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Retificação Edital de Leilão 27/2019

Retifica-se o preambulo do edital 27/2019, conforme segue:
Onde lê-se:Luiz Affonso Trevisan, Prefeito Municipal de Sobradinho, no uso de suas atribuições
legais e de conformidade com as Leis Municipais : 4451/2018,465/2018,4572/2019 e 44579/2019 ,
e Lei Federal nº 8.666/93, art. 22, inciso V, §5°, torna público que às 09 horas do dia 16 de julho de
2019, na rua Hulda Muller Sebastiany, na cidade de Sobradinho/RS, procederá ao leilão público
para a venda de:
LEIA-SE: Luiz Affonso Trevisan, Prefeito Municipal de Sobradinho, no uso de suas atribuições legais
e de conformidade com as Leis Municipais:4131/2015, 4465/2018,4507/2019, 4572/2019 e
4579/2019 , e Lei Federal nº 8.666/93, art. 22, inciso V, §5°, torna público que às 09 horas do dia
16 de julho de 2019, na rua Hulda Muller Sebastiany, na cidade de Sobradinho/RS, procederá ao
leilão público para a venda de:
-Tendo em vista a alteração não modificar o conteudo das propostas, mantem-se inalteradas as
exigências do edital, inclusive a data de inicio da sessão de lances.Base legal artigo 21 §4° da Lei
8.666/93.

Sobradinho,04/07/2019

Luiz Affonso Trevisan
Prefeito Municipal

O Município de Sobradinho - RS dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado
através do site www.sobradinho.rs.gov.br no link Diário Oficial.
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Aviso de Licitações
O Município de Sobradinho, RS, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará
realizar as seguintes licitações:
Leilão 27/2019-Leilão para venda de bens móveis inservíveis. Lances iniciam dia 16/07/2019 às
09:00 horas, no Parque de Máquinas Municipal.
Tomada de Preços 28/2019-Contratação de empresa para executar Pavimentação e qualificação na
Pista Olímpica do Parque de Exposições Marci Luiz Nardi, com Recursos do Contrato de Repasse
OGU nº: 874583/2018 operação 1057750-41 e contrapartida municipal. Abertura dos envelopes
iniciam dia 17/07/2019 às 09:00 horas, no centro Administrativo Municipal.
Pregão Presencial 29/2019- Aquisição eventual de material de expediente para atender as
necessidades do centro administrativo municipal. Abertura dos envelopes iniciam dia 18/07/2019 às
09:00 horas, no centro Administrativo Municipal.
Maiores informações e editais, estarão disponíveis aos interessados no Departamento de Licitações,
sito á rua General Osório, 200, no horário das 07:30 às 17:00 e no site www.sobradinhors.com.br/transparencia/licitaçoes

LUIZ AFFONSO TREVISAN
Prefeito

O Município de Sobradinho - RS dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado
através do site www.sobradinho.rs.gov.br no link Diário Oficial.
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Aviso de Licitações
O Município de Sobradinho, RS, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará
realizar as seguintes licitações:
Pregão Presencial 30/2019- Contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância não
armada para o prédio do CRAS e EMEF Espirito Santo. Abertura dos envelopes iniciam dia
19/07/2019 às 09:00 horas, no centro Administrativo Municipal.
Pregão Presencial 31/2019- Aquisição de um veiculo tipo Pick Up, para uso da Secretaria de Saúde.
Abertura dos envelopes iniciam dia 22/07/2019 às 14:00 horas, no centro Administrativo Municipal.
Maiores informações e editais, estarão disponíveis aos interessados no Departamento de Licitações,
sito á rua General Osório, 200, no horário das 07:30 às 17:00 e no site www.sobradinhors.com.br/transparencia/licitaçoes

LUIZ AFFONSO TREVISAN
Prefeito

O Município de Sobradinho - RS dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado
através do site www.sobradinho.rs.gov.br no link Diário Oficial.
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Aviso de Cancelamento de Licitação
O Município de Sobradinho, RS, torna público, para conhecimento dos interessados, que o Pregão
Presencial RP 23/2019- Aquisição de Material de expediente para uso em diversas Secretarias. Foi
cancelado tendo em vista problemas de internet que impossibilitaram sua publicação.
Maiores informações e editais, estarão disponíveis aos interessados no Departamento de Licitações,
sito á rua General Osório, 200, no horário das 07:00 às 13:00 e no site www.sobradinhors.com.br/transparencia/licitaçoes

Luiz Affonso Trevisan
Prefeito

O Município de Sobradinho - RS dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado
através do site www.sobradinho.rs.gov.br no link Diário Oficial.
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