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PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA

AVISO
TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2021

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2021

Processo n° 157/2021 - SMOSP
O Município de Bonfim, faz saber aos interessados do certame em epigrafe,
que após conhecer o recurso interposto, a Comissão Permanente de Licitação - CPL por
unanimidade dos seus membros decidiu pelo INDEFERIMENTO aos motivos apresentados
em recurso pela empresa CONSTRUTORA COBRA EIRELI - CNPJ: 03.037.855/0001-85.Sendo
assim, fica mantida a decisão anterior que a INABILITOU. Ficando desde já designada a
data de 10/09/2021 às 07h30min (horário local), para abertura das propostas de preços, da
empresa HABILITADA na fase de documentação, na sala da CPL. A decisão na íntegra
encontra-se acostada ao referido processo, a disposição dos interessados.

O município de Vilhena, através da CL e de seu Pregoeiro (Decreto nº
52.788/2021), torna público para conhecimento dos interessados que encontra-se
instaurada a licitação, na modalidade de Pregão Eletrônico sob o nº 117/2021/SEMUS/SRP
- MISTO, do tipo menor valor total por Lote com cota reservada, regime de execução
direta, de conformidade com a Lei 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019 que,
conforme Decreto Municipal nº 50.438/2020, foi recepcionado pelo Município de Vilhena,
no que se aplica as licitações na modalidade Pregão, subsidiariamente com a Lei Federal nº
8.666/1993, Lei Complementar 147/14 com suas alterações, Decreto Municipal nº
41.902/2018 e demais exigências contidas no Edital. Processo nº 776/2021. Requisitante:
SEMUS. Objeto: Formação de SRP para futura e eventual aquisição de material gráfico
(blocos, cartaz, cartilhas, certificados, cartão de vacina, crachás, fichas, flyer, folders,
banner, panfletos, requisições e capas de processo), visando atender as demandas da
SEMUS, por um período de 12 (doze) meses, tudo conforme Termo de Referência, anexo
I do edital. Valor total estimado para registro R$ 1.014.082,98. Nova data de abertura da
sala de disputa: dia 23/09/2021, a partir das 09:30:00 horas (horário de Brasília - DF).
Endereços eletrônicos: licitanet.com.br, no site oficial vilhena.ro.gov.br e no portal
transparência da Prefeitura de Vilhena. Para todas as referências de tempo será observado
o horário de Brasília (DF). Edital: O Edital encontra-se disponível para consulta e retirada
nos endereços eletrônicos acima mencionados. Esclarecimentos por e-mail:
cl@vilhena.ro.gov.br ou pelo telefone 69.391970.82 (das 07 às 13:00 hrs - horário local).

Bonfim/RR, 8 de setembro de 2021
NARLLA WILSON QUEIROZ
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

