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Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva, Secretária de Gabinete do

Município de Jaguariúna, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições e

tendo transcorrido o prazo recursal, HOMOLOGA o presente certame

licitatório -- TOMADA DE PREÇOS N' 009/2018 -- Processo Administrativo

n' 12.202/2018 e ADJUDICA o objeto em favor da licitante PAVINC

PAVIMENTAÇÃO INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO CIVIL

LTDA., pelo valor global de R$ 241.499,46 (duzentos e quarenta e um mil,

quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e seis centavos).

Secretaria de Gabinete, 25 de janeiro de 2019

'\
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produtos químicos para utilização em estação de
tratamento de água, conforme demais
especificações descritas no Edital. A data para o
credenciamento e o recebimento dos envelopes se
dará no dia 08 de Fevereiro de 2019 às 14:00
horas. O Edital completo poderá ser consultado e
adquirido no Departamento de Lidtações e
Contratos. sito à Rua Alfredo Bueno. 1235 - Centro

Jaguaríúna/SP. no horário das 08:00 às 16:00
horas, ou obtido gratuitamente através do site

a partir do dia
28 de Janeiro de 2019. Mais infomiações poderão
ser obtidas pelos telefones: (19) 3867-9801, com
Aline. (19) 3867-9780, com Antõnia, (19) 3867-
9707. com Esther. (19) 3867-9792. com Ricardo
(19) 3867-9807. com Nayma, (19) 3867-9757, com
Henrique, (19) 3867-9708. com Rafael. (19) 3867
9760. com Luciano. (19) 3867-9825. com Renato
ou pelo endereço eletrõnico:

Jaguarlúna.25 de Janeiro de 2019
Antonia M. S. X. Brasilino
Departamento de Licitações e Contratos

manutenção preventiva e corretiva para motores
bombas. elétrica e equipamentos dos
departamentos de esgotos (ETE camanducaia e
estações elevatórias de esgoto)'. foi adjudicado no
dia 21 e homologado no dia 25 de janeiro de 2019
em favor da Licitante a seguir:
Nome: CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E
SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 05.304.734/0001

AVISO DE, SUSPENSÃO. 2' ALTERAÇÃO E
NOVA DATA PARA

ABERTURA DOSE
DESIGNAÇÃO DE
APRESENTAÇÃO
ENVELOPES
PREGÃO PRESENCIAL N' 124/2018 - COM
COTA PRINCIPAL E COM COTA RESERVADA
PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENOPORTE

A Prefeitura do Município de Jaguariúna, torna
público e para conhecimento dos interessados que
a data de apresentação e abertura dos envelopes
do Pregão acima mencionado que ocorreria no dia
24 de janeiro de 2019, às 09:00 horas, foi suspensa
por motivos insertos no processo licitatório
Informamos ainda que a nova data para
credenciamento e apresentação dos envelopes e
abertura. cujo objeto é aprestação de serviços de
ocação .de bipap, cpap, cilindro de 'gases
meqiQDais, concentradores de oxigênio portáteiscc' is para transporte e fomecimento de
ox i, conforme quantidades e demais
especificações descritas no Edital. se dará no dia
12 de Fevereiro de 2019 às 09:00 horas. O Novo
edital completo poderá ser consultado e adquirido
no Departamento de Licitações e Contratos. sito à
Rua Alfredo Bueno. '1235 - Centro
Jaguariúna/SP. no horário das 08:00 às 16:00
horas. ou obtido gratuitamente através do site

a partir do dia
30 de janeiro de 2019. Mais'infomlações poderão
ser obtidas pelos telefones: (19) 3867-9801. com
Aline, (19) 3867-9780. com Antõnia, (19) 3867
9707. com Esther. (19) 3867-9792. com Ricardo
(19) 3867-9807. com Nayma. (19) 3867-9757. com
Henrique. (19) 3867-9708. com Rafael, (19) 3867-
9760, com Luciano. (19) 3867-9825. com Renato
ou pelo endereço eletrõnico:
l)enligue jjçjtaç09s©>iaQuariuna.SD.aov.br
Jaguariúna. 25 de Janeiro de 2019.
Antonia M. S. X. Brasilíno
Departamento de Licitações e Contratos

