
 

 

 

 
ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2019 
A Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de Frei Paulo/SE, em 
atendimento às disposições legais e à Resolução nº 257/2010, do 
Tribunal de Contas do Estado – TCE, torna público, para 
conhecimento de todos, a realização de licitação na modalidade 
acima especificada, e mediante especificações a seguir: 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em Fornecimento de 
forma parcelada de combustíveis, óleo lubrificante e outros 
derivados do petróleo, para manutenção dos veículos e máquinas do 
Erário Público Municipal de Frei Paulo/SE, para o exercício de 2020.  
TIPO: Menor Preço por Item. 
DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DISPUTA DE LANCES: 
24/12/2019 às 09:00 hs 

02.01 – gabinete do prefeito 
2002 – manutenção da procuradoria geral do município 
03.01 – secretaria municipal de administração 
2003 – manutenção da secretaria municipal de administração 
06.01 – secretaria municipal de educação 
2020 – manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental 
2021 – manutenção do sistema de transporte escolar 
2025 – desenvolvimento e manut. do ensino fundamental-FUNDEB 
2020 – manutenção da secretaria de educação 
07.01 – secretaria municipal de obras e estradas 
2027 – manutenção da secretaria municipal de obras e estradas 
08.01 – secretaria/fundo municipal de saúde 
2030 – manutenção do conselho municipal de saúde 
2033 – manutenção da secretaria municipal de saúde 
2034 – ações voltadas para a atenção básica 
09.01 – secretaria de assistência social 
2039 – manutenção da secretaria de assistência social 
2040 – manutenção dos conselhos vinculados a secr. de a.s. 
2052 – Bloco da gestão do prog. bolsa família e do cadastro único 
2053 – bloco de proteção social básica 
05.01 – Secretaria de Agricultura do Abastecimento e da Irrigação 
2010 – Manutenção da Secret. de Agri. do Abast. e da Irrigação 
3390.30.00 – material de consumo 
fr: 000/006/050/027/026/003/022/030 
PJ: 80/2019 
BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Lei n° 8.666/93, Lei Complementar 
n° 123/2006, alterada pela LC 147/2014 e Decreto Municipal nº 
024/2011. 
O Edital e informações complementares encontram-se à disposição dos 
interessados, na sala da Comissão Permanente de Licitações, situada à Rua 
Praça Capitão João Tavares, Nº 270, Centro - CEP: 49514-000, Frei Paulo 
Estado de Sergipe, de segunda-feira à sexta-feira, em dias de expediente, 
no horário das 08:00 às 13:00 hs, através do site: www.freipaulo.se.gov.br 
Frei Paulo(SE), 11 de dezembro de 2019. 

William Tavares de Oliveira 

Pregoeiro 
 
 


