Nº 26, sexta-feira, 6 de fevereiro de 2015
feitura, sito à Rua Etelvino Sales, s/n - Centro, Olho D'Água do
Borges/RN,onde poderão ser obtidas cópia do edital e seus anexos,
SEM CUSTO, através de mídia digital, ou site:www.olhodaguadoborges.rn.gov.br.Informações:Na sede da prefeitura no endereço acima
citado ou pelo telefone (84)3364-0305, no horário de 08:00hs às
12:00hs, de segunda a sexta-feira.
TOMDA DE PREÇOS Nº 5/2015
A Prefeitura Municipal de Olho D'Água do Borges, através
da CPL, torna público que realizará licitação na modalidade, TOMADA DE PREÇOS, tipo menor PREÇO GLOBAL, contratação em
regime de empreitada por PREÇOS UNITÁRIOS, tendo por objeto:
A Execução DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, LOTE 01 - OBRAS CIVIS E
LOTE 02 - EQUIPAMENTOS, situado na zona urbana, deste Município. Sendo os trabalhos licitatórios iniciados ás 09:00hs do dia
25/02/2015, na sede da Prefeitura, sito à Rua Etelvino Sales, s/n Centro, Olho D'Água do Borges/RN, onde poderão ser obtidas cópia
do edital e seus anexos, SEM CUSTO, através de mídia digital, ou no
site: www.olhodaguadoborges.rn.gov.br. Informações: Na sede da prefeitura no endereço acima citado ou pelo telefone (84)3364-0305, no
horário de 08:00hs às 12:00hs, de segunda a sexta-feira.
TOMDA DE PREÇOS Nº 6/2015
A Prefeitura Municipal de Olho D'Água do Borges, através
da CPL, torna público que realizará licitação na modalidade, TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, contratação
em regime de empreitada por PREÇOS UNITÁRIOS, tendo por objeto: ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB), DESTE MUNICÍPIO, Sendo os trabalhos licitatórios iniciados ás 09:00hs do dia 26/02/2015, na sede da Prefeitura, sito à Rua Etelvino Sales, s/n - Centro, Olho D'Água do
Borges/RN,onde poderão ser obtidas cópia do edital e seus anexos,
SEM CUSTO, através de mídia digital, ou site:www.olhodaguadoborges.rn.gov.br.Informações:Na sede da prefeitura no endereço acima
citado ou pelo telefone (84)3364-0305, no horário de 08:00hs às
12:00hs, de segunda a sexta-feira.
Olho d'Água do Borges-RN, 5 de fevereiro de 2015.
MARIA SALETE DA SILVA
Presidenta da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 1/2015
O Município de Ouro Branco/RN, torna público que realizará em 24 de fevereiro de 2015, às 14:00 hs, licitação para contratação de empresa para implantação da 3ª etapa da pavimentação
com drenagem superficial do anel viário da cidade de Ouro Branco/RN. O Edital e seus componentes encontram-se à disposição dos
interessados na sede da prefeitura Municipal, no horário das 08:00 às
12:00 horas.
Ouro Branco-RN, 3 de fevereiro de 2015.
WELLINGTON BATISTA DOS SANTOS
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
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AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2015
Objeto: contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento
de medicamentos de uso hospitalar para atender a demanda do hospital e maternidade Nossa Senhora de Aparecida no Município de
Passa e Fica/RN. O Prefeito Constitucional do Município de Passa e
Fica - RN, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas
pela legislação pertinente. Resolve: Após concluir todas as etapas,
HOMOLOGO, com base nas informações constantes do Processo de
Licitação acima citado, e considerando que foram observados os
prazos recursais, nos termos do artigo 109, da Lei nº 8.666/93 e
ADJUDICO os itens aos seus respectivos vencedores, com base no
relatório apresentado pela Comissão de Pregão, em conseqüência, fica
convocado o licitante vencedor: Artmed Comercial Ltda com o valor
de R$ 452.471,96 (Quatrocentos e Cinquenta e Dois Mil, Quatrocentos e Setenta e Um Reais e Noventa e Seis Centavos); Cirufarma
Comercial Ltda com o valor de R$ 28.041,40 (Vinte e Oito Mil,
Quarenta e Um Reais e Quarenta Centavos); Phospodont Ltda com o
valor de R$ 219.001,45 (Duzentos e Dezenove Mil, Um Reais e
Quarenta e Cinco Centavos); no valor global de 699.514,81 (Seiscentos e Noventa e Nove Mil, Quinhentos e Quatorze Reais e Oitenta
e Um Centavos), para retirada da nota de empenho/ou assinatura do
termo de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma
legal, sob as penalidades da lei.
Passa e Fica-RN, 5 de fevereiro de 2015.
PEDRO AUGUSTO LISBOA
Prefeito
RETIFICAÇÃO
No Resultado de Julgamento - Pregão Presencial N o- 4/2015
- SRP, publicado no dia 04 de Fevereiro de 2015 no DOU, seção 3,
página 200, onde se lê: ... valor de R$ 504.880,32 (Quinhentos e
Quatro Mil Oitocentos e Oitenta Reais e Trinta e Dois Centavos),
leia-se: ... valor de R$ 452.255,46 (Quatrocentos e Cinquenta e Dois
Mil Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta e Seis Centavos).