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃOPARCIAL '

PREGÃO PRESENCIAL NO 132/2018.
Toma-se público e para conhecimento dos
nteressados que o Pregão acima mencionado. que

tem por objeto fomecimento eventual e parcelado
de materiais de Limpeza e Descartáveis. foi
adjudicado no dia 03 de janeiro de 2019 e
homologado parcialmente no dia24 de janeiro de
2019, em favor das licitantes a seguir 'com seus
espectivos itens. valores unitários e totais

AVISO.DEABERTURA DELICtTAÇÁO
PREGÃO PRESENCIAL N' ' OO1/2019
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SISTEMAEMPRESAS DE PCQUENO PORTE
REGISTRO DEPREÇOS

Prefeitura do Município de Jaguariúna, torna
público e para conhecimento dos interessados que
encontra-se aberto nesta Prefeitura. PREGÃO
PRESENCIAL N' 001/2019. cujo objeto é o
fornecimento eventual e parcelado de suprimentos
para impressoras e copiadoras
(tonnerscompatíveis). conforme quantidades e
demais especificações descritas no Edital. A data
para o credenciamento e o recebimento dos
envelopes se dará no dia ll de Fevereiro de 2019

às 09:00 horas. O Edital completo poderá ser
consultado e adquirido no Departamento de
Licitações e Contratos, sito à Rua Alfredo Bueno
1235 - Centro - Jaguaríúna/SP, no horário das
08:00 às 16:00 horas. ou obtido gratuitamente
através do site

a partir do dia
28 de Janeiro de 2019. Mais infomiações poderão
ser obtidas pelos telefones: (19) 3867-9801. com
Aline. (19) 3867-9780. com Antõnia. (19) 3867.
9707, com Esther. (19) 3867-9792. com Ricardo
(19) 3867-9807. com Nayma. (19) 3867-9757. com
Henrique, (19) 3867-9708, com Rafael, (19) 3867-
9760. com Luciano, (19) 3867-9825. com Renato
ou pelo endereço eletrõnico:
ralaeLllÊ!!asQsg@iaap a [iu na . sp . qov . b
Jaguariúna. 25 de Janeiro de 2019.
Antonia M. S. X. Brasilino

Departamento de Licitações e Contratos

AVISO DE. SUSPENSÃO, I' ALTERAÇÃO E
DESIGNAÇÃO. DE NOVA DATA ' PARA
APRESENTAÇÃO E ABERTURA DOS
ENVELOPES
PREGÃO PRESENCIAL N' 160/2018
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTES - SISTEMA
REGISTRO DE PREÇOS
A Prefeitura do Município de Jaguaríúna. torna
público e para conhecimento dos interessados que
a data de apresentação e abertura dos envelopes
do Pregão acima mencionado que ocorreria no dia
29 de janeiro de 2019, às 14:00 horas, foi suspensa
pc''""motivos insertos no processo licitatório

mos ainda que a nova data para
ci. ,.iciamento e apresentação dos envelopes e
abertura. cujo objeto é o fomecimento eventual e
parcelada de lanches e sucos. conforme
quantidades e demais especificações descritas no
Edital, se dará no dia 07 de Fevereiro de 2019 às
14:00 horas. O Novo edital completo poderá ser
consultado e adquirido no Departamento de
Licitações e Contratos, sito à Rua Alfredo Bueno
1235 - Centro - Jaguariúna/SP. no horário das
08:00 às 16:00 horas. ou obtido gratuitamente
através do site

a partir do dia
28 de janeiro de 2019. Mais informações poderão
ser obtidas pelos telefones: (19) 3867-9801. com
Aline. (19) 3867-9780. com Antõnia, (19) 3867-
9707. com Esther, (19) 3867-9792. com Ricardo
(19) 3867-9807, com Nayma. (19) 3867-9757. com
Henrique. (19) 3867-9708, com Rafael. (19) 3867-
9760. com Luciano. (19) 3867-9825. com Renato
ou pelo endereço eletrõnico:
afae!.l i citacoes 6>iaaua duna . s D.aov. br
Jaguariúna,25 de Janeiro de 2019.
Antonia M. S. X. Brasilino

Departamento de Licitações e Contratos

AVISO DE RETIFICAÇÂO/RATIFICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N' 004/2018
Torna-se público e para conhecimento dos
interessados que em publicação veiculada em 05
de janeiro de 2018. às fls. 07, neste jomal. onde se
ê: "...Contrato n' 092/2016...' lê "...Contrato n

092/2018.

