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sexta-feira, 4 de outubro de 2019

● Diário Oficial do Município de Sobradinho – RS ● Edição nº 30.
Aviso de Suspensão de Licitação

O Município de Sobradinho, RS, torna público, para conhecimento dos interessados, que o Pregão
Presencial 46/2019-objeto é aquisição de material de higiene e limpeza , está suspenso a fim de
diligencias para sanar duvidas com relação as amostras, tão logo sejam dirimidas as duvidas será
divulgada o andamento.
Maiores informações, estarão disponíveis aos interessados no Departamento de Licitações, sito á
rua General Osório, 200, no horário das 07:30 às 17:00.

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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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Pregão Presencial 51/2019
Ás 10:51 horas do dia 30 de setembro de 2019, após analisados todos os atos referentes ao Pregão
Presencial 51/2019, o Prefeito de Sobradinho/Rs, HOMOLOGOU e ADJUDICOU o referente processo
e autorizou a despesa, á empresa :AUTOBROOM ENGENHARIA EIRELI CNPJ Nº 30.688.585/0001-45,
no valor de R$ 90.000,00(noventa mil reais)

EXTRATO DE CONTRATO 34/2019:
Contratante:MUNICIPIO DE SOBRADINHO/RS, Contratada: AUTOBROOM ENGENHARIA EIRELI
CNPJ Nº 30.688.585/0001-45, no valor de R$ 90.000,00(noventa mil reais), OBJETO: Um
IMPLEMENTO CAPINADEIRA HIDRÁULICA DIREITO , a ser acoplada a trator agrícola (JOHN DEERE
Modelo 6100 J) que é de propriedade do município para executar a capina e raspagem em ruas,
avenidas ou logradouros calçados e ou pavimentados com paralelepípedos, pedra irregular, lajotas
ou asfalto .
COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: Equipamento hidráulico dotado de escova rotativa com
cerdas de aço, rotação da escova até 300 RPM, montado em trator com potência mínima de 100 c v,
carenagem de proteção para absorção de impactos dos resíduos gerados pela operação da capina,
sistema de espargimento acionado por bomba elétrica para absorção da poeira gerada pela
operação. Produção diária de 4 a 7 mil metros lineares com 60 cm. de largura; Sistema de sinalização
de segurança com strobos , acionamentos hidráulicos com Joystick , tanque de água com capacidade
de 120 lt. Incluído: Bomba Hidráulica, 01 motor hidráulico, Kit de mangueiras de pressão e retorno,
Filtro de retorno e pressão, Comando 100 l/min, joystick cabo comando, carenagens de proteção
sistema elétrico espargimento, resfriador de óleo hidráulico em alumínio, tanque hidráulico
Produção diária de 4 a 6mil metros lineares com 60 cm. (aprox.) de largura. COM VARREDEIRA
HIDRAULICA , acoplada na traseira do trator agrícola, fornecido pelo cliente, para executar a coleta
de resíduos gerados pela operação de capina.
COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: Equipamento hidráulico dotado de sistema de engate
universal para vassoura recolhedora. Incluído: Bomba Hidráulica, 02 motores hidráulicos, Kit de
mangueiras e pressão e retorno, Largura; vassoura recolhedora de 1650 mm, com capacidade de
0,42 m³. Pregão Presencial : 51/2019

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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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Pregão Presencial 50/2019
Ás 10:15 horas do dia 27 de setembro de 2019, após analisados todos os atos referente ao Pregão
Presencial50/2019, o Prefeito de Sobradinho/Rs Sr. Luiz Affonso Trevisan HOMOLOGOU E
ADJUDICOU o referente processo e autorizou a despesa, á empresa GUARACAR COMERCIO DE
AUTOMOVEIS LTDA CNPJ Nº 88.952.577/0001-44, no valor de R$ 148.000,00(cento e quarenta e
oito mil reais)
EXTRATO DE CONTRATO:
Contratante:MUNICIPIO DE SOBRADINHO/RS, Contratada: GUARACAR COMERCIO DE
AUTOMOVEIS LTDA CNPJ Nº 88.952.577/0001-44, no valor de R$ 148.000,00(cento e quarenta e
oito mil reais), OBJETO: aquisição de uma pick up, gabine dupla, ano não inferior à 2019, 4x4, turbo
diesel, MARCA: FIAT TORO FREEDOM 2.0 AT9 4x4 DIESEL 4P 2020- Pregão Presencial :50/2019

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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