Em 6 de setembro de 2021.
PAULO AUGUSTO DE ARRUDA FAINELLO
Pregoeiro

A Prefeitura Municipal de Cantá - RR, por intermédio da Comissão Permanente
de Licitação -CPL/PMC, torna público aos interessados, que realizará Processo Licitatório na
modalidade TOMADA DE PREÇO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, concernente a
"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REALIZAR ELETRIFICAÇÃO
DE BAIXA E MEDIA TENÇÃO NA ESTRADA VICINAL 7B E 7C NO MUNICIPIO DE CANTÁ/RR",
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura- SINFRA. Valor
estimado em R$1.227.200,00(um milhão e duzentos e vinte mil e duzentos
reais).ABERTURA DA LICITAÇÃO: Ás 08h30 (oito horas e trinta minutos) do dia 01/10/2021,
na sede da Comissão Permanente de Licitação-CPL/PMC, situada na Rua Francisco Alves
Gondim s/n°, Bairro: Centro, Cantá-RR CEP: 69.390-000. Informações: O Edital encontra-se
a disposição dos interessados, para retirada gratuita mediante preenchimento de
requerimento de retirada devidamente assinado e carimbado com CNPJ da empresa
interessada e a entrega de um dispositivo de armazenamento. A retirada poderá ser
realizada na sede da Comissão Permanente de Licitação-CPL/PMC, situada na Rua Francisco
Alves Gondim s/n°, Bairro: Centro, Cantá-RR CEP: 69.390-000, a partir da data de sua
publicação no horário das 08h:00 as 13h30. Os esclarecimentos e as informações
necessárias aos licitantes serão prestados pela Comissão Permanente de Licitação, nos
horários e dias mencionados.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2021
O município de Vilhena, através da CL e de seu Pregoeiro (Decreto nº
51.931/2021), torna público para conhecimento dos interessados que encontra-se
instaurada a licitação, na modalidade de Pregão Eletrônico sob o nº 142/2021/SEMUS/SRP
- MISTO, do tipo menor valor total por Lote, regime de execução direta, de conformidade
com a Lei 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019 que, conforme Decreto Municipal
nº 50.438/2020, foi recepcionado pelo Município de Vilhena, no que se aplica as licitações
na modalidade Pregão, subsidiariamente com a Lei Federal nº 8.666/1993, Lei
Complementar 147/14 com suas alterações, Decreto Municipal nº 41.902/2018 e demais
exigências contidas no Edital. Processo nº 174/2021. Requisitante: SEMUS. Objeto:
Formação de SRP para futura e eventual aquisição de tecidos e aviamentos, visando
atender as demandas do Hospital Regional, através da SEMUS, por um período de 12
(doze) meses, tudo conforme Termo de Referência, anexo I do edital. Valor total estimado
para registro R$ 321.379.46. Data de abertura da sala de disputa: dia 27/09/2021, a partir
das 09:30:00 horas (horário de Brasília - DF). Endereços eletrônicos: licitanet.com.br, no
site oficial vilhena.ro.gov.br e no portal transparência da Prefeitura de Vilhena. Para todas
as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). Edital: O Edital
encontra-se disponível para consulta e retirada nos endereços eletrônicos acima
mencionados. Esclarecimentos por e-mail: cl@vilhena.ro.gov.br ou pelo telefone
69.391970.82 (das 07 às 13:00 hrs - horário local).

Cantá-RR, 8 de setembro de 2021.
LEANDRO ARAÚJO PEREIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2021

Em 6 de setembro de 2021.
CLEIMAR RODRIGUES DE LIMA
Pregoeiro

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI, sediada a Praça do Centro Cívico, s/n
- Centro - Caracaraí/RR, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, torna
público que realizará processo de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº
030/2021-SRP, do tipo menor preço por item - Processo nº 078/2021, visando o Registro
de Preços para futura e eventual aquisição de Combustível, para atender as necessidades
da Secretaria Municipal de Obras nos Serviços de manutenção de vicinais no município de
Caracaraí com recursos financeiros / Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico Cide, de acordo com os termos da Lei nº 10.520/02 e 8.666/93 e alterações. Entrega e
Abertura dos Envelopes: Às 09h:00min do dia 22/09/2021, na sede da Prefeitura Municipal.
O Edital poderá ser adquirido no site https://www.caracarai.rr.gov.br/, ou na sede da
Prefeitura no horário de expediente externo de 08h00hrs às 13:00hrs.

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Eletrônico nº 138/2021
Processo nº. 003176/2021-SMSA
O Secretário Municipal de Saúde - Adjunto, em cumprimento ao disposto na lei
10.520 de 17 de julho de 2002, torna público os preços registrados no Pregão Eletrônico
supracitado, oriundo do Processo n° 003176/2021 - SMSA, tendo como objeto Registro de
Preços para a Eventual Aquisição de Material de Consumo (acessórios, ferramentas e peças
para manutenção de computadores), a fim de atender as Unidades Básicas, Especializadas,
Vigilância em Saúde e o Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde - SMSA, cuja a
adjudicação do grupo 1 foi a favor da empresa QUALITY ATACADO EIRELI - EPP, inscrita no
CNPJ sob o nº. 15.724.019/0001-58, pelo valor total de R$ 86.719,24 (oitenta e seis mil,
setecentos e dezenove reais e vinte e quatro centavos).