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO
Contratante: Prefeitura Municipal de Pedro Avelino-RN, CNPJ:
08.294.654/000187. Contratada: Tech - Construções e Incorporações
Ltda, CNPJ. 10.931.165/0001-30. Objeto: Readequação da planilha
orçamentária, com impacto financeiro do Contrato Original firmado
em 10/03/2014, com fulcro no art. 65, da Lei Federal 8.666/93 e
alterações subsequentes com acréscimo do valor de R$ 50.220,14
(cinquenta mil duzentos e vinte reais e quatorze centavos), agregado
ao valor original do contrato, passando o valor global do mesmo para
R$ 454.547,85 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil quinhentos e
quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), às obras de Construção de uma Unidade Básica de Saúde, neste Município. Demais
cláusulas permanecem as mesmas. Outras informações acostadas aos
autos. Data da Assinatura: 09/01/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2014

Espécie: Terceiro Termo Aditivo de Prazo. Objeto: Execução dos
Serviços de Reforma com Ampliação de Diversas UBS do Município
de Passa e Fica. Modalidade da Licitação: Tomada de Preços
001/2013. Contratado (A): Constral- Construtora Alicerce LTDA de
CNPJ nº CNPJ sob nº 02.512.025/0001-08. PRAZO: Fica prorrogado
por mais 09(nove) meses a contar da assinatura deste termo. Representante Legal Contratada: Bento Josué de Medeiros Fernandes,
brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº 1.828.929 SSP/RN.
Contratante: Município de Passa e Fica-Prefeitura. Representante Legal Contratante: Pedro Augusto Lisboa.
AVISO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2015 - SRP

PREGÃO PRESENCIAL N o- 2/2014

Passa e Fica-RN, 5 de fevereiro de 2015.
JAILSON FLORIANO DO NASCIMENTO

243

objeto: Contratação de Pessoa Jurídica do ramo de abastecimento de
combustíveis em natal, para posterior aquisição gradual e parcelada
de combustíveis (Gasolina Comum, Diesel Comum, Álcool Comum,
Diesel S10), para manutenção de toda a frota de veiculo quando a
serviço na Capital, por um perídio de 12 (doze) meses. Informações
e aquisição do edital na sede da Prefeitura: Rua Antônio de Freitas,
34 - Centro - CEP 59810-000 - Portalegre/RN: (84) 3377-2196 de
segunda a sexta, das 08h30 ao 12h00min.
Portalegre-RN, 4 de fevereiro de 2014.
EGLIMAR CARLOS PEREIRA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
DO AMARANTE
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2015
O Pregoeiro da PMSGA, torna público que em virtude da
sessão do dia 03 de fevereiro ter sido fracassada será realizada no dia
20 (vinte) de fevereiro de 2015, às 09h, nova sessão da licitação na
modalidade Pregão Presencial, para contratação de leiloeiro, objetivando atender as necessidades da Secretaria de Administração de
São Gonçalo do Amarante/RN. O Edital poderá ser adquirido no
endereço eletrônico: www.saogoncalo.rn.gov.br.
São Gonçalo do Amarante-RN, 5 de fevereiro de 2015.
RAIMUNDO NONATO DANTAS DE MEDEIROS
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 6/2015
O Pregoeiro da PMSGA/RN torna público que o pregão
supracitado foi suspenso, pela necessidade de alterações no Termo de
Referência, anexo I do Edital. Uma nova data será publicada.
São Gonçalo do Amarante-RN, 5 de fevereiro de 2015.
RAIMUNDO NONATO DANTAS DE MEDEIROS
RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2014

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Portalegre/RN. Torna publico para conhecimento dos interessa que realizará as 08h00min do dia 20/02/2015, licitação na
modalidade Pregão Presencial com ata de registro de preços, com
objeto: Contratação de Pessoa Jurídica do ramo de fornecimento de
alimentos perecíveis e não perecíveis para registro de preços para
futuras aquisições gradual e parcelada de gêneros alimentícios para
manutenção das necessidades dos programas: PNAE (Pré Escola,
Educ. Infantil, Ensino Fundamental e EJA); e programas assistenciais
(CRAS, PETI e PROJOVEM), por um perídio de 12 (doze) meses.
Informações e aquisição do edital na sede da Prefeitura: Rua Antônio
de Freitas, 34 - Centro - CEP 59810-000 - Portalegre/RN: (84) 33772196 de segunda a sexta, das 08h30 ao 12h00min.

