT: Órgão: 02; Unidade: 02.80;
Funcional: 23.695.0142; Projeto/Atividade: 2.706; Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 -
Obras e Instalações; Código Reduzido: 451; Fonte de Recursos: 00 (Próprios); 05 -
EMBASAMENTO/MODALIDADE: Em conformidade com o Art. no: 57, § 1o, Inciso II c/c
Inciso II e I, Alínea "B" e "D", c/c § 1o, Art. no: 65, da Lei Federal no: 8.666/93 e suas
Alterações; 06 - VALOR GLOBAL: R$ 11.040,32 (onze mil, quarenta reais e trinta e dois
centavos); 07 - PRAZO: 90 (noventa) dias; 08 - NOTA DE EMPENHO Nº 2.180/2019; 09 -
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.294/2018; 10 - DATA DE ASSINATURA DO ADITAMENTO:
Resende - RJ., 04 de Novembro de 2019.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 195/2019

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS de aquisição de material de higiene e limpeza (amaciante, água
sanitária, escova dental infantil etc.). Proc. Adm. nº 32.332/2019 - Data/Hora: 20/12/2019 às 16:00
horas. Valor Estimado: R$ 151.542,00. Edital no site: http://www.resende.rj.gov.br/blogtransparencia.
Informações e-mail: licitacaosaude.resende@gmail.com ou tel: (0XX24) 3354-4625.

Resende- RJ, 16 de outubro de 2019.
JULIO CESAR DE CARVALHO

Superintendente Municipal de Licitações e Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA MADALENA
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 32/2019

OBJETO: futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de
sonorização de linha com veículo e telão, quando for o caso, a fim de atender a realização
do Calendário de Eventos de cunhos turísticos para o exercício de 2020 promovido pela
Secretaria Municipal de Turismo e também parcerias com outras secretarias, pelo período
de 12 (doze) meses. Tipo menor preço por item. Data: 26/12/2019, às 09:00h.

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 33/2019

OBJETO: futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de locação
de tendas, Shows Artísticos (bandas musicais) e Shows Artísticos variados completos com
tenda, tablado, iluminação e sonorização cênica a fim de atender a realização do
Calendário de Eventos de cunhos turísticos para o exercício de 2020 promovido pela
Secretaria Municipal de Turismo e também parcerias com outras secretarias, pelo período
de 12 (doze) meses. Tipo menor preço por item. Data: 26/12/2019, às 14:00h.

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 35/2019

OBJETO: futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de aluguel
e montagem de Sonorização e Iluminação Cênica para palco a fim de atender a realização
do Calendário de Eventos de cunhos turísticos para o exercício de 2020 promovido pela
Secretaria Municipal de Turismo e também parcerias com outras secretarias, pelo período
de 12 (doze) meses. Tipo menor preço por item. Data: 27/12/2019, às 09:00h.

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 34/2019

OBJETO: futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de locação
de palco, camarim, gerador e sanitário químico a fim de atender a realização do Calendário
de Eventos de cunhos turísticos para o exercício de 2020 promovido pela Secretaria
Municipal de Turismo e também parcerias com outras secretarias, pelo período de 12
(doze) meses. Tipo menor preço por item. Data: 27/12/2019, às 14:00h. Local: Prefeitura
de Santa Maria Madalena, Praça Cel. Braz, nº 02, Centro, Santa Maria Madalena / RJ,
Telefone (22) 2561-1562 ou 2561-1237, ramal 222, de 08:00 às 16:00 horas. OBS: caso haja
interesse em participar da(s) referida(s) licitação(ões), favor enviar solicitação do(s)
edital(is) através do e-mail setordecompras@pmsmm.rj.gov.br

CARLOS HENRIQUE BUZZI DA SILVA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2019 - SRP - FMS

Processo: 748/2019
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos excepcionais
itens oriundos de novas demandas, sob forma de genérico, referência ou similar, este
último, desde que comprovada sua equivalência com o medicamento registrado no órgão
federal responsável pela vigilância sanitária, isto é, que atenda o conceito de medicamento
similar, para atender às demandas oriundas de ofícios DPE-RJ e MP/RJ, determinações
judiciais junto à Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações do edital e seus
anexos.
Base legal: Lei Federal 10.520/02 e 8.666/93;

Edital na íntegra: Rua Barão de Barcelos, 88, Centro, São João da Barra, sala da
CPL, de 13h às 17h, diariamente. Os interessados deverão apresentar requerimento
dirigido ao Setor de Pregões, em papel timbrado da empresa, com carimbo do CNPJ e
inscrição estadual, endereço completo, endereço de e-mail e telefones para contato,
indicação do preposto com nome, nº da carteira de identidade e CPF e mediante entrega
de uma resma de papel A4 branco e um CD-RW, onde serão gravados todos os dados
referentes ao pregão supramencionado. O edital poderá também ser retirado no endereço
eletrônico: http://www.sjb.rj.gov.br/transparencia

Data, hora e local do certame: 20/12/2019, às 10:00 horas, à Rua Barão de
Barcelos, 88, Centro, São João da Barra, na Sala de Reuniões da CPL.

São João da Barra, 9 de dezembro de 2019.
EDMAR JONAS SERRA JÚNIOR

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 8/2019

Tipo Menor Preço Global. Objeto: construção de muro de contenção em concreto armado
na rua Saturnino Teixeira da Silva, no bairro valverde, do município de São José do Vale do
Rio Preto - RJ, com fornecimento de material e mão-de-obra em conformidade com as
especificações contidas nos anexos: I a XII. DATA DO EVENTO: 27 de dezembro de 2019.
HORÁRIO: 10:00 HORAS.
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