
f

26 de Hgosfo de 207ó e} IMPRENSA OFICIAL DO MuNI(ópio DE JAGUARlúNA

PODER EXECUTIVO - PUBLICAÇÕES OF]aAIS
04

www.jaguariuna.sp.gov.br
b:iQ s pelos !olefon+s. {19) 3867-9801. om Lílran.

3B67.3780. çom qiine. lle} S867-8?07 com Est'ter. i18} S86;
3757. ccm Ana Pauta. [19} :.8:7-9792, com Ricsrdo ci pe
endereça eletrõ :eü: arar.pg,qJig !;Qq$@lêgup3ylia.. !p:gQE:br
aduar;Cna. ?6 e Afasto d$ 2ü 16

Tarctsio Cletç Ch:ave;ato
Prefeito

AVISO DE APIULAÇÁO
PREGÃO Nn 127i20]ü. -- SISTEMA REG:STRO DE PREÇO)$
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PAUTADA REUlqlÀO DO CONPHAAJ

CAPLA HELElIA PALOZ
RG: 26.488.?S7.8 9SP/SP

'9'

LZARI

DATA: 30 a9 agosto de 2016.
LOCAL: Casa dü l,limar
Umbet:na Bueno - Cena

HORÁRIO: i5:CC h
REUNIAM: { x} Ofdlnàna

Iraord Ráfia

'Padre Gi
AVISE) DE A8ERTI.JRA DE LICfT.â.CÃ0

PREGÃO ;TESE\letAL N» 140/:016. {EXCLU31VO PARA
lIE;EPP

A Ptefoítur do falar icfPio de Jü3t+ar:üí:a toma pública $ para
connecimõnto dos interessados qtÉe se encontra aberto nesta
Prefeihra -- PREGAI NO 140/291ã. cujo 3 belo e a aquisição
parcelada Q üventtnl de n ateritlfs de :onstruçào tarefa tnódia.

mento CP 11. feím IQmnl. ferro Bmm. pedra l e tflote ccnlum}.
conforme quantitativas e espe=if:cações descritas no Edital. A
data para o credenctamertlo e Q íocabimento dc,s esvai
dará no dia 13 ce Setemorc de 231 ú9 l :CO ?tof=$. O :dlt81

ÇQrt:p;Qlo poderá ser consultado 8 adquirido no Cepartarlento de
Licitações 8 Contratos. site à Rua ,41fredo 8ueno. ::35 - Cen

Jagueri(}'}3fSP. no hoíório dos u8 Ü às t6:30 hcr89. pe
IQr de R$ 14.CO ICútoíze Reais). ou obtido grutudnnente

atrai ês cc site »):(X;JISitgç9q$.:tggPPaXCP.;pç.,g2t,k{.... fdals
formações poderão ser Q5tKdas pelas telefones' {19\ 3867

98CI. cair Latas. Í13} :€57-9780 corri A:ift9 i19\ 38:7
can: Estfl+r. {lg} 38S?-9rS7. com .4.na Pedia. 119) 38$?-S792.

Rtcardo l pe:c endereço e+etfúnico
qltl:9L®!!aÇ;y!@llgy4DgDg,!P:gg1:9
Jaguaíiúnü, 2S de Agosto de 2Ct6.
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EXTRATO DE TERMO DE SUSPEFqSÃO CONTRATUAL
TDP.FADA OE ?BECOS N'' 0C5/2014

Contratante: Prefeitura do fauntclpio (!e Jaçuarluna
Cen:ratüda: Const t ía Gregas Ltaa
Acordam as partes cue Q Contrato n" 272;2014. !onda c
ctbjetc a constuçâo de Unidade Básica de SaC:dc nç 8
CTCtz+iío do Su!, Üicd suspenso ce 03 de }aneuo à =S de fpvp!
dt? 2C:6
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Píoc:osso Adlnil;lstíBtivo ítü 974S.'2016

fiATIFICO o ato do $eQthll' Seuetáfio de (3ovemc .]ue dedaíou
inexlçibFi da.Je de :imitação. cora\ fufld.lmerüo nü Aít:ço 2.

Capo:. da Lei n' 8 666i'93. â favor da Enlpre3a Blu9lipirü ct
Carretos e Tdêgratos. para prestação de serviços ae entteg3 de
CGnespoí)Ce?lcfa e serviços adí(;!criar {!ele rn;i+icc's íerooS3u

local cam ociínprovação Ce ent:eqa. agiJt$içãc de proa itüs
SEC:X. SED=X tQ. f3AC e íertlcssâ !ntcrnaaonal). f lo perladrJ

12 (doze) meses pelo valor lota: esnmado de RS 300.090.00
ttrczcRtQS tTi;t r+aisJ. face ao disposto r?o Art:g0 26 da Le
8.ê6€.'83. vez qun o processo se êQco>rltB devkanP.:

ÊQ&3;!ün.$Q:- epF4 L.11=,.aLla©Ê

He'""X.Ç!;:itllÇQ Tomaz de Aquino Pares
Presidente do CONPHAAJ

R. gosto d 2Q16

co»nNUAÇÃo

SO DE ADIUülCAÇÃ.O E HO}.40LOG+ÇÃC
PREGÃO IRES:NCIAL N' G9t '2a16 - SISTElítA R=3i$TR0
D: p;EGOS

)rtn-se publico e para conhecimento dos interessa s ue Q
Pregão acima mencionado tendo como feto Q fomes:me Q
parceiaae e eveniuâ; do camas hospitalares. fot adJudtcadc e
Homclogalo en\ 2+ do Agcstc do 2016 em f8\or dõ licltante
Hosp 8to Indüslna e CctDófcio de hlófeis Hospitalares Eiroti -
EFF- com seus r9spect:vos itens. valores unlt3rios Q totais: ltoru
Ot. RS 2.320.00 - RS a1.760.CC e Item 02' RS : 329 0Q - RS
E6.213.00