Secretaria de Gabinete, 22 de janeiro de 2018
Mana Emília Peçonha de Oliveira Salva - Secretária
de Gabinete

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N' 009/2018
Toma-se público e para conhecimento dos
interessados que. transcorrida o prazo recursal sem
nterposiçao de recursos, a Tomada de Preços

acima mencionada. que tem como objeto
Prestação de serviços de recapeamento de vias

públicas - Convénio - Contrato de Repasse OGU
1042.356-03/2017". foi Homologada e Adjudicada
em 25 de janeiro de 2019. em favor da licitante
Pavinc Pavimentação Infraestrutura e Construção
Civil Ltda., CNPJ 14.062.611/0001-79. pelo valor
global de RS 241 .499.46 (duzentos e quarenta e um
mil. quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta
e seis centavos)
Mana Emília Peçonha de Oliveira Sirva
Secretária de Gabinete

cinquenta e três reais e cinquenta centavos).
Fornecedor: FORT-LIXO INDUSTRIA DE
EMBALAGENS PLÁSTICA LTDA. EPP. - CNPJ

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N' 165/2018

A Prefeitura do Município de Jaguariúna, toma
público e para conhecimento dos interessados aue
encontra-se aberto nesta Prefeitura. PREGÃO

PRESENCIAL N' 165/2018, cujo objeto é a
aquisição de lO (dez) bombas dosadoras de

AVISO.DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL NO 158/2018

Toma-se público e para conhecimento dos
nteressados que o Pregão acima mencionado. que

tem por objeto "Prestação de serviços de

/alar Global: R$ 1 202 1 78 99
Descàção ' Valor Global

MANUTENÇÃO ER'
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

R$

1 202.178.99

\llne Femand
dana Emilia Peçanha ae Oliveira Salva - Sec'etád:
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SUBUNK 'LICITAÇÕES') ou mediante comparecimento ao bal-

da gerência de compras e lidtações = R Aparício Lorena.

120 - Jd. Liberdade - Jacareí - SP -'das 08:30às 16:30. sem

a
lrànsito e transportes desta Prefeitura.
de Apoio fazem saber aue. a(ha-se abe tn Prat)Fria

Diário Of:idal Poder Executivo - Senão

l um reais e. sessenta centavos) ou ainda. gratuitamente pelo site
l m.jandira.sp.gov.br. informações: (] 1) 46]9-8S28.' Macia

Aparecida l.lereu de Rossi - Pregoeiro

AVISO DEABERTURA DELICITA(ÃO
PREGÃO Ne. 08/1 9 (PRESENCIAL)-Processo N'. 474/1 g

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de insu

mos para café da manhã. em atendimento a Secretaria de Obras.

}QÃg..B:EMALHO 7S4:.fins-SF! a.Comissão designada para qualificação de pessoas
jurídicas de direito público. interessadas 'em obter qual f cação

mo Organização Social. através do Decreto n' 1 1 .'572. de'03

de dezembro de 201 8. para análise documental das empresas
panlcipantes do Edital de Convocação Pública n' 05/2018 . de
22 de .novembro de 2018, á sabe Processo 20.380 de ii de
dezembro de 201 8. UNISAN - União pela Beneficiência Comu-

táiia e.Saúde. complementado pelo Processo 20.690; Processo

ll$:Êli#alm:'EiÍ'êgãBI
20.824 de 20 de dezembro de 2018. IMED tituto de
Medicina. Estudos e Desenvolvimento; Processo 20. 810 de 20

de dezembro de 201 8, Hospital Psiquiátrico Espírita Mahatma
Gandhi; Proasso 20.826 de 20 de dezembro de 2018. Associa.
ção para o Desenvolvimento e Exercício Pleno; Processo 20.837
de 20 de dezembro de 2018. INSAUDE - Instituto Nacional
de Pesquisa e Gestão em Saúde. perfazendo um toül de sete

empresta e. .após análise dos documentos apresentados âca
sim definido: Empresas.DEFERIDAS: IAPP - Instituto de Apor

