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Prefeitura Municipal de
Estância publica:
 DECRETO Nº 7.758, DE 22 DE SETEMBRO DE 2021 - Abre crédito
suplementar no valor de R$ 30.000,00 (Trinta mil Reais) e dá outras
providências.
 DECRETO Nº. 7.759, DE 23 DE SETEMBRO DE 2021 - dispõe sobre
a prorrogação das medidas de restrição e enfrentamento e prevenção
à pandemia do Covid-19 (Novo Coronavírus) diante da situação de
emergência pública decretada no município de Estância/SE, alterando
as ações restritivas prevista no decreto Municipal Nº 7.745/2021 e dá
Outras Providências.
 EXTRATO DO CONTRATO N.º 19/2021. Contratada: José Roberto
Passos Nascimento.
 EXTRATO DO CONTRATO N.º 86/2021/ADM, VINCULADO AO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 09/2021/ADM.
 EXTRATO DO CONTRATO N.º 87/2021/ADM, VINCULADO AO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 09/2021/ADM.
 EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 25/2019 PREGÃO PRESENCIAL N.º 07/2019.
 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS N.º 234/2021, REFERENTE
AO CONTRATO N.º 86/2021/ADM, VINCULADA AO PREGÃO
ELETRÔNICO SRP N.º 09/2021/ADM.
 ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 251/2021, REFERENTE A ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS N.º 44/2020, VINCULADA AO PREGÃO
ELETRÔNICO SRP N.º 16/2020.
 PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E RESPOSTA - PREGÃO
ELETRÔNICO SRP N.º 18/2021/ADM.

Gestor - Gilson Andrade De Oliveira / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Praça Barão do Rio Branco,76 Estância - SE.
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Extratos de Contratos
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PREGÃO 2021.014.118
De

João Vítor Viana <joaovitorviana@hotmail.com>

Para

cpl@estancia.se.gov.br <cpl@estancia.se.gov.br>, cplestancia@gmail.com <cplestancia@gmail.com>

Data

2021-09-22 16:29

 SACO EXUMAÇÃO 1.jpg(~56 KB)  SACO EXUMAÇÃO 2.jpeg(~66 KB)  SACO EXUMAÇÃO 3.jpeg(~65 KB)
Necessito de conXrmação se esse é o produto que se trata o pregão SRP n° 18/2021.
Desde já agradeço.
SACO EXUMAÇÃO 1.jpg

~56 KB

SACO EXUMAÇÃO 2.jpeg

~66 KB

SACO EXUMAÇÃO 3.jpeg

~65 KB
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Re: PREGÃO 2021.014.118
De

Comissão Permanente de Licitação <cpl@estancia.se.gov.br>

Para

João Vítor Viana <joaovitorviana@hotmail.com>

Data

2021-09-23 09:10

Bom dia, acuso o recebimento. Informo que a presente demanda será encaminhada ao órgão solicitante para avaliação.

At.te

Caique Claro Silva
Pregoeiro/PME
79 3522-1210

Em 2021-09-22 16:29, João Vítor Viana escreveu:

Necessito de conXrmação se esse é o produto que se trata o pregão SRP n° 18/2021.
Desde já agradeço.
Aviso legal: Esta mensagem pode conter informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o
destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar
qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente,
respondendo o e-mail e em seguida apague-a. Agradecemos sua cooperação.
Prefeitura Municipal da Estância-SE
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Fwd: PREGÃO 2021.014.118
De

Comissão Permanente de Licitação <cpl@estancia.se.gov.br>

Para

Urbanismo <urbanismo@estancia.se.gov.br>, <janiclaraa@gmail.com>

Data

2021-09-23 09:14

 SACO EXUMAÇÃO 1.jpg(~56 KB)  SACO EXUMAÇÃO 2.jpeg(~66 KB)  SACO EXUMAÇÃO 3.jpeg(~65 KB)
Bom dia, segue pedido de esclarecimentos referente ao Pregão Eletrônico SRP n.º 18/2021/ADM, cujo objeto é o Registro de Preços para
Eventual Aquisição de Sacos para Exumação para serem utilizados no Cemitério Público do Município de Estância/SE.

At.te,

Caique Claro Silva
CPL/PME
79 3522-1210
-------- Mensagem original -------Assunto:PREGÃO 2021.014.118
Data:
De:

2021-09-22 16:29
João Vítor Viana <joaovitorviana@hotmail.com>

Para:

"cpl@estancia.se.gov.br" <cpl@estancia.se.gov.br>, "cplestancia@gmail.com" <cplestancia@gmail.com>

Necessito de conXrmação se esse é o produto que se trata o pregão SRP n° 18/2021.
Desde já agradeço.
Aviso legal: Esta mensagem pode conter informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o
destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar
qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente,
respondendo o e-mail e em seguida apague-a. Agradecemos sua cooperação.
Prefeitura Municipal da Estância-SE
SACO EXUMAÇÃO 1.jpg
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Re: Fwd: PREGÃO 2021.014.118
De

Urbanismo <urbanismo@estancia.se.gov.br>

Para

Comissão Permanente de Licitação <cpl@estancia.se.gov.br>

Data

2021-09-24 08:34

Bom dia,
cumprimentado-o cordialmente, em resposta ao e-mail sobre o pedido de esclarecimentos referente ao Pregão Eletrônico SRP n.º
18/2021/ADM, cujo objeto é o Registro de Preços para Eventual Aquisição de Sacos para Exumação para serem utilizados no Cemitério Público
do Município de Estância/SE, venho através deste informar que conforme as imagens fornecidas, entendemos que estes sacos para exumação
não atendem as especificações previstas no edital.
Especificações:
Saco para exumação de ossos, confeccionado em polietileno de baixa densidade em 20 micras, com fechamento em zíper, no tamanho
50x80cm, acompanhado de etiqueta de identificação confeccionada em acetato-vinilo de etileno(eva) de espessura 5mm, tamanho 5x8,5 cm
com lacre numerado.