Taras.o Cteto Chiavegota
Frete

AVISO D: REABERTURA DE LICIT.4çÀO
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om=.se público 8 para cenhecimontc das tmeress3dçs ano os

descritos a segult. oriundos da Pregão mima mencionada
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espectJvos itens, vaioJes unitários e totais
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SecretariadeGabinetq 23deAgostode2016. l Dá'se a este aditamen'
Tarcísio Cleto Chtavegato l RSI 81 .057.60 (cen

Prefeito l e sessenta centavos
XTRATO DE TERMO DE SUSPENSÃO CONTRATUAL i Continuam em vigor todas as outras cláusulas p mnd:ções

TOMADA DE PREÇOS N' 00S/2014. l do contrato e do conelato processo administrativo

Contratante: Prefeitura do Munl(íplo de Jaguarluna l Secretaria de Gabinete, 21 de julho de 2016.

Contratada: Construtora Gregas Ltda. l Tarcbio Cleto Chiavegato

Acordam as partes que o Contrato Ro 272/2014. tendo l Prefeito
como objeto a consaução de Unidade Básica de Saúde no 1 .. . EXTRATO [)o PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO 0E CON-
Bairro Cruzeiro do Sul. fica suspenso de 03 de Janeiro à 29 de l TRATO

b
H@$98 :$w:=i':'::
8.666/93. vez que Q processo se encontra devidamente instruído. l ' "''Tomada de PíKos n': 005/2014

Secretaria de Gabinete. 2s de Agosto de 2016. l Contrato n' i72/2014
Tarcisio Cleto Chiavegato l i;Hlratante Prefeitura do Município de Jaguanúna

IE i;:iaHni=,....IÜll11ilf:iiiil;Ü ãl11.11.11=1 ....... ..
::e::::'H.P=:'FfÍi'.:!,if:!::::=Ek::':.r::::E

Contratada: Empresa Brasileira de Conpios e Telégrafos l :l;ente e cinco reais e sessenta e cinco centavos}. passando a ter

ObJeto: Prestação de serviços de entrega de correspon- l ovalor total de RS868.812.11(oitocentos e sessenta e oito m
dêncla e serviços adi(zonais (telemáticos, remessa oral mm l ;itocentos e doze reais e onzecentavos).
comprovação de entrega. aquisição de produtos. SEDEX. SEDEX l Prazo do aditamento: 05(cinco) meses.

0. PAC e remessa internacional). Continuam em vigor todas as miras cláusulas e condições

Prazo deexecução: 12.(doze) meses. . . l do contrato edo correlàto processo administrativa
Valor total: RS 300.000.00 (Trezentos mil reais). l 'SKretaria de Gabinete 18 de agosto de 2016
Base legal:Artigo 2S. caput..da Lei n' 8.666/93. l Tar(isco Clero Chiavega
SecretariadeGabinetq25deAgostode2016. l P.pfpitn '

Tarcisio Cleto (hiavegato l EXTRATO DO OITAVO TERMO DE ADITAMENTO DE CON

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO, l Concorrência Ro:001/2011
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO l (ontrato n' 181 /201

PREGÃO N' 125/2016 . l Contratante: Prefeitura do Municipto de Jaguariúna
Torna-se público e para conh«rmcnto dos interessados que l Contratada: Viação Bom hstor Ltda

ecurso apresentado pela li(itante MC Locuções e Viagens l fica píorrogadaa vigência do contrato por H8iS 60(sessen
Eireli - EPR. foi julgado improcedente. poí motivos insertas l ta) dias. contados a partir de 20 de agosto de 2016. devendo ser

processo liatatóíio, ficando Adjudicado e Homologado. o l considerado para este período 40 dias letlvos

objeto e o pro«dimento hcitatório, rupectivamente, à licltante 1 0 valor por viagem (sem mcnltor) permanece inalterado,
Zanm Transportes & Turismo. com o valor de RS 156,00 acento l ou sela. RS171.43 (unto e setenta e um rcàis e quarenta e três

cinquenta e seis reais) por viagem. perfazendo o valor total l tentava). totalizando o valor ntimado de RS1 37.1 44.00 (cento
estimado dc RS 74.41 2.00 (setenta l quatro mil. quatrocentos

:evereiro de 2016.

ini: -: i: :iímxi'êi- ©''
Dispenn de Licitação n': 1 1 532/201 5

r)ÉjlêiHarae Prelo lura da Município de »guanüna
Contratada: Cmperanva de Trabalha de Recicladarb de

AVISO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGiBILiDADE DE LtCIAÇÃO

n?ê%":::'i==':===s...=S:â.
rou a inexigibilidade de Itatação. com fundamento no Artigo

Jaguariúna - C00PERJ.