Políticas Públicas. IMED - Instituto de Medicina. Estudos e
Desenvolvimento e INSAUDE - Instituto Nacional de' Pesquisa e
Gestão em Saúde e Empresas INDEFERIDAS : UNISAN União

pela 8eneficiên(ía Comunitária e Saúde- Não atentiimento ao

tem 3 'OS DocuMENTOS NECESSÁRIOS'. letra Vll; OSCEMA
- Organização Social Cellula Matei - Não atendimento ao item
3 'OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS'. letra Vll; Hosoiül Psiaui-

) Espírita Mahatma Gandhi - Não atendimento ao item 3

OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS'. letra Vlll; Associação para
o DeRnvolvimento e Exercício Pleno - Não atendimento ao item

3 'OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS'. letra Vll; as quais serão

ustódio Mare de JpstJÇ

São Paulo 129 {19)- 187

custo com apresentação de CD-r ou pendrive
Jacareí. 25 de janeiro de 2019
Nelson Gonçalves Prianti Presidente do SAAE

PREFEITURA FIUFJICIPAL DE JOGO RAMALHO E HOSPITAL

F..y?WIIOAOE OE R"CHARIA TERMO OE COLIBORAI;Á8N' O1/2019

..IE:81t'glgÊ.': «""«" ""." ~' ""''
Objeto: Transferência de Recursos Financeiros destinados

.teia cie energia. ektrica. géneros alimentícios e pagamento
de profissionais médicos de especialidade : Valor do termo: RS
300.000.00 - Data da assinatura: 2S/01/2019. '

EXTRATO DE CONTRATO N' OSQ019
Contratante: Prefeitura Municipal de Jogo Ramalho - Con

tratada: BRAÇA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - Modali

dade: Tomada de Preços n' 09/201 8 - Objeta: Exec«io de obras
$ !onltrução de galeria de águas pluviais - Velar do conDaU
RS 38.707.S6 - Data da assinatura: 28/0112019

Jacare

JAGUÂR!!)NÂ
licitação retro citada. sendo a data de entrega e abertura dos

pes as 09h00m do dia 1 1 /02/19. sito a Rua Manoel Alvos
G ia, 1 00 - Jardim São L dirá-SP. O edital enmnt

A Pregoeira e Equipe

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
AVISO

DE NOVA DATA PARA APRESENTAÇÃO E
ENVELOPES

PREGÃO PRESENCIAL N' 124n0]8 - COPA COTA PRIN.
CIPAL E COM COTA RESERVADA PARA MICROEMPRESAS
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

A Prefeitura do. Município de Jaguariúna. torna público e
parir conhecimento dos interessados que a data de apresentação

e abertura dos envelopes .do Pregão acima mencionado que

citatória. Informamos

E

.ae Janeiro
lnseúnç nn

U19. âs 09:00 h
cesso lícitntórin

su
pensa por enc

Ços ae locação de blpap. cpap, dlindro de g
conQntradores de oxiaênio DaRátpiç. rarrinhn< tfançnnrtP

medicinais
pn ponâteis.q€

DE SUSPENSÃO. 2' ALTERAÇÃO E DESIGNAÇÃO
PARA APRESENTAÇÃO E ABERTURA ÓOS

disponível aos interessados no mesmo endereço (Selar de Lícita
does). para aquisição na integra. mediante o pagamento da taxa
de RS 31.60 (trinta e um reais e sessenta tentava) ou ainda
gratuitamente Pêlo site. unAõu.landira.sp.gov.br. Informações

1) 461$82S0. Rosangela Ribeiro da Silo - Pregoeiro
AVISO DEABERTURA DELIMITAÇÃO
PREGÃO N'. 09/1 9 (PRESENCIALl-Processo N'. 22.1 28/1 8

mplantação de Registro de Preços para aquisiçãoObie

de tinta de sinalização de sob. em atendimento a Seàetilrla
de Obras. Trâmíto e Transportes desta Prefeitura. O Pregoeiro e
Equipe de Apoio fazem saber que. ad\a-se aberü nesta Plena

lura a licitação retro citada. sendo a data de entrega e abertura
dos envelopes as 09h00m do dia 1 2/02/1 9. sito a'Rua Manoel
Alves García. 1 00 - Jardim São Luíz - Jandira-SR O edital encon-

