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Prefeitura Municipal de
Rosário do Catete publica:
• AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2019 - SRP Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de
prestação de serviços de diárias de caminhão pipa com capacidade
mínima de 10.000 litros, dotados de bombas, para transporte de água
potável para consumo humano a ser distribuído no Povoado Siririzinho e
para irrigação em praças, avenidas, canteiros e taludes na sede do
município e no Povoado Siririzinho, conforme especificação constante do
Anexo I - Termo de Referência

Gestor - Etelvino Barreto Sobrinho / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Praça Clodoaldo Passos, 38.
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Rosário do Catete

Licitações

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2019 - SRP
O MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE, através da sua Pregoeira e Equipe de Apoio, em atendimento às disposições
legais, torna público para conhecimento de todos, a realização de licitação, na modalidade acima especificada, e mediante
informações a seguir:
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de prestação de serviços de diárias de caminhão pipa com
capacidade mínima de 10.000 litros, dotados de bombas, para transporte de água potável para consumo humano a ser
distribuído no Povoado Siririzinho e para irrigação em praças, avenidas, canteiros e taludes na sede do município e no
Povoado Siririzinho, conforme especificação constante do Anexo I - Termo de Referência.
DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DISPUTA DE LANCES: 10 de Maio de 2019, às 09h00min no Cine
Teatro Municipal, localizado na Praça Clodoaldo Passos, s/n, Centro, CEP: 49.760-000, na cidade de Rosário do Catete, Estado
de Sergipe.
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas oriundas com o pagamento do referido objeto desta licitação correrão
à conta dos recursos orçamentários consignados no Orçamento Programa de 2019 desta Prefeitura, com dotação suficiente,
obedecendo à classificação orçamentária pertinente, estabelecida para o respectivo exercício.
BASE LEGAL: Lei nº. 10.520/02, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, Decreto Municipal nº. 700 de 2010, e
subsidiariamente pela Lei nº. 8.666/93.
PARECER JURÍDICO: nº 085/2019.
O Edital e informações complementares, encontra-se à disposição dos interessados, no site oficial do Município em
www.rosariodocatete.se.gov.br na opção acesso à informação e no caso de sua ineficiência poderá ser solicitado pessoalmente
na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Rosário do Catete, situada na Praça Clodoaldo Passos, nº 38, centro, de
segunda a sexta das 08hs:00 às 13hs:00 ou pelo telefone (079) 9 9838-2198, E-mail: licitacao.rosariodocatete@yahoo.com.br
Rosário do Catete/SE, 24 de Abril de 2019.
Tatiane Pereira Santos
Pregoeira
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