Caracaraí- RR, 8 de setembro de 2021.
EDIVAN CARNEIRO DE ALBUQUERQUE
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ
EXTRATO DE CONTRATO
Espécie: Processo Licitatório nº 0296/2021 - C.C. nº 056/2021, PARTES INTEGRANTES:
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MUCAJAÉ-RR, CONTRATADA: SANTA MONITA
DISTRIBUIODORA, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.292.903/0001-13, objetivando a Aquisição
de equipamento de informática (tablet's), com objetivo de viabilizar a produção dos ACS's
e a Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, da Prefeitura Municipal de Mucajaí - RR.,
conforme segue: VALOR DO CONTRATO: R$ 162.840,00 (Cento e sessenta e dois mil e
oitocentos e quarenta reais). Programa de Trabalho: 10.301.0025.2064.0000 - Natureza de
despesa: 4.4.90.52.00. Fonte: MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE
MUNICIPAL. Data da Assinatura: 08/09/2021.

LUIZ RENATO MACIEL DE MELO
DESPACHO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2021 - SRP
Processo nº 003176/2021 - SMSA
Homologo o Pregão Eletrônico n° 138/2021, Processo n° 003176/2021 SMSA,
que tem como objeto Eventual Aquisição de Material de Consumo (acessórios, ferramentas
e peças para manutenção de computadores), a fim de atender as Unidades Básicas,
Especializadas, Vigilância em Saúde e o Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde SMSA, cuja a adjudicação do grupo 1 foi a favor da empresa QUALITY ATACADO EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob o nº. 15.724.019/0001-58, pelo valor total de R$ 86.719,24
(oitenta e seis mil, setecentos e dezenove reais e vinte e quatro centavos).

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
C.C. Nº 56/2021
A Prefeita Municipal, Eronildes Aparecida Gonçalves, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pela legislação em vigor, mediante classificação realizada pela Comissão
Permanente de Licitação e parecer conclusivo exarado pela Procuradoria Jurídica
Municipal, resolve: Homologar e Adjudicar a presente licitação nestes termos: PROCESSO
nº 0296/2021 - C.C. nº 056/2021, cujo objeto trata-se de Aquisição de equipamento de
informática (tablet's), com objetivo de viabilizar a produção dos ACS's e a Secretaria
Municipal de Saúde - SEMSA, da Prefeitura Municipal de Mucajaí - RR. Homologa e
Adjudica a empresa: SANTA MONITA DISTRIBUIODORA, inscrita no CNPJ sob o nº.
07.292.903/0001-13, pelo valor de R$ 162.840,00 (Cento e sessenta e dois mil e oitocentos
e quarenta reais).

CLÁUDIO GALVÃO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Saúde - SMSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
AVISO
TOMADA DE PREÇOS Nº 8/2021

Processo n° 158/2021 - SMOSP
O Município de Bonfim, faz saber aos interessados do certame em epigrafe,
que após conhecer o recurso interposto, a Comissão Permanente de Licitação - CPL por
unanimidade dos seus membros decidiu pelo INDEFERIMENTO aos motivos
apresentados em recurso pela empresa CONSTRUTORA COBRA EIRELI - CNPJ:
03.037.855/0001-85.Sendo assim, fica mantida a decisão anterior que a INABILITOU.
Ficando desde já designada a data de 10/09/2021 às 08h30min (horário local), para
abertura das propostas de preços, da empresa HABILITADA na fase de documentação,
na sala da CPL. A decisão na íntegra encontra-se acostada ao referido processo, a
disposição dos interessados.

Mucajaí - RR, 6 de setembro de 2021
ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
RESULTADO DE JULGAMENTO
CARTA CONVITE Nº 56/2021
Declaramos a quem possa interessar, que a Empresa SANTA MONITA
DISTRIBUIODORA, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.292.903/0001-13, sagrou-se vencedora
da Licitação referente a Carta Convite nº. 056/2021 - Processo nº. 0296/2021, tendo
como objeto: Aquisição de equipamento de informática (tablet's), com objetivo de
viabilizar a produção dos ACS's e a Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, da
Prefeitura Municipal de Mucajaí - RR, tendo como proposta ofertada o valor de R$
162.840,00 (Cento e sessenta e dois mil e oitocentos e quarenta reais).

Bonfim/RR, 8 de setembro de 2021
NARLLA WILSON QUEIROZ
Presidente da CPL
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302021090900284

Nº 171, quinta-feira, 9 de setembro de 2021

Mucajaí-RR, 3 de setembro de 2021
JEAN CLEBER FREITAS DE LIMA
Presidente da Comissão de Licitação
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

