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PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA DAS FLORES

Leia-se:
Atestado de Capacidade Técnica-Operacional expedido por pessoa jurídica de
direito público ou privado, acompanhado(s) da(s) respectivas(s) Certidão(ões) de Acervo
Técnico, devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços foram executados,
que comprove(m) ter um de seu(s) responsáveis técnicos engenheiro(s) e, detentor(es) de
maior relevância técnica e valor significativo que são : execução de restauro com ênfase
em serviço de piso de madeira, forro de madeira e elementos em madeira em Imóvel com
Tombamento Histórico Municipal, Estadual ou Federal.
Os demais itens permanecem inalterados.
Face as alterações fica remarcado o início do certame para o dia 27/10/2020, as
09h30.
Maiores informações e o edital pelo telefone (24) 2106-3534 ou
edital@barramansa.rj.gov.br ou coordenadoria.compras@gmail.com.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 21/2020
O Município de Vila Flores-RS, em conformidade com a Lei Federal nº 8666/93,
COMUNICA a ABERTURA de LICITAÇÃO conforme segue, cujo Edital está disponível no site
www.vilaflores.rs.gov.br.
Tomada de Preços nº 021/2020 - Contratação de empresa para Construção de
Quadra Esportiva Coberta (materiais e mão de obra). Habilitação: até 29/10/2020.
Abertura: 26/10/2020, às 10h00min.
Vila Flores, 7 de outubro de 2020
VILMOR CARBONERA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA LÂNGARO

CARLA PINTO GAMA DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão Permanente da Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ITABAPOANA
AVISO DE LICITAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE VILA LÂNGARO, no uso de suas atribuições, torna
público, para conhecimento dos interessados que se encontra aberta a Licitação de Pregão
Eletrônico para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria
Municipal da Saúde. Exclusiva às beneficiárias da LC 123/2006. Propostas/ habilitação: dia
26/10/2020, às 09 horas, pelo Portal Bolsa de Licitações do Brasil-BLL, no site www.bll.org.br.
Tipo: menor preço. Edital nos sites: www.bll.org.br e www.vilalangaro.rs.gov.br. Informações
pelos e-mail(s): contato@bll.org.br e adm@vilalangaro.rs.gov.br.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2020
PROCESSO Nº 9.449/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA ZERO HORA PARA
ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,
AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME CONVÊNIO Nº 889929/2019 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO: Limite do
acolhimento das propostas comerciais - dia 22/10/2020 às 9 horas; início da
análise das propostas comerciais - dia 22/10/2020 às 9 horas e 01 min.; fim
da análise das propostas comerciais - dia 22/10/2020 às 9 horas e 59 min.
A abertura da Sessão do Pregão Eletrônico nº 001/2020, será
realizada no dia 22/10/2020 (quinta-feira), às 10 horas. O Edital e seus anexos,
na íntegra, está disponível para download através do site oficial da PMBJI, a
saber, www.bomjesus.rj.gov.br/licitacoes, bem como através do site
www.licitanet.com.br. Maiores informações no endereço Avenida Governador
Roberto Silveira, nº 68 - Centro - Bom Jesus do Itabapoana - RJ ou através dos
seguintes contatos: (22) 3833-9208 ou e-mail licitacao@bomjesus.rj.gov.br.

Vila Lângaro/RS, 6 de outubro de 2020.
CLAUDIOCIR MILANI
Prefeito

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1/2020
O Município de Casimiro de Abreu torna público aos interessados, por
intermédio da Comissão Permanente de Licitação, que fará realizar na sala de reuniões da
Comissão de Licitação localizada no Prédio da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu,
situado na Rua Padre Anchieta, n.º 234, Segundo Piso - Centro - Casimiro de Abreu/RJ,
Licitação na Modalidade Concorrência Pública n.° 001/2020, no dia 12/11/2020, às
09h30min, Referente a outorga de concessão por meio de licitação, na modalidade de
concorrência pública onerosa, com outorga fixa, considerando o seguinte critério "O menor
valor da tarifa (maior percentual de desconto) do serviço público a ser prestado" para o
serviço de transporte coletivo de passageiro no Município de Casimiro de Abreu. O Edital
e seus anexos poderão ser obtidos no site: http://www.casimirodeabreu.rj.gov.br ou em
até 24 (vinte e quatro) horas anteriores à data do recebimento das propostas, mediante a
entrega de 01 (uma) resma de papel A4 e o interessado deverá estar munido do carimbo
do CNPJ, no endereço acima citado no horário de 09h00min às 16h30min.

ROBERTO ELIAS FIGUEIREDO SALIM FILHO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2020

EXLUSIVO PARA MEI/ME E EPP
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços no que tange ao
suporte aos Setores da Prefeitura e Fundos, no que tange as rotinas do Sistema de
Matrizes de Saldo Contábeis (SSC) e Sistema Integrado de Gestão Fiscal - SIGFIS, em seu
Módulo Captura - LRF e Informes Mensais. - VALOR: R$ 109.900,00 - DATA: 21 de outubro
de 2020 - HORAS.13:00 - LOCAL: Rua Vereador Francisco Eugênio Vieira nº 300 - salas 101
e 103 Centro - Cantagalo-RJ. O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados, para
consulta e/ou retirada, a partir do dia 08/10/2020, das 12h às 17h no endereço supra
citado,
ou
no
site
da
Prefeitura
Municipal
de
Cantagalo
www.cantagalo.rj.gov.br/licitacoes/aviso Licitações abertas.