Fica acrucida nas obrigações da Contratante a obriga
ledade do fora«isento à Contratada de um caminháo yl com

)rrocena para colete seletiva. com motorista do quadro de

te

Prpfpitn TRATA

lota e sete mil. cento e quarenta e quatr(

O valor por vtaqem {mm monitor) per dodoz ni rc

DE PRECOS

/alar total estimado de

lm mil. cinquenta e sete reais
)pes as 09:00 horas do dia 1 4/09/2016. sito a Rua M

Alvos Gãíci8. 1 00 - Jd. São Luiz - Jandira - SR O edital enmnl

se disponível aos interessados no mesmo endereço (Setor de
taçóes), no quadro de EdItaIs e também para aquisição na

r'regra. mediante o pagamento da taxa de RS 25,00 (vmte u
cinco reais). ou ainda, gratuitamente pelo site wwwlandira
sp.gov.br. informações: (11} 461 9.82S0/461 9-8S28. Hamtlton

Césaí de bula Reza - Prqoeiro.

de Juqulá. pelo período de 12 (doze) meses. A declaração de
eno atendimento aos requisitos de habilitação. declaração de

microempresa ou empresa de pequeno pane (se for o caso). os

!nvelopes contendo a proposta e os doamentos de habilitação.
(Jeveráo ser píotomlados ate as 09:1 5 horas do dia 1 3/09/201 6.
0 credenciamento dos reprKentantes das empresas que cum

param o protocolo no horáro estabelecido. terá muco às 09:20
horas do día 13/09/2016 e o seu encerramento está previsto

para às 09:30 horas. podendo este horário ser dilatado. desde
que ainda hajam licitantes presentes a serem credenciados
encerrando-se a fase de credenciamento com a abertura do
primeiro Envelope - Proposta de Preços. A Sessão Pública de

processamento do pregão está prevista para ter início às 09:30
horas do dia 1 3/09/201 6. O Edital em inteiro teor estará à dispo

sifão dos interessados no site www.Juquo.sp.gov.br ou de 2' a
6' feira. das 09:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 1 7:00 horas, no

Paço Municipal. sito à Rua Mohamad Sãid HedlazÇ Ro 42. Bairro

floresta. Juquiá/SFt CEP ll .800-000. Quaisquer informações
oderâo seí ootidas no endereço acima. pelo e-mail llcitação©

quis.sp.gov.br ou pelo telefone (1 3)348861 ll ramais 21 5 ou
24S. Prefeitura Municipal de Juquiá. 27 de agosto de 2016 -

Mohsen Holelje - Prefeito Municipa

CÂMARA MUNICIPAL DE JANDIRA

A Câmara fdunicipal de Jandira. por meio de sua Pruidén.

cia. torna públlm que se acha aberta, nesta unidade. licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL N' 01/2016.

Tipo: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS

COM CRITÉRIO DE JULGAMENTO TIPO MENOR PREÇO POR

Obleto: fornecimento de mobiliário. conforme espeal
iões constantes do Memorial Descritivo (ANEXO l}

Data. Horário e Local da Sessão Pública: 09 de setembro, às
1 4:0U horas. no Plenário da Câmara Municipal de Jandira. sito à
Rua Rubens Lotes da Silvo. 100 - Centro - Jandíra . forte: {l l)
4789 5033 ramal 22'

dital: O edital está disponível no sitio eletrõn ico da Câmara

?m www.camarajandiia.sp.gov.bí e também poderá ser retirado

Pre(os

OTE

Aviso de licitação - Pregão Presencial para Regtstro de

h

JUQUiTiUA

pessoalmente no selar de licitações.
Otoniel Henrtque de Alexandna . Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA

JARDINOPOLIS

iROCESS0 N' 798/201 6

Chamada Publica n' 01/2016

OBJETO: AQuiSiÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS DA ABRI
CULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - PNAE

HOMOLOGAÇÃO
HOMÓLOGO a decisão da COMISSÃO PERMANENTE DE

ICITAÇÕES desta Prefeitura.
2 . Após formalidades legais. arquive-se.

ADJUDICAÇÃO
CONSIDERANDO a decisão da COMISSÃO PERMANENTE DE

IMITAÇÕES. optamos pela ADJUDICAÇÃO do presen'
IUQUITIBA, 04 de Julho de 2016
fíàncisco de Arauto Meio - Prefeito Munic pal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDtNÓPOLIS

Processo 109/2016 hegáo Presencial 042/2016. ObJeto

Registro de Preços para ex«ração de exames diagnóstKos de
média e alta omplexidade. Data de Entrega dos envelopes
'Documentação' e 'Prometa': 13.09.2016 às 09:00 horas.
Credenaamento e abertura para o mesmo dia e mesmo horário.

formações poderão ser obtidas no endereço Praça Dr. Mano
Lias.ISO e telefone 16.3690.2934

Departamento de Licitações
Abertura de Licitação
Procedo 116/201 6 Pregão Presencial 046/201 6. Objeto:

.oração de equipamentoÍs) multifuncional {copiadora. tmpres

manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica laca
gestão de uso através de sofnvare de gerencramento. Data

de Entrega dos envelopes 'Documentação' e 'Proposta
2.09.2016 às 09:00 horas. Credenciamento e abertura para o

mesmo dla e mesmo horário. Informaçõa poderão ser obtidas
o endereço Praça Dí. Mano Lias. l SO e telefone 16.3690.2934

Departamento de Lidtações
Abertura dp Licitxãncitacãc

mDressoras com fornec óe suprimentos.

LARANJAL PAULISTA

'1
PREFEITURA MUNICIPAL DE URANJAL PAULISTA

TERMO DE suspENSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL REGia

TRO DE PREÇOS N' 028/201 6 PROCESSO N' 071/201 6
O Prefeito Municipal de Laranjal Paulista. no uso de suas

atribuições legais comunica a SUSPENSÃO do ato público de
benura dos envelopes documentos e propostas, marcado para
dia 29.08.2016. às 9.00 horas. por prazo indeterminado. por

determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paul

TC-0141 56.989.16-2. para análise de edital e ulteriores deiibe
lçõu. do que pertine o obleto licitada do Pregão Presencial

Reglstro de Preços n'028/2016
aranlal sulista. 26 de agosto de 2.01õ.Heltor Camarim

AVISO DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N' OI0/2016
PROCESSO N' 073nO1 6

Obleto: A presente licitação é do tipo Tomada de Preços, par
empreitada Glooal. que destina-se a contratação de empresa
especializada para a execução dos serviços de Construção
de cabe«iras para ponte metálica nas margens de Ribeirão
Pederneiras. conforme Convénio Estadual 'Programa Pontes