O Pregoeiro do município de Passa e Fica - RN, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação pertinente. Verificadas as
aceitabilidades das propostas à luz do Edital, realizada a disputa por lances com a
participação dos proponentes classificados, analisados os eventuais recursos interpostos imediatamente após a disputa, o pregoeiro procedeu às análises habilitatórias dos Fornecedores com menor preço ofertado para cada item, buscando encontrar aqueles que atendessem plena e satisfatoriamente às condições
estipuladas no Edital. Em 5 de Fevereiro de 2015 às 10:52:22, após concluir
todas as etapas, decidiu o(a) Pregoeiro(a) do PREGÃO Nº. 004/2015, adjudicar
ao(s) Licitante(s) abaixo relacionado(s), o(s) item(s) seguinte(s), conforme indicado no quadro resultado da Adjudicação: Resultado da Adjudicação: Artmed
Comercial Ltda com o valor de R$ 452.471,96 (Quatrocentos e Cinquenta e Dois
Mil, Quatrocentos e Setenta e Um Reais e Noventa e Seis Centavos); Cirufarma
Comercial Ltda com o valor de R$ 28.041,40 (Vinte e Oito Mil, Quarenta e Um
Reais e Quarenta Centavos); Phospodont Ltda com o valor de R$ 219.001,45
(Duzentos e Dezenove Mil, Um Reais e Quarenta e Cinco Centavos); Encaminhar os autos do processo a autoridade competente para homologação.
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A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Portalegre/RN. Torna publico para conhecimento dos interessa que realizará as 11h30min do dia 20/02/2015, licitação na
modalidade Pregão Presencial com ata de registro de preços, com
objeto: Contratação de Pessoa Jurídica do ramo de abastecimento de
combustíveis e lubrificantes local (Portalegre), para posterior aquisição gradual e parcelada de combustíveis (Gasolina Comum, Diesel
Comum, Álcool Comum, Diesel S10), Óleos lubrificante e filtros,
para manutenção de toda a frota de veiculo do Município, por um
perídio de 12 (doze) meses. Informações e aquisição do edital na sede
da Prefeitura: Rua Antônio de Freitas, 34 - Centro - CEP 59810-000
- Portalegre/RN: (84) 3377-2196 de segunda a sexta, das 08h30 ao
12h00min.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2014
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Portalegre/RN. Torna publico para conhecimento dos interessa que realizará as 14h00min do dia 20/02/2015, licitação na
modalidade Pregão Presencial com ata de registro de preços, com

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032015020600243

Segue o julgamento de propostas referente a licitação supra
citada: Licitante vencedora: NDS - NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Valor global R$ 465.873,48 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e setenta e três reais e quarenta e oito
reais) Parecer: Menor preço . Os autos estão com vista franqueada.
São Gonçalo do Amarante-RN, 4 de fevereiro de 2015.
RAIMUNDO NONATO DANTAS DE MEDEIROS
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2015 - SRP
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN,
nomeado pela Portaria Nº 004/2015 de 06.01.2015 torna público o
Pregão nº 004/2015, com o objetivo de Registro de preços para futura
e eventual contratação de empresa especializada em confecção de
prótese odontológica, total ou parcial, nas quantidades e especificações descritas no Anexo I - Termo de Referência do edital. Os
envelopes relativos a Proposta de Preços e Documentação poderão ser
entregues até o dia 19 de fevereiro de 2015 a partir das 14:00 horas,
na Sala de Licitações na sede da Prefeitura Mun. de Serra Caiada, sito
a Rua Nossa Senhora da Conceição, 276 - Centro - Serra Caiada/RN.
Esclarecimentos e o Edital contendo maiores informações serão prestados e entregues pelo Pregoeiro, de Segunda a Sexta-Feira, das 08 às
13 horas aos interessados, na sede da Prefeitura Municipal, no endereço acima mencionado, pelo e-mail: cpl.pmsc@gmail.com ou pelo
telefone (84) 3293-0038.
Serra Caiada-RN, 4 de fevereiro de 2015.
RUBENS SUASSUNA CARNEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
DOS PINTOS
AVISO DE LICITAÇÃO
os
8 E 9/2015
PREGÕES PRESENCIAIS NA Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Serrinha dos Pintos torna público para conhecimento dos interessados que estará recebendo envelopes de habilitação e de proposta de preços respectivamente as 08h30min; as
9h00min; do dia 20/02/2015, na sala das sessões da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua Eugenio Costa 72, Serrinha
dos Pintos - RN, respectivamente com os seguintes objetos: Aquisição gradual e parcelada de Combustível e Lubrificante em geral
destinado a manutenção da frota de veículo deste município de Serrinha dos Pintos/RN e na capital do Estado; A Contratação de farmácia local para fornecimento de medicamento das prescrições medicas diárias neste Município de Serrinha dos Pintos/RN, durante o
exercício financeiro de 2015. Conforme especificações constantes no
Edital Convocatório. Os interessados poderão obter o texto integral
dos Editais na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Serrinha dos Pintos, no endereço acima men-

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

