REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
_____________________________________________________________________________________

EXTRATOS DE CONTRATOS 2014
CONTRATO Nº. 01/2014
Contratado: SHO AMBIENTAL
CNPJ: 11.640.442/0001-19
Objeto: prestação de serviço de controle de pragas, desratização e limpeza de reservatórios de água com
as seguintes atividades: tratamento de choque em janeiro e julho; monitoramento mensal; limpeza e
desinfecção anual dos reservatórios de água; emissão de relatórios mensais e emissão de certificados dos
serviços prestados, a ser realizado nas 06 EMEIS da Rede Municipal de Ensino de Sobradinho.
Valor: R$ 250,00/mês (duzentos e cinquenta reais) – Modalidade: Dispensa
CONTRATO Nº. 02/2014
Contratado: SHO AMBIENTAL
CNPJ: 11.640.442/0001-19
Objeto: prestação de serviço de controle de pragas, desratização e limpeza de reservatórios de água com
as seguintes atividades: tratamento de choque em janeiro e julho; monitoramento mensal; limpeza e
desinfecção anual dos reservatórios de água; emissão de relatórios mensais e emissão de certificados dos
serviços prestados, a ser realizado nas EMEFS da Rede Municipal de Ensino de Sobradinho,.
Valor: R$ 333,33/mês (trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)
CONTRATO Nº. 03/2014
Contratado: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS SÃO MARCOS LTDA
CNPJ: 94.461.753/0001-48
Objeto: fornecimento de combustíveis para uso na frota municipal, com os seguintes valores:
OLEO DIESEL S500 R$ 2,30 (dois reais e trinta centavos), por litro ;
OLEO DIESEL S10 R$ 2,47 (dois reais e quarenta e sete centavos) , por litro;
GASOLINA ADITIVADA R$ 2,81(dois reais e oitenta e um centavos), por litro;
GASOLINA COMUM- R$ 2,80(dois reais e oitenta centavos) por litro; Modalidade : Pregão Presencial
97/2013
CONTRATO Nº. 04/2014
Contratado: A.F.BLANK & CIA LTDA
CNPJ: 13.081.460/0001-33
Objeto: contratação de empresa para levantamento topográfico planialtimétrico no município de
sobradinho para uso na implantação de sistemas de saneamento básico na rede pluvial e cloacal,
conforme o plano de trabalho em anexo. Modalidade : Convite 93/2013-Valor: R$ 60.000,00(sessenta
mil reais).
CONTRATO Nº. 05/2014
Contratado: A.S ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 06.912.470/0001-08
Objeto: Contratação de empresa (2º colocado), para assumir contrato de remanescente de obra na
Construção de 03(três) pórticos de entrada na cidade, no acesso Euclides Bento Pereira, acesso Eloy de
Oliveira Brito e na rua Lino Lazzari, conforme projetos em anexo, com recursos do Ministério do
Turismo, conforme Contrato de Repasse nº 332759-81, contrapartida municipal, empreitada global,
conforme projetos em anexo. Valor R$ 71.521,24(setenta e um mil quinhentos e vinte e um reais e vinte
e quatro centavos).
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“Doe sangue, doe órgãos, salve uma vida.”

