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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS BARRAS
LICITAÇÕES E COMPRAS

AVISO DE PREGÃO
EXCLUSIVO PARA ME/EPP

A Prefeitura Municipal de Duas Barras-RJ, através de seu Pregoeiro, torna público aos interessados
que se fará realizar na sala da Comissão Permanente de Licitação, a realização do Pregão Presencial
nº 035/2017, Processo Administrativo nº 0127/2017.

Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de EQUIPAMENTOS
ODONTOLÓGICOS, para confecção de próteses dentárias, conforme solicitação da Secretaria
Municipal de Saúde/FMS.
Data da Licitação: 21/06/2017, às 10:00 horas.
Valor Orçado: R$ 20.293,95 (Vinte mil, duzentos e noventa e três reais e noventa e cinco centavos)
Valor do Edital: 01 (um) Pen Drive de 08 GB.
Local e Horário para adquirir o Edital: Praça Governador Portela, nº 07, Centro, Duas Barras-RJ,
(Setor de Licitações) no horário das 13h00min às 16h00min.
Tele-fax (22) 2534-1212 / e-mail: licita2017.2020@yahoo.com.br

Duas Barras-RJ, 29/05/2017.
Ivan Lima Praxedes

Pregoeiro
Port. 0050/2017
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EMPREGO E ECONOMIA

A Prefeitura do Rio anun-
ciou, ontem, o lançamento de
uma plataforma de mobilida-
de para o serviço de táxis: o
aplicativo Táxi.Rio. A novida-
de entrará em teste no dia 1º
de junho. Diferentemente de
outros apps de mobilidade, o
Táxi.Rio vai descontar dos ta-
xistas cadastrados uma taxa
simbólica de manutenção,
permitindo um maior fatura-

mento nas corridas. Em ou-
tras plataformas, essa co-
brança fica entre 15% e 17%.
Estima-se que no aplicativo
da prefeitura a taxa fique en-
tre 1% e 5%. Os testes vão du-
rar dois meses.

Na fase de testes, apenas
funcionários da prefeitura

irão usar o aplicativo. Eventu-
ais falhas serão aprimoradas
antes que a plataforma seja li-
berada para o público.

Ontem, Crivella anunciou
um decreto em que vai reco-
nhecer o serviço de táxi co-
mum, amarelo e azul, como
patrimônio cultural do Rio.

Crivella lança app de táxi

Tela inicial da Táxi.Rio

REPRODUÇÃO


