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Extrato de Contratos
Câmara municipal de Sobradinho
Contrato 06/2019: Objeto: Ponto de acesso à internet, com velocidade de
100MBPS-Fibra óptica (50mb de download e de 50 de upload), com instalação
inclusa e os equipamentos em comodato, a serem instalados na Câmara de
Vereadores de Sobradinho. CONTRATADA: 2B TECNOLOGIA EM INFORMATICA
LTDA, estabelecida na Av. João Antônio, 752, com CNPJ sob o n o
11.212.021/0001-97, valor de: R$119,90 mensais- Dispensa de Licitação: 07/2019.
Contrato 07/2019: Objeto: o fornecimento de licença de uso (locação) de sistema
informatizado de gestão pública municipal, incluindo ainda serviços necessários a
sua implantação e manutenção para atendimento de necessidades da Câmara de
Vereadores, conforme especificações técnicas do Termo de Referência do Edital
02/2019, bem como de acordo com a proposta da Contratada apresentada na
licitação supracitada. Vencedora: IPM SISTEMAS LTDA, valor total do contrato: R$
41.208,00.
Aditivo de Supressão Contrato 07/2019: Com base no § 1º do art. 65 da Lei
8.666/93, será suprido do contrato o valor de R$ 4.281,00( quatro mil duzentos e
oitenta e um reais), composto pelos seguintes valores: Módulo de saúde
ocupacional: R$81,00(oitenta e um reais) mês , implantação do sistema: R$
3.360,00(três mil trezentos e sessenta reais) e o valor de R$ 840,00(oitocentos e
quarenta reais) serviço de treinamento a usuários.

Roberto Carlos Siman
Presidente do Legislativo Municipal

O Município de Sobradinho - RS dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado
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Extrato de Contratos
Prefeitura municipal de sobradinho