Casimiro de Abreu, 7 de outubro de 2020.
MARCELO PEREIRA RANGEL
Pregoeiro
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 72/2020 FMS

Cantagalo, 30 de setembro de 2020
CARLOS ALEXANDRE MARQUES DA SILVA
Pregoeiro

O Município de Casimiro de Abreu torna público aos interessados, por
intermédio da Comissão de Pregão, que fará realizar na sala de reuniões da Comissão de
Licitação localizada no Prédio da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu situado na Rua
Padre Anchieta, n.º 234, Segundo Piso-Licitação na Modalidade Pregão na forma Presencial,
n.° 72/2020 FMS no dia 22/10/2020, às 09h30min objetivando o Registro de Preços para
a Aquisição de equipamento médico, hospitalar, mobiliário, informática e Odontológico,
para atender as necessidades da Estratégia de Saúde da Família Oswaldo Ramos - CSNES
5445477.
O
Edital
e
seus
anexos
poderão
ser
obtidos
no
site:
http://www.casimirodeabreu.rj.gov.br ou em até 24 (vinte e quatro) horas anteriores à
data do recebimento das propostas, mediante a entrega de 01 (uma) resma de papel A4
e o interessado deverá estar munido do carimbo do CNPJ, no endereço acima citado no
horário de 09h00min às 16h30min.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
RETIFICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 21/2020, aviso publicado no DOU de 07/10/2020,
sessão 3, nº 189, página 193. Onde lê-se: 6.3.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA:
a) Para fins de comprovação de qualificação econômico-financeira, todos os licitantes
deverão apresentar certidões negativas de falências e recuperação judicial e extrajudicial
expedidas pelos distribuidores da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial,
expedida no domicílio da pessoa física. Se o licitante não for sediado na Comarca da
Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidões deverão vir acompanhadas de declaração
oficial da autoridade judiciária competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca
de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões negativas de falências e
recuperação judicial, ou de execução patrimonial. Leia-se: a) Para fins de comprovação de
qualificação econômico-financeira, todos os licitantes deverão apresentar certidões
negativas de falências e recuperação judicial e extrajudicial expedidas pelos distribuidores
da sede da pessoa jurídica. As certidões deverão vir acompanhadas de declaração oficial da
autoridade judiciária competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua
sede, tenham atribuição para expedir certidões negativas de falências e recuperação
judicial, ou de execução patrimonial. Suprimido: Item 6.3.4. b). Quaisquer informações pelo
telefone (21) 2773-6242 e através do e-mail: cpl.segov@duquedecaxias.rj.gov.br

Casimiro de Abreu, 6 de outubro de 2020.
MARCELO PEREIRA RANGEL
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
AVISO DE RETIFICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N. 008/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE
RESTAURAÇÃO DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DO AMPARO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE
NOSSA SENHORA DO AMPARO EM BARRA MANSA/RJ.
Na publicação de 05/10/2020, Seção 3, pág 191, onde se lê:
No item 4.1.13, onde se lê:
Certidão de Registro no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
da empresa, com jurisdição sobre o domicílio da sede do licitante, com indicação do objeto
social compatível com o objeto desta licitação. Caso a licitante seja de outro Estado, deverá
apresentar registro validado pelo CREA/RJ;
Leia-se:
Certidão de Registro no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
da empresa, com jurisdição sobre o domicílio da sede do licitante, com indicação do objeto
social compatível com o objeto desta licitação.
E no item 4.1.14, onde se lê:
Atestado de Capacidade Técnica-Operacional expedido por pessoa jurídica de
direito público ou privado, acompanhado(s) da(s) respectivas(s) Certidão(ões) de Acervo
Técnico, devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços foram executados,
que comprove(m) ter um de seu(s) responsáveis técnicos engenheiro(s) e, detentor(es) de
maior relevância técnica e valor significativo que são : restauro com ênfase em serviço de
piso de madeira, forro de madeira e elementos em madeira.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302020100800213

Nº 194, quinta-feira, 8 de outubro de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIMIRIM
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2020

PROCESSO Nº: 4009/2020
ABERTURA: às 09:00horas do dia 16/10/2020.
O Município de Guapimirim - RJ, através do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio
torna público que fará realizar a Contratação de Empresa para Aquisição de Material para
Fisioterapia Respiratória, em caráter emergencial para as demandas da Secretaria
Municipal de Saúde. O Edital completo para apreciação e retirada encontra-se disponível
no Portal da Transparência no sítio www.guapimirim.rj.gov.br ou na sede da Prefeitura
Municipal de Guapimirim localizada à Avenida Dedo de Deus, 1161- Centro Guapimirim/RJ,
mediante o fornecimento de 1 resma de papel A4 e carimbo do CNPJ da empresa, das
08:00 às 17:00 horas.
Guapimirim RJ, 7 de Outubro de 2020
LUZIA LOPES AVILA
Pregoeira
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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.