Rurais'.Encerramento e Abertura: Os envelopes PROPOSTA
(01 ) e HABILITAÇÃO (02), deverão ser entregues e protocolados

3:30 horas do dta 14.09.2016. iniciando se a abertura
mesmo dia e horário. Os interessados poderão obter o

Edital e seus anexos. bem como obter maores informações. à
Praça Armando de Salles Oliveira. n' 200.Laranjal Paulista - SFt
m horário normal de expediente ou através dos telefones

Oxxl 5.3283.83.31 ou 0xx15.3283.83.38 p do site: www.laran

ta.sp.gov.br {link: licitações). Laranjal Paulista. 26 de
agosto de 2.016. Heitor Camarim Júnior-Prefeito Municipa

ef Ma N
Secretaria de Gabinete 25 de Agosto dp 20i6. l ou sela. RS198,34 (cento e noventa e oito reais e trinta e quatro
Tarcísio Clero Chlavegato l centavos). totalizando o valor estimado dp RS7S3.692.00 (se
Prefeito l centos e cinquenta e três mil, seiscentos e noventa e dois reais

AVISO DEABERTURADE LICITAÇÃO l Dá.se a este aditamento o valor total estimado de
PREGÃO PRESENCIAL N' 1 38/2016. - SISTEMA REGISTRO l RS890.836.00 (Oito«nãos e noventa mil. oitocentos e trinta e
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ser obtidas polos telefones. {19} 3867-gemi. com Limiar. t
38e7.3780. com Alise. f18} 3867-9707. com Esther. í18} 386
3757. csm Ana Pauta. {19} 38:7.9792. com Recaído oi pe
naereço eietràr:ea: !Cgg.gnê..lç31 Qq!@la9: 4 urlP .sp.gçy i:
luar;Úna. 26 dé Agosto dé 20 16

T8{çi$ Q Clero Ctt:a';e ;ato
efeito

AVISO DEANULA.ÇÃ0

PREGÃO h1" 127í2016. -- SISTEMA REG:STRO DE PREÇOS
Toma-se FllbtFco e pala cnnhec:Herúo dos interessados aue o
Pregão ac:nla mencionado tendo coma obJeta o fornecim+c

rce18do even:ual Je materiais e produtos pnín ctlrat;vos ficha
ado un lados as teia?lcs ;eícps motivos irtserlos no prucesiso

Secretaria de Caünete. 23 de Agosto de 2016
Ta;cicio C:eto Ct),a\ egato
Prefeito

Ccnfefrno d#spos
=09/2D12. camuni

içatonedride
runcíenais. sob oo

bandano de cara;

no ,kt? +22.

itomar inodiat
lo caracteíuaç

Comptament&r

ide, sebe
tiV 3

nçào.]iscipt;c8r
DATA: 30 ae agosto de 201 6.
LOCAL; Casa d btBfRÓft.
Umbeltna 8tleno - Central
HORÁRIO: 15:0C h

REUNIÃO: l x} Ofdfnána
:tr oord :nüria

PAUTA DA REUNIÃO DO COFIPHAA

.RLA HELEN,
RG: 26.4B8.7S7.8

iLOD:l LAZER
'Padre GI

A\.'lSO OE ABERTiJR.A DE LICn'ANÃO
PREGÃO ;TESE'gCIAL N' :40.'2016.

r.IE/EPPi
A Ptefüit:ra do r.4uniciPio de

dos ni

:EXCLUSIVO PARA

R :5 úu a;Pslç} du 2Cle.
EXTRAT0 0E TERMO) DE SUSPErqSÃ0 CCiNTRATUAL
OI.FADA DE PREÇOS N 005/2Q14

=cntratanlQ, Prefeitura do lüuntclNo (R' Ja$uariuna

Ccn:ralada: Construtora Gregas Lida
Acordam as partes que o Combata n' 27Zí2a14 !onda cot

bjet0 3 CQnstnyçâo de Unidade Básica de Saúde no Baia
Cfttzeiío do $ut, fica suspenso cp ü3 de jade:ro à 2g dn deverei

Secretaria de GaNnete. 23 de Dezembro dc 20 15
Taícts:a C:eto Ch:avegato
Prefeito

rúlAl$A RAtheUNClo DE OLI'vElHA ViFtRA
Diretara do Depnrtentento de Recursos Leitura e aprovação da aü dl

:ONPHAAJ do dia 26r07E316 mordi

Fechamento e finalização
}mptementares do proa.osso ci

Igreja ?Hatrlz Centenária de Santa MI
Delttnração sobre n ittclusão dos

;entro Cultural 'Ulisses da flecha
Fazenda San:a Uuula no Inveritark
Património Historíco;
Assuntos üe interesse geral do Coi

tíãa di imonto CP 11. toiro 10mm. ferro Bmm. pedra l e triQiQ comum).

dpaí d !8r çonstruçà édi

adenct

ltttatlvlq

n n farnb
pecificeçõ d Ed A

Nra - PREG.Áe N' 140/2913. cujo ao=eto é a aaul3icão
P rfl+nlh f rg
conhoctrr dn

Em

ná
P€

da classiÜicilçã ; em PÚ

lartal
de dada

rent3flQ d;

LDMtSSÃ0.

de l)til)ligação d
ÇÇQVÇÇgi:õQ

medidas pl
03.jtré

EaracteEll
g.dati191s

Cavatcant;'

h-tuniapal d

OVP Cães 8 Contr810s. site à Rua Alfredo 8tieno. t=35 - Centíc>

J;.
=

P adqt

- Jaguür\tna/SP. no hc
/alar de RS 14.CC íCa Rea:s}. nli

das 08:0D
ll)hdf\ nrnll irl

16:03 lacre

isinicado!
xcH:Jisi.!PçpQx;ipavqQg p..$ç.:gq!,k{..., bois

\forlnaçõos poderão Hr Q tKd s polos telefor'es {t9) 3867
19} 3ê$7-9780. cona Alt:te {19} 38:.7-9707.