Em 2021-09-23 09:14, Comissão Permanente de Licitação escreveu:
Bom dia, segue pedido de esclarecimentos referente ao Pregão Eletrônico SRP n.º 18/2021/ADM, cujo objeto é o Registro de Preços para
Eventual Aquisição de Sacos para Exumação para serem utilizados no Cemitério Público do Município de Estância/SE.

At.te,

Caique Claro Silva
CPL/PME
79 3522-1210
-------- Mensagem original -------Assunto:PREGÃO 2021.014.118
Data:
2021-09-22 16:29
De:
Para:

João Vítor Viana <joaovitorviana@hotmail.com>
"cpl@estancia.se.gov.br" <cpl@estancia.se.gov.br>, "cplestancia@gmail.com" <cplestancia@gmail.com>

Necessito de conXrmação se esse é o produto que se trata o pregão SRP n° 18/2021.
Desde já agradeço.
Aviso legal: Esta mensagem pode conter informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o
destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar
qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente,
respondendo o e-mail e em seguida apague-a. Agradecemos sua cooperação.
Prefeitura Municipal da Estância-SE

Aviso legal: Esta mensagem pode conter informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o
destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar
qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente,
respondendo o e-mail e em seguida apague-a. Agradecemos sua cooperação.
Prefeitura Municipal da Estância-SE
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Fwd: Re: Fwd: PREGÃO 2021.014.118
De

Comissão Permanente de Licitação <cpl@estancia.se.gov.br>

Para

<joaovitorviana@hotmail.com>

Data

2021-09-24 11:48

Bom dia, em atenção ao questionamento anteriormente apresentado, segue resposta do órgão solicitante indicando a desconformidade dos
produtos indicados nas fotos às especificações delimitadas pelo Edital.
At.te,
Caique Claro Silva
Pregoeiro/PME
79 3522-1210
-------- Mensagem original -------Assunto:Re: Fwd: PREGÃO 2021.014.118
Data:
De:

2021-09-24 08:34
Urbanismo <urbanismo@estancia.se.gov.br>

Para:

Comissão Permanente de Licitação <cpl@estancia.se.gov.br>

Bom dia,
cumprimentado-o cordialmente, em resposta ao e-mail sobre o pedido de esclarecimentos referente ao Pregão Eletrônico SRP n.º
18/2021/ADM, cujo objeto é o Registro de Preços para Eventual Aquisição de Sacos para Exumação para serem utilizados no Cemitério Público
do Município de Estância/SE, venho através deste informar que conforme as imagens fornecidas, entendemos que estes sacos para exumação
não atendem as especificações previstas no edital.
Especificações:
Saco para exumação de ossos, confeccionado em polietileno de baixa densidade em 20 micras, com fechamento em zíper, no tamanho
50x80cm, acompanhado de etiqueta de identificação confeccionada em acetato-vinilo de etileno(eva) de espessura 5mm, tamanho 5x8,5 cm
com lacre numerado.

Em 2021-09-23 09:14, Comissão Permanente de Licitação escreveu:
Bom dia, segue pedido de esclarecimentos referente ao Pregão Eletrônico SRP n.º 18/2021/ADM, cujo objeto é o Registro de Preços para
Eventual Aquisição de Sacos para Exumação para serem utilizados no Cemitério Público do Município de Estância/SE.

At.te,

Caique Claro Silva
CPL/PME
79 3522-1210
-------- Mensagem original -------Assunto:PREGÃO 2021.014.118
Data:
De:

2021-09-22 16:29
João Vítor Viana <joaovitorviana@hotmail.com>

Para:

"cpl@estancia.se.gov.br" <cpl@estancia.se.gov.br>, "cplestancia@gmail.com" <cplestancia@gmail.com>

Necessito de conXrmação se esse é o produto que se trata o pregão SRP n° 18/2021.
Desde já agradeço.
Aviso legal: Esta mensagem pode conter informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o
destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar
qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente,
respondendo o e-mail e em seguida apague-a. Agradecemos sua cooperação.
Prefeitura Municipal da Estância-SE

Aviso legal: Esta mensagem pode conter informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o
destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar
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qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente,
respondendo o e-mail e em seguida apague-a. Agradecemos sua cooperação.
Prefeitura Municipal da Estância-SE
Aviso legal: Esta mensagem pode conter informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o
destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar
qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente,
respondendo o e-mail e em seguida apague-a. Agradecemos sua cooperação.
Prefeitura Municipal da Estância-SE
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