LÀ8ANJÂLPÂUL!$TÀ

da que a nova. data para. Credenciamento e apresentação
dos envelopes e abertura. cujo objeto é a prestação de seM-

e fornecimento. de oxigénio, conforme quantidades e demais
especificações descritas no Edital. se dará no dia t 2 de fevereiro

de 2019.às 09:00 horas. O Novo edital completo podná ser
nsultado e.adquirido no Departamento de Licitações e Con

tratos. sito à Rua Alfredo Bueno. 1 23S - Centro - Jaguariúna/SP.
no horário das 08:00 às 1 6:00 horas. ou obtido gratuitamente
atrwés.do site m.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br a parir do
dia 30 de janeiro de 201 9. Mais informações poderão ser obtidas
pelos. telefones: (19) 3867-9801, com'Alise. (1 91 i8õ7.97n.
com Antónia. (1 9) 3867-9707. com Esther; (1 9) 3867-9792. com

Ricardo. (19) . 3867-9807. coM Nayma. (19) '3867-9757. com
Henrique, (19) 3867-9708. com Rafael, (19) 3867-9760. com
Luciano. {1 9) 3867-982S. com Renato ou peloendereco eletrã

henrique.llcitacoes©jaguariuna.sp.gov.br
Jaguariúna.2S de Janeiro de 2019

Antonia M. S. X. Brasilino-Departamento de Licitações

AULISTA

ooiiolaAio OE CONTRATO 0A ÍOMAOA OE pREÇos N'

Estrato de Contrato da Tomada de Preços n' 001/201 8-Pro-
cesso n' 0S7/201 8-Contrato n' 0S9/201 8-Contratante-PMLP-

.Contratada-DNR-TERRAPLE}JAGEM E PAyIMENTADORA
fORESTO LTDA-Objeto-Contratação de empresa Dará imnlan-

Laranial Pau

DE DA TOhIADA

da taxa de RS 31.60 {trinta e um r;ais e sessenta cenbvos

alma!.gratuitamente pelo site wwwjandira.sp.gw.bc Inlorma-
'( 1) 461 9:8250: Hamílton Cénr de Pauta' Reza - Pregoeiro.
AVISO DEABERTURA DELICITA(ÃO '
PREGÃO N'. 10/1 9 (PRESENCIAL} - Processo NO 04/1g

Objeto: aquisição de placas de tatame. calchõe$ 1e«óis e
edredons. em atendimento a Secretaria da Educação desta Fre-

ira-se aisponivelao
Licitações). para actacõesl diantrp

tor de Lícita(ões) quadro de Edil bé

aos interesudos no mesmo endereço (Selar de

Hl$4z:'m.peH :n:a,: 't'ei«s
Para-04 01 .201 9ncia-Prorrogado pu 06 ( seis ) meses.Assina-

devidamente comunicadas para conhecimento e abertura de

prazo p?rainterpaição !je.recurso e.considerando a finalização
das cmferências . foi solicitado a mim. Suely lareira de Souza

membro da comissão. .que. lavrasse a presente ata. que segue
assinada por mim e pelos demais membros da comissão.

Lucas Corria Leite Martins
111 - Suely Peneira de Souza

IV- Manda Alvos Corria

feitura. A Pregoeiro e Equipe de Apoio fazem saber que. acha se
berra nesta Prefeitura a licitação retro citada, sendo a data de

traga e abertura dos envelopes as 09h00m do dia 14/02/1g.
ito a Rua fdanoel Alvos Garcil. 1 00 - Jardim São Luiz - Jandira-

SP. O edital encontra-sê disponível aos interHndos no mesmo

para aquisição na integra. mediante o pagamento da taxa de
RS 31.60 (hirta e um reais e sessenta centavn<\ aii ainda

g ratuitamente pelo site wwwjandira.sp.gov.bí. Informações

"-.''''!Hm#ilii' ÊSiHzs'h:?iã="#á

lista. 28 de Janeiro de 2.01 9-Alcides de aloura

Campos Júnior - Prefeito Municipa
ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL

REGISTRO DE PREÇOS N' OOln019-PROCESSO N' OO1/201 9.

