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EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 24/2019: Objeto: pavimentação e qualificação da pista olímpica-Fejão, por empreitada
global, conforme projetos em anexo, no âmbito do Contrato de Repasse nº OGU 874583/18 e
contrapartida municipal, Contratada: CASA NOVA OBRAS DE TERRAPLANAGEN LTDA, CNPJ
nº18.771.498/0001-51, no valor de R$ R$ 377.922,11(trezentos e setenta e sete mil novecentos e
vinte e dois reais e onze centavos);
CONTRATO 25/2019: Objeto: Transporte de aproximadamente 250 toneladas de resíduos sólidos
domiciliares e comerciais e disponibilização de área de transbordo e containers Contratada:EDEM
COMERCIO E TRANSPORTES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 06.295.941/0001-86 , no valor de R$
4.000,00(quatro mil reais) mensais, Vigência: 12 meses ;
CONTRATO 26/2019: Objeto: Prestação de serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, 7 dias
por semana e manutenção preventiva e corretiva do sistema de alarmes já existente, no Centro
Administrativo municipal, no prédio onde esta instalado o Ambulatório municipal e na EMEI Santa
Rita Contratada: C.RODRIGUES DE MORAES, CNPJ sob o nº 30.750.142/0001-37, no valor de R$ R$
550,00(quinhentos e cinquenta reais) mensais, Vigência: 12 meses;

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 45/2019- Contratação de empresa para Assessoria em Cadastro imobiliário e
Prestação de serviços de topografia. Abertura dos envelopes iniciam dia 12/09/2019 às 14:00 horas,
no centro Administrativo Municipal.
Pregão Presencial RP/46/2019-. Aquisição eventual de material de higiene e limpeza para atender
as necessidades do Centro Administrativo Municipal, Secretarias de Saúde e Assistência Social.
Abertura dos envelopes iniciam dia 13/09/2019 às 09:00 horas, no centro Administrativo Municipal.
Pregão Presencial RP/47/2019- Aquisição eventual de medicamentos para atender as necessidades
da Farmácia Básica municipal. Abertura dos envelopes iniciam dia 17/09/2019 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 ás 11:30 e das 13:00 às 17:00 e no site
www.sobradinho.rs.gov.br

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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