CONTRATO 28/2019: Objeto: Contratação de empresa para executar a construção
de cobertura na Avenida João Antônio, Etapa II- ESTRUTURA, por empreitada tipo
menor preço Global (mão-de-obra e material), conforme projeto técnico em anexo,
com recursos
do Contrato de Repasse CEF nº832156/2016 e contrapartida
municipal, cuja empresa vencedora foi a METALURGICA METALBOVI EIRELLI,
inscrita no CNPJ nº 07.765.998/0001-64, no valor de R$ 253.669,61(duzentos e
cinquenta e três mil seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta e um centavos),
sendo composto de: valor da mão de obra:R$20.000,00(vinte mil reais) e o valor de
R$ 233. 669,61(duzentos e trinta e três mil seiscentos e sessenta e nove reais e
sessenta e um centavos) de material. TP: 36/2019
CONTRATO 29/2019: Objeto: Contratação de empresa para executar a construção
de cobertura na Avenida João Antônio, Etapa I- FUNDAÇÕES, por empreitada tipo
menor preço Global (mão-de-obra e material), conforme projeto técnico em anexo,
com recursos
do Contrato de Repasse CEF nº832156/2016 e contrapartida
municipal, cuja empresa vencedora foi a METALURGICA METALBOVI EIRELLI,
inscrita no CNPJ nº 07.765.998/0001-64, no valor de R$ 36.826,95 (trinta e seis mil
oitocentos e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos), sendo composto de:
valor da mão de obra: R$ 12.000,00(doze mil reais) e o valor de R$ 24.826,95(vinte
e quatro mil oitocentos e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos) de
material.TP: 35/2019
CONTRATO 30/2019:Objeto: Locação de Equipamentos Topográficos, composto
por 01 estação total, 01 bastão de 3,5 mts, 02 bastões de 2,5mts, 01 régua de
alumínio 5,0mts, 01 tripe de alumínio, 03 balisas. Empresa Vencedora: SHO
AMBIENTAL EIRELI com sede na Rua Herbert Wilke, 220, centro, Sobradinho/RS,
inscrita no CNPJ(MF) sob nº 11.640.442/0001-19, no valor mensal de R$ R$
1.198,00 (hum mil cento e noventa e oito reais)- vigência : 12 meses- Dispensa de
Licitação 10/2019
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CONTRATO 31/2019: Objeto: Contratação de Empresa especializada na
realização de inspeção e vistorias de veículos de transporte (veículos, vans e
ônibus) para atender as necessidades das Secretarias Municipais, do município de
Sobradinho/RS, empresa vencedora: SOBRAUTO- Com. de Automóveis e Peças
Ltda, com sede na Rua Viela Raimundo Soga, 115 – Município de Sobradinho/RS,
inscrita no CNPJ(MF) sob nº 89.711.030/0001-10,no valor de 95,00 por veículo.
Vigência : 6 meses - Dispensa de licitação: 09/2019
CONTRATO 32/2019: Objeto: Coleta, gerenciamento e destinação final de residuos
solidos gerados pela Secretaria de Saúde de Sobradinho/Rs, conforme estabelecido
pelo CONASA e ANVISA, enquadrados nos grupos A(risco biológico) e Grupo E(
perfuro cortante), no valor de R$ 190,00 por bombona e Coleta, gerenciamento e
destinação final de residuos solidos gerados pela Secretaria de Saúde de
Sobradinho/Rs, conforme estabelecido pelo CONASA e ANVISA, enquadrados nos
grupos B(medicamentos vencidos-risco quimico), empresa vencedora: AMBINEW
COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
05.773.186/0001-35, estabelecida na Av. Leo Kraether, 76, Country, Santa Cruz do
Sul/RS, CEP: 96.824-400, no valor de R$ 450,00 por bombona; Pregão Presencial:
43/2019
CONTRATO 33/2019: Objeto: aquisição de uma pick up, FIAT TORO FREEDOM
2.0 AT9 4x4 DIESEL 4P 2020, com recursos da Secretaria de Saúde, empresa
vencedora: GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA, empresa
estabelecida na Av. Brasil Oeste, 3120, Passo Fundo/RS, inscrita no CNPJ sob o nº
88.952.577/0001-44, no valor de R$:148.000,00. Pregão Presencial: 50/2019

CONTRATO 34/2019: Objeto: Aquisição de uma capinadeira hidráulica e uma
varredeira hidráulica, empresa vencedora AUTOBROOM ENGENHARIA EIRELLI,
estabelecida na Rua Roque Gonzalez, 277,apto 202, Jardim Botânico, município de
Porto Alegre/RS, com CNPJ sob o no 30.688.585/0001-45, no valor de R$
90.000,00 com Recursos do Finisa- Operação de crédito CEF. Pregão Presencial
51/2019
CONTRATO 35/2019: Objeto: Serviços técnicos profissionais especializados para a
prestação de serviços de consultoria, assessoria, junto ao Governo Federal,
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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Câmara Federal, Senado Federal, monitorando as propostas dos sistemas de
transferência de recursos (SICONV, FNS, SISMOB, SIMEC E PAR), com objetivo
de avisar e cumprir as diligências, cláusulas suspensivas, não perdendo prazos e
assim tento mais êxitos nas propostas. Acompanhando prefeito, secretário (s),
assessores aos respectivos órgãos e gabinetes, assessorando nos programas
abertos nos sistemas, nas emendas parlamentares e recursos voluntários, bem
como encaminhar/protocolar e acompanhar projetos elaborados pelo Município e
detectar fontes de recursos e financiamentos para transferência voluntária ao
contratante. Contratada: TMC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO
EIRELI, Pessoa Jurídica de Direito Privado, CNPJ nº 32.825.694/0001-92, com sede
em BRASÍLIA/DF, no valor mensal de 1.500,00. Vigência : 12 meses- Dispensa de
Licitação 11/2019

Luiz Affonso Trevisan
Prefeito Municipal
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