Pregão Presencial Registro de Preços n' 001/201 9.Procnso
001 /201 9-0bjeto.Aquisição de óleo diesel S-1 0. O Prefeito

ni=a:w:lu'h=g !::ii IÉÉI li11il
Pregoeiro e equipe de Apoio à emprea: Auto Posto Can:ian
laranjal sulista Ltda. no valor de RS 3.S69 ltrês vírgula. aui

lésimos d

LORENÃ

Con

PISO.PE.HOMOLOGAÇÃO E AOIUOICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N' 009n018. '
Torna-se público e para conhecimento dos interesados

que. &anscorrido o prazo recursal sem interposição de reCUrSQ&

a Tomada de Preço acima mendonada. que tem como abjeto
ção de serviços de recapeamento de vias públicas -

Convénio ntrato de Repassa OGU 1042.3s6-03/201 ?i
Homologada e Adjudicada em 2S de jamlro de 2019 em flor
da licitante Pavinc Pavimentação InMs&utura e ConstWãa
CMI Lida.. CNPJ 14.062.61 1/0001-79. pelo valor global de'RS
241.499,46 (duzentos e quarenta e um mi

'enla e nove rêàls e quarenta e seis centavosl
Mana Emüia Peçanha de Oliveira Silvo-Seca

considerada vencedaa do certame pelo crit&io de Menor preço
ária.Laranjal fbulista. 25 de Janeiro de 2.01 9-Akides 'de

Moura Campos Junior - Prefeito Municipal
ALISO DA ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE

PREÇOS N' 004nO1 8-PROA'ESSA N' l l ln018

Obkto: Contratação de empresa apecializada para exe-
ção .de obra de Reforma e Ampliação' da Radaviária Mun
pal: localizada na Avenida Prefeito Hermelindo piUon. neste

Município de Laranjal Paulista/SP. induíndo "fomecimento de
todos os materiais. mão de obra. serviços e candaüs conlom»

Contrato de Repasse n' 792768 - Ministério das Cidades/Caixa.

-.à empresa Construtora Reobote Projetos e Emprnnd mento

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA torna público a
d«isco de reaplicaçao da avaliação do cargo de Nutricionista

=:.=!UXã''omÍ;3Ü:'q '#Ü;:''BB?Ü
PREFEITURA MUFJICIPAL DE LORENA torna público a

Classificação Preliminar Gabarito Oficial e Resultados dos
Recursos refHente ao Concurso Público 01/2018 que poderá
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA

AVISO OE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Ne 9/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLIS

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Ne 26/201g

Torna-se público e para conhecimento dos interessados que. transcorrido o
prazo recursal sem..ínterpo?ição de recursos, a Tomada de Preços acima mencionada, que
tem como.objeto "Prestação de serviços de recapeamento de vias públicas - Convénio -

RUHEmnHme.$am'B,Ü]ZÜij;
quarenta e um mil, quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e seis centavos)

Objeto: Aquisição equipamentos eletrõnicos e de informática, e eletrodomésticos para o
Departamento de Saúde, Saneamento e bem Estar Social de Emenda' Parlamentar,
Proposta .ne 10401.857000/1140-01, para o Departamento de Saúde. Saneamento e Bem
Estar. Social,.cuja apresentação. das propostas dar-se -á 14:30 horas do dia 14/02/2019 0
Edital está disponível na Prefeitura Municipal, no horário normal de expediente, ou site
(www. ma rtin opor is.sp .gov. br.)

MARCA EMILIA PEÇANHA DE OLIVEIRA SINA
Secretária de Gabinete

Objeto: Aquisição eventual e futura, de forma parcelada. de equipamentos e materiais
permanentes (Impressora, ventilador e geladeira) de Emenda Parlamentar,' Proposta ne
10401.857000/1160-02, para o Departamento de Saúde. Saneamento e Bem Estar Social.
cuja apresentação das propostas dar-se-á 08:30 horas do dia 15/02/2019. O Edital está;
disponível .na Prefeitura Municipal, no horário normal de' 'expediente, 'ou site
(www.ma rtino pol is. s p .gov. br.)

