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Município de São João da Barra

PREFEITURA MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 001/2019 - SJBPREV

Processo: 780/2019
Objeto: Aquisição de ar condicionado e cortina de ar para atendimen-
to da demanda oriunda do Instituto de Previdência Municipal de São

Município de Valença

PREFEITURA MUNICIPAL

CONCORRÊNCIA
Nº 001/2019/PMV

Processo nº: 20.849/2018
Objeto: Concessão de Prestação de Serviços de Transporte

Público Coletivo Urbano de Passageiros.
Tipo de Licitação: Melhor proposta em razão da combinação

dos critérios de menor valor de tarifa do serviço público a
ser prestado com o de melhor técnica.

Local para retirada do Edital: Prefeitura Municipal de Valença
- Setor de Licitação, sito à Rua Dr. Figueiredo, nº: 320, 2º

Piso, Centro, Valença RJ.
Telefone: 2452-4425

Data e Hora da abertura da licitação: 18 de Março de 2019
às 09:00 (nove) horas.

Condição de Retirada do Edital: O Edital e seus Anexos se-
rão entregues às licitantes de segunda-feira a sexta-feira, no

Município de Volta Redonda

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PMVR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGAO ELETRÔNICO Nº 009/2019/FMS/SMS/PMVR

OBJETO: Aquisição de materiais e equipamentos para montagem de
01 (uma) subestação completa no padrão homologado pela Light S.A
para sistema de força e controle do Hospital Santa Margarida, com
tensão de entrada 13,8 KV fornecida pela Light, convertendo em ten-
são de uso 380/220/127V, para atender a secretaria Municipal de
Saúde/PMVR.
DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 13/02/2019 às 09:01 horas
RETIRADA DO EDITAL: www.portalvr.com e bbmnetlicitacoes.com.br

Shenise Gomes Quintino de Azevedo - Pregoeira

PREGAO ELETRÔNICO Nº 010/2019/FMS/SMS/PMVR

OBJETO: Registro de Preço para aquisição de materiais de labora-
tório em geral (coletor de fezes, kit estéril para coleta de urina, placa
de petriponteira Gilson, filtro descartável, beta HCG, etc). para atender
a Secretaria Municipal de Saúde/PMVR.
DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 13/02/2019 às 09:01 horas
RETIRADA DO EDITAL: www.portalvr.com e bbmnetlicitacoes.com.br

Claudio Alcântara Neves - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

Torna público o aviso de adiamento sine-die do Pregão Eletrônico
173/2018- SMA -Info: www.voltaredonda.rj.gov.br e www.comprasgo-
vernamentais.gov.br - (24) 3339-9037 de 8h às 17h30min - Paloma do
Nascimento Amorim - Pregoeiro(a).

Id: 2160452

horário de 12:30 h às 17:00 h, na Comissão Especial de Li-
citação (CEL), devidamente constituída para tal, situada na

(Rua Dr. Figueiredo, nº: 320, Centro, Valença RJ, sala: 216),
ou pelo site da Prefeitura Municipal de Valença RJ: www.va-
lenca.rj.gov.br ou poderá ser solicitado através do e-mail: li-

citacoespmvrj@gmail.com.
Beatriz Mendes Lameira Guedes Escrivani

Equipe de Apoio

Id: 2160428

Município de Santa Maria Madalena

PREFEITURA MUNICIPAL

AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº
001/2019

OBJETO: futura e eventual contratação de empresa para presta-
ção de serviços de aluguel e montagem de tendas e locação de
trio elétrico, pelo período de 12 (doze) meses. Tipo menor preço
por item. Data: 12/02/2019, às 09:00h.

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº
002/2019

OBJETO: futura e eventual contratação de empresa para presta-
ção de serviços de locução, shows artísticos variados completos
com tenda, tablado, iluminação e sonorização cênica e shows ar-
tísticos (bandas musicais), pelo período de 12 (doze) meses. Tipo
menor preço por item. Data: 13/02/2019, às 09:00h. Local: Prefei-
tura de Santa Maria Madalena, Praça Cel. Braz, nº 02, Centro,
Santa Maria Madalena / RJ, Telefone (22) 2561-1562 ou 2561-1237,
ramal 222, de 08:00 às 16:00 horas. OBS: caso haja interesse em
participar da(s) referida(s) licitação(ões), favor enviar solicitação
do(s) edital(is) através do e-mail setordecom-
pras@pmsmm.rj.gov.br

Carlos Henrique Buzzi da Silva
Pregoeiro

Id: 2160414

João da Barra/RJ, conforme especificações constantes do edital e
seus anexos.
Base legal: Lei Federal 10.520/02 e 8.666/93;
Edital na íntegra: Rua Barão de Barcelos, 88, Centro, São João da
Barra, sala da CPL, de 13h às 17h, diariamente. Os interessados de-
verão apresentar requerimento dirigido ao Setor de Pregões, em papel
timbrado da empresa, com carimbo do CNPJ e inscrição estadual, en-
dereço completo, endereço de e-mail e telefones para contato, indi-
cação do preposto com nome, nº da carteira de identidade e CPF e
mediante entrega de uma resma de papel A4 branco e um CD-RW,
onde serão gravados todos os dados referentes ao pregão supramen-
cionado. O edital poderá também ser retirado no endereço eletrônico:
http://www.sjb.rj.gov.br/licitacao
Data, hora e local do certame: 11/02/2019, às 10:00 horas, à Rua
Barão de Barcelos, 88, Centro, São João da Barra, na Sala de Reu-
niões da CPL.

São João da Barra, 29 de janeiro de 2019.

Carlos Roberto Maia Nunes
Pregoeiro

Id: 2160393
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