:te

98e
'\8r 119\ 3857-971
Ricarda ou

9 b867-$792.
elolrónico

AVISr0 0E RATIF:CAÇÃO 3E INEXIGIBiLIDADE
LICITAÇÃO

Ptacxsso Ad?ninistr9tlvo nü ç 74S.-20 16

RATIFICA o ato clc $entwr Secletárto de Governa que cteclarau
de :içitaç&o. com furtdamerito no Art:go 25

n' e 666i'93. ê favor da Enlpre3a Brasileira de
Cereios e Telêgmtos. para prestação de serviços de entrega de
ccuesparHelxfa e serviços adiaonats {!elerriáticos

local cün) comprovação de entrefqa. aquisição de produtos
EC:X. SEO=X 10. PAC e remessa :nternaaonalJ. cera período

laoze} meses pelo valor total es amado de RS 30Q.030.uo
'eventos lni+ reais). face aQ disposto nQ Artigo 26 da Le{ n

8666/:l3. VBZ que o processo se encontra devHaale'nte

Tarcíslo Clero Chtüç ágata
Prefeito

DE

lç
C

.trulda

Gabnet deAg de 201fi

;Q11çy!!gQ].Dml. : r+::J.l.!!N11ê

Tomai de Aqufno Pares
Presidente do CONPHAAJ

bio Clero CriaveSal
ttc

}SO DE ADJUDICAÇÃO E HOI.IOLOGAÇÂC'
PREGÃO PRESENCIAL N' QÇ1'2G16 - SISTElvW R:GiSTRO
D=P;:çOS
Tema-se pub:!co e para conhecimento das i leressa6 s qu Q
Pregão acima mencionada tendo cerro abjeto o fomes.mento
parca:aao e eventual de camas hospitalares, foi a iudi=ado e
Homclagsdo ent 2a de .Agcstc c» :016 8rtl favor do lic:tarte

)sp 8lo Industru 8 Cemerclo de klófe s Hosp dares Erre,
EPP.. com seus :sspectivos itens. valores unitdrtos e totais: Item

RS 2 320.00 - RS 41.760.CC e ttpín 02: RS 2 320 Ü3 - R$
E6.2a3.00.

Tarcina Cloto Cttinvegoto
P

A.\.riSO D: REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO f.lo l t7/20t5 - SISTEl\IA REGISTR9 0E PREÇOS
EXCLUSIVO PARAbIE/EPP
A. Pí+f9itufo do hluniclNo de Jaguant)n . !oma público e para

:imonto das nteressadcs que encontra-$e rB4b 3 nesta
Prefeitura. PREGA,O PRESENCIAL N' t {7/=016 {SISTEI.l.K
RE31S'=RO D: PR:ÇOS - EX:LESIVO PARA FUE/EPP:

rtc ê o fornecimento parcelada e eventual de escovas de
dente. pastas de dente cam flúor e pastas de dentes sem ftl\:r

llorme quent:motivos e especificações descritos no :vital A
lava dais ?3n c credenaaMenta Q íec+bmento

dará rigdi8 :7de Julho a 20tC as 0g Q3 ho.as (t
va Edital coinpteto poderá sor cerstlttoco Q adquln

Departamento de Liciieções e Ccntrotos. sito a Ruü Alfredo
Bueno. 123S - Ceí\tfo - Jaguariuna/Sa, t\o or6rlo das 08 0) às
IG:3C horas. peia \3}0r de RS 14,00 tCatorze Reais), =u obtido
gratut?ementa aüavés de sib
a::w.ÜP.iQçgg.SUógl4 r.&Ílp;JP.W.v.br. f.{aFS infcrína=ões poderão

rnbttdas pelos telefonas. ít8) ]8e7-9801. çgm Lii an. l
}867.97eO. com Alrne. (19) 3867 8707. eom Esther. {lç} 3867-

97S7. com Ana Pauta. {19} 3867.9792. com Ricarao cu pelo
ndereç0 8letrdDico' r5aldo lcitaçoq$@igg112tW.Qg:92:ggy.br

Jagusliina. 26 de Ages?o de 20 t6.
Tarcísia {3teto Chiavegat
Prof

RECADASTRAMENT0 201 6

E>1'rRA'O C)E ltl=XIGIBILIDADE DE LIC IT.
amassa Aclmlnistr3tlvo n' 37a5.'20 1 6

:dura do f\lutllCíPtu üe Jaçuanúna
fada: EF'Drcs8 8rastlnra de Colhe:os € Telégrafos

))etc. Pí9staç&o de se:viços de entrega de cofre3pondéncta e
aQ:cíonats (telemát:cos remessa local com

cornpravaçaa de entrega, aquisição de produtos, S=CEX.
PAC e remessa intornac'iorta}).

ÇÁo

tar-

G

ecucàQ de

B

a adie
d e

Servia ltivc> 6 P'

Faça seu recadastramento e atualize seus dàdi

Período. t)3/10/.nL11 6 a '31 f'tU/201 6

e.V:SO D: ADIUCtCAÇÃ0 E HOMOLOGAÇÃO

REGÃO PRESEFqCtAL N' lla/20iê - SISTEhIA REGISTRO
)E PREÇOS

ma.se público e para eaíthecimorltc das iMeíess3dcs que os
trens desçrüos 3 sega:r oriund03 do P:egõo acima mencionado
tendo como obyetc o fornecimento parcelada c eventual de tintas

p'o=utos Dará Ptnnra. foram Adjudicados ü Homdogados em
16 de Agosto de :0:6 em favor das licitantes a ngu+r, com seus
respect&os Itens. -/81OTBS unitários e totais:
Fomendor: BAS 10 & OLIVEIRA CObIERCIO OS r.IAT PAR.a.
CONSTRUÇÃO LIDA - &l: - CNPJ: 59.803.627/0001-23

IElmTM{E '''= '' ''''''''''TX$ü-m-
":'=r==ne':mlãSB'kiXtEÕV:#!:::li:n:iã?8JTRií''''ií:Zr

:3á.xlXU?Ç!: ;MI Sê!;?(ii (:3; tli\?i :E =-'táXI..IX
pCU A.';.Ut J'#) »iiür blt\.v :b $t{.P;; di' ii € õ! :

;n= =V.=Ç;.:'E ]'\=:Ül$Ü :'.'CC(:'# \ila : -\'.-=
:N}' : '.= 1'; :. :1' ;:3 :: : 4=

;iiiiC7:$i=:i:it'ivl U '= Çilhii+'.tÂiiEiRI ]B32 8 Zi H

kesu T;RS v' ;u =: pt'.3.:::;ç{»'j: F ;!;: i4 ;:s [: : s:õi
+lt;ei Ç\:y! ;'2ÉllB :;:: E J n:e ;:3 3t :Ç3;(= :XTn'
q'$'+S. ::-9.Ç+ Ei Li'l X ! -n;! :; ?l:. 3>T:'e: ab $$.i=:v .C':

i=1.y$ Íl\B:: nU: .i.'CÍ 3\A X- A'ç ) :v:3õ ;:

ibr total RS 300.000 00 jTrezerltos mi; reais
Antigo 25. capta!. da i.et r' 3.66©93.

Spaetarla de G,aüneta, :S de Aresta de 29 )6
Ta'cinto C:eto Ctuavegato
Prefeito

iVISru DE RESULTADO D: JLJLGA?íIEtJTC DE RECURSO
ADJUDICAÇÁDEHOh:OLQGAÇÃO

PREGÃO P1' 125.'20 16

Ta'na-se púbi'co e para conhec:mento dos interesisadcs í:ue o
rcwrs) apresentado orla Itcilat3te )/)C Locaçõeç e Viagens Eircti

'a Julgado intptocecjertíe. pu' a)ativos

:dnt3no. ficando Aalua:cabo e

;Podes & Turismo. cam o valor de RS lfeOO {çento

tquPnta e seis reais) poí '/:agem. perfazendo c valor total
esiimaao de R3 7a 4 J2.QC (setenta e q:iatro mil. qt:al

Informações. {'t9) 3837-3517 Qi 9} 3847-1225

;p.:ggbc.&iZigg&in12H

eesP
Torna
CC}MI

Vígllüncla
clo $entlar Direi

ADO DE lrJ DE FE R
C

0 DE SUSPENSÃO DE LICI'RAÇÃO E REABERTURA 0E
LICITAÇÃO
PRE(;ÃO PRESO\iCIAL N2 13: '2Cl$ - Si

DE PREÇOS {COfd COTA RESES'CADA
IXCLUStvA,PARA VE

A prefeitura do hlunicípta

A

ARA he:/EPP E
E

de Jag
galos aidos int Prega

;TEF.!A RE3iSTRO
decretar:a de Gaoinete
T to Ch gato

&' Agesl

:F';'qQE1:5E,Tq:"':' o:r"o :'" ""-'"''
NrIFnAçls(> tq{. 60P Ser'te AA

'b l 2 7 t/l S Dela' 21/Q7;?01 h
Ralé. .)c:nl LUX81<)TECA FAÇRIUACEUTlçA
Enaoreça: ESTRADA MUFllcipAL JC;R N» 254. {;ALFA
EIAIRRt) TAW(}UtN HC} v=t.HC)

U?41CIPIo. JA(;iJARIUNA ;EP t3 3:D.Qa0 UF 3P

E 0

ae 2016

eílso por mot;vos inseítcs no processo lícita:ooo. Feít s as
;teraç5+s. fica reaberta nesta Prefeitura. PREGÃO fqc f3 t/20 t6

;TEI.la. REG{STRO DS PREÇOS {COR/ COTA

RESERVADA PARA bIEIEPP E EXCLUSIVA PARA l\!E/EPPI
o cbjeto é a
=norros {adt: tt(

stÇào P
liltNote).

rna. torna ?ubitco e para a
l R&tÀ l:iSi. .e!,+. ;&Xi :::t:R € ; HiÍ; ; F=i;i i
;?ai'=X:lD W.V.}=; t 3:Ü&;j l {CKÇ:n .FK:.VI Expediente

{;;6'ü':-.=:o} eÕ$ : K aD00i?ii;51
';:i :3'::;::iÇ : B :l?i ;:.= »n:K\=SI F'\:l= }e

l:ss.i..D :Tib'#! : .: i .1:5 i;lR'(Ç;:F ;?i;;i Í

:;S4.i;€1 C'E }:A = Fi:iCi:k i: .Ú+X. :pC; Jaguadüaaéumapubticação da P fei
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#
Secretaria de Gabinete 23 de Agosl
Tarcísio Cleto Chlavegato

EXTRATO DE TERMO DE SUSPEFISAO CONTRATUAL

TOMADA DE PREÇOS N' OOS/2014.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguanüna
Contratada: Construtora Gregas Ltda

Acordam as partes que o Contrato n' 272/2014. tendo
como QUIeto a construção Qe Unidade Básica de Saúde no
Bairro Cruzeiro do Sul. fica suspenso de 03 de janeiro à 29 de

fevereiro de 2016.
S«rptana de Gabinete. 23 de Dezembro de 201 S.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

AVISO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo n' 9745/2016

RATIFICO o ato do Senhor Secretário de Governo que decl

iu a inexigibilidade de incitação, com fundamento no Artigo
2S, Capot. da Lei n' 8.666/93. a favor da Empresa Brasileira

Prpfpit

de 2016 Da-se a este aditamento o valor total estimado de
RS181 .057.60 (cento e oitenta e um mil. cinquenta e sete ícàis
e sessenta andava.

Continuam em vigor todas as outras (láusuias e mndiçõa
do contrato e do mrreiato processo administrativo.

Secretaria de Gabmetq 21 de julho de 20'6.
Tar(isto Cleto Chravegato
prefeito
iXTRATO DO PRIMEIRO TERNqO DE ADITAMErITO DE CON

'RATO

envelooes as 09:00 horas do dia 1 4/09/2016. sito a Rua Nlanoel

Alvos Careta. 1 00 - id. São Luiz - Jandira - SR O edital encontra-

se disponível aos interesndos no mesmo endereço {Setor de
icitações}, no quadro de Editais e também para aquisição na
regra. mediante o pagamento da taxa de RS 2S.00 (vinte e

;p.gov.br +nformaçóes: {11) 461 9.8250/461 9-8S28. Hamilton
Cénr de fbula Reza - Pregoeiro.

ü.g dtampa pe

de Juquiá. pelo período de 12 (doze} meses. A declaração de
pleno atendimento aos requisitos de habilitação, declaração de

envelopes contendo a proposta e os dowmentos de habilitação.
deverão ser protocolados até as 09:1 5 horas do dia 1 3/09/201 6
O «edenaamento dos representantes das empresas que cum

param o orotocolo no horário estabelecido, terá Inicio às 09:20
horas do dpa 13/09/2016 e o seu encerramento está previsto
para âs 0q:30 horas. podendo este horário ser dilatado, desde

que ainda calam licitantes oresentes a serem credenciados;
encerrando-se a fase de credenciamento com a abertura do
primeiro Envelope - Proposta de Preços. A Sessão Pública de

processamento do pregão está prevista para ter início às 09:30
horas do dia 1 3/09/201 6. O Edital em inteiro teor estará a dispo
içào dos Interessados no site www.Juqula.sp.gov.br ou de 2' a

6' feira. das 09:00 às 1 2:00 horas e das 1 3:30 às 1 7:00 horas. no

nço Municipal. sito à Rua Mohamad raid Hedlazi. n' 42. Bairro
esta. Juqulá/SFt CEP ll .800.000. Quaisquer Informações

poderão ser obtidas no endereço acima. pelo email licitação@

iqula,sp.gav.br ou pelo telefone (1 3)3488-61 1 1 ramais 21 5 ou
245. Prefeitura rdunicrpaf de Juquiá. 27 de agosto de 2016 -
Mohsen Hojelje - Prefeito Nlunicipa

de peq porte (presa

CÂMARA MUNICIPAL DE JANDIRA

Contratada: Cooperativa de
Jaguanúna - C00PERJ.

tnntP: Prof dnM pio de Jaq

ida nas obriqações da Contratante a obrigadoentra'qc

Dispensa de Licitação n
Contrato n' 004/2016

1532/20lS

lbalho de Recicladores de A Câmara municipal de Jandira. por meo de sua Presidên-
cia. torna público que se a(ha aliena, nesta unidade.
modalidade PREGÃO PRESENCIAL N' 01/2016

iPo: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS

COM CRITÉRIO DE JULGAFaENTO TIPO MENOR PREÇO POR

«

taça

:OTE.
Obl forno d Q. esp

Aviso de ilação - Pregão Prnenctal para Regist de

carrocena para colete seletiva. om mo
;ervídores da (ontratante.

iedede do fornecimento à Contratada de um caminhão % com
do quadro de

de correspondência e sewiços adictonals (telemáticos. remessa

de Correios e Teléqrafos, para prestação de s aços d 'q
do contrato e do orrelato procuro admmlstrativo.

Se«etária de Gabinete 02 de agosto de 2016

Continuam em vigor todas as

Tàícisto (.leio (.hiavegato

Cães constantes do Memorial Descritivo (ANEXO l}.

Data. Horário e Local da Sessão Pública: 09 de setembro. às
f 4:00 horas. no Plenãrto da Câmara rdunicipal de Jandira. sito à
Rua Rubens Lopes da Silvo. 100 - Centro - Jandiía . fode: (1 1)
4789-S033 ramal 22ide 1 2 (doze) meses pelo valor

oral com comprovação de entrega. aqutslção de produtos.
SEDEX. SEDES 10. PAC e remessa Internacional). pelo período

amado de RS 300.000.00
Cais). face ao disposto no Artigo 26 da L

aícisio Cleto Chiaveqato

tios de entrega de correspoObleto: Prestação d(

Cleto Chiavegato
ef

ezentos nll
8 666/93. vpz que o processo se encontra devidamente instruído.

Secretaria de Gablnett1 25 de Agosto de 2016.

Prefeito . /
EXTRATO DE INEXIGiBILIDADE DE LICITAÇÃO l»
Processo Administrativo n' 9745/201 6.

Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

dênaa e serviços adicionais (telemátims. remessa local com

comprovação de entrega. aquisição de produtos. SEDEX. SEDEX
0. PAC e remessa mternacionã

Prazo de execução: 1 2 {doze) meses.
Valor total: RS 300.000.00 (Trezentos mil reais).
Base legal: Artigo 2S. capot. da Leí n' 8.666/93.

Secretaria de Gabinete, 25 de Agosto de 2016

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO.

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
REGAO N' 1 25/2016

Tomada de Preços n': 005/2014

Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna

Contratada: (onstru tara Gregas Ltda.

RATO

Cnntr ?7?n014

!XTRATO DO PRIMEIRO TERNTO DE ADITAMENTO DE CON.
rpfpit

Edital: O edital « disponível no sitio eleuõnlco da Câmara

JUQuiTiBA

em www.camarajandira.g.gov.br e
ctor de licitações.

Otoniel Henrlque de Alexandria

PREFElTU RA MUNICIPAL DE JUQUiTtBA
lessoalmeni

lmbém poderá ser retirado

fada: Constru

Diante do deferimento do pedido de reajuste - Protocolo n'
858g/2016 {INCC DI 20/05/2014 à 01/0S/2016). fica acrescido

ltrato o valor de RSI 1 1 .185.65 (cen

JARDINOPOLIS

PROCESSO N' 798/201 6
(chamada Publica n' 01/2016

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA ABRI
CULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - PNAE

HOMOLOGAÇÃO
HOMOLOGA a decisão da COMISSÃO PERMANENTE DE

IMITAÇÕES desta Prefeitura.
2. Após formal idades legais. arquive.se.
ADJUDICAÇÃO
CONSIDERANDO a decisão da COMISSÃO PERMANENTE DE

IMITAÇÕES. optamos pela ADJUDICAÇÃO do presente:
IUQUiTIBA, 04 de Julho de 2016.
francisco de Arauto Meio - Prefeito Municipal

)dize mi
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLtS

Prazo do aditamento: 05(cinco) meses.
Continuam em vigor todas as outras cláusulas e condições

do contrato e do mrrelato processo administrativo.
Secretaria de Gabinete, 1 8 de agosto de 201 6.
Tarcísio Cleto Chiavegato

EXTRATO DO OITAVO TERMO DE ADITANIENTO DE CON

a«'ntospd

Prpfpit

ilteR ÇPll

lor total de RS868.81 2.1 1(oitocen
itavos).passando a ter

sessenta e oito mi

Abertura de Licitação

Processo 1 09/2016 Pregão Presencial 042/201 6. ObJeto:

Departamcn de Licitações

Registro de Preços para exeação de exames diagnósticos de
complexidade. Data de Entrega dos envelopes

3.09.2016 às 09:00 horas
mêd a

' Documentação' e 'Proposta
Credenciamenro e abertura para o mesmo dia e mesmo horário.

formal pod da dereço Praça )r. M
s.

'RATO

(:oncorrência n';001/2011
81/2011

Contrai.a ne:lpíefeituía do Município de Jaguariüi

50 p telefone 16.3690.2934.

[)apartamento de Licitações

Abertura de Licitação
Propenso 116/2016 Pregão Presencial 046/2016. Objeto:

sofá e scanner) e imoressoras com fornecimento de suprimentos.

nutenç

a esta
oreven

Dat

ARANJALPAULIS

Locação de equipamento(s) multifuncional (copiadoía. impres TERMO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL REGIS-

TRO DE PREÇOS N' 028/201 6.PROCESSO N' 071/201 6
0 Prefeito Municipal de Laranjal Paulista. no uso de suas

atribuições legais. comunica a SUSPENSÃO do ato público dc
abeRura dos envelopes documentos e propostas, marcado para
o dla 29.08.2016. às 9.00 horas. por prazo indeterminado. por
determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
rC-O1 41 56.989.16-2. wra análise de edital e ulteriores delibe

rações. do que pertine o objeto licttado do Pregão Presencial
Regtstro de Preços n'028/2016.

Paulista. 26 de agosto de 2.016-Reitor Cainann

PREFEITURA MUNICIPAL DE URANJAL PAULISTA

EKel

Torna-se público e para conhecimento dos interessados quc
urso apresentado pela hcttante MC Locuções e Vlaqen!

se publico e para conn«imenso aos in
apresentado pela hcttante MC Laca(

lgado

Zanga Transportes & Turismo, mm o val

procedente. por meti
rln Arlliirliradn p HnlIndo Adjudicado e H(

itatárin rpçr»rhvampr
legado,
à licitan'j.::' oroced tona. reste(

EPP.

itõrto.

viagen!
insertos

fica prorrogada a vigência do contrato por mais 60€sessen

ta) dias. untados a partir de 20 de agosto de 201 6. devendo ser
:onsiderado para este período 40 dias letivos.

0 valor por viagem (sem monitor) permaneci inalterada
seja. RSI 71.43 (cento e setenta e um reais e quarenta e

:entavos). totalizando o valor estimado de RSI 37.1 44.00 (cento
ita e sete mll, cento e quarenta e quatro realsl

es

gestão de uso através de software de gerenciamen!
de Entrega dos envelopes 'Documentação
1 2.09.201 6 às 09:00 horas. Credenciamento e abertura para o

:adereço Praça Dr. Mano Lins. l SO e telefone 16.3690.2934.

esmo d smo h ornBções pode obtida

'reposta

estimado de RS 74.41 2.00 {setenta e quatro mil. quatrocentos

Seaetaria de Gabinete 25 de Agosto de 2016.
Tarcísto Cleto Chiavegato
Prefeito

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
?REGÃO PRESENCIAL N' 138a016. - SISTEMA REGtSTRO

DE PREÇOS

A Prefeitura do Muntcíplo de Jaguanúna, toma público e
para conhecimento dos inter6sados que encontra se aberta
r©sta Prefeitura. PREGÃO PRESENCIAL N' 1 38/201 6 - SISTEMA

REGISTRO DE PREÇOS, cujo objeto é o fornecimento parcelada