PREGÃO PRESENCIAL Ne 27/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUMIRIM

Contrato ne 03/19 - Processo ne 75/18 - Chamada Publica n9 29/18. Modalidade
Chamada Publica. Contratado: Estore Marçano Piasentin. Data da 3ssínatura: 07 de
janeiro de 2019. Valor do Contrato: RS lO.160,46 (dez míl, cento e sessenta reais e
quarenta e seis centavos). Objeto: Aquisição de géneros alimentícios da agricultura
familiar e do.empreendedor familiar rural.' para o atendimento ao 'programa nacional
de alimentação Escolar/PNAE. Prazo: 31 de dezembro de 20].9.

EXTRATOS DE CONTRATOS

PREGÃO PRESENCIAL Ne 28/2019

Objeto: Aquisição. eventual e futura, de forma parcelada. de equipamentos de informática
(Computador Desktop (Básico). e Impressora), para o Departamento de Saúde. Saneamento

ia( H\w:g HaElhaHiiii%üii
expediente, ou site {www.martinopolis.sp.gov.br.)

Contrato nç 04/19 - Processo nQ 7S/18 - Chamada Publica ne 29/18. Modalidade
Chamada Publica. Contratado: Luiz Gonzaga Zanetti. Data da assinatura: 07 de janeiro

Valor do Contrato: R$ 5.870,29 (cinco mil, oitocentos e setenta reais e viRte e nove
centavos). Objeto: Aquisição de géneros alimentícios da agricultura familiar e do
empreendedor familiar rural, para o atendimento ao programa nacional de alimentação
Escolar/PNAE. Prazo: 31 de dezembro de 2019. ' ' '''

e

PREGÃO PRESENCIAL Ne 29/201g

Objeto: Aquisição de equipamentos perm.anentes, de acordo com o Convento Contrato de
Repasse OGU ne 822759/2015 - OPERAÇÃO 1026901-7S/201S - MINISTERIO DO ESPORTE.
compreendido por: Casa do Tarzan {madeira).. Balanço duplo (madeira) e Gangorra dupla
(madeira)t cuja apresentação. das propostas dar-se-i 08:30 horas do 'dia 18/02/2019.'0
Edital está disponível na Prefeitura Municipal, no horário normal de expediente. ou site
(www.martinopolis.sp.gov.br.). Martinópolis, 25/01/2019

')
Contrato ne 05/19 - Processo ne 7S/18 - Chamada Publica nQ 29/18. Modalidade
Chamada Publica. Contratado: Rogério Bordignon. Data da assinatura: 07 de janeiro de
2019. Valor do Contrato: R$ 11.685,40 (onze mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e
quarenta centavos). Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e
do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao programa nacional de
alimentação Esco[ar/PNAE. Prazo: 3]. de dezembro de 2019

CRISTIANO MACEDO ENGEL
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA ESTRELAContrato n9 87/18 - Processo n9 64/18 - Pregão Presencial ne 31/18. Contratado: MKR
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP. Data da assinatura: 14/12/2018. Objeto
Aquisição de equipamentos odontológicos. enfermagens e hospitalares para o Centro

de Saúde Braziliano Poggi do município de Jumirim. Os equipamentos e materiais
permanentes serão pagos com recursos das Emendas Parlamentares ne.37120006 (nç
Proposta 12075.708000/].180-13) e 37120006 e 23660012 (ng. Proposta
12075.708000/1180-14". Modalidade: Pregão Presencial. Proponentes: 05. Prazo: 04
meses. Item: 10. Valor total: R$ 1.200.00 (Um mil e duzentos reais)

TOMADA DE PREÇOS N.e 007/2018. Processo n.e 099/2018. Contratante: O Município de
Mira Estrela; Contratada: Construtora Oliveira & Araújo Ltda - EPP. Objeto: Execução da
Cobertura da Feira Pública, neste Município, conforme Memorial Descritivo. Planilha
Orçamentária, Cronograma Físico Desembolso e Aplicação dos Recursos, CONDICIONADO
PELA SECRETARIA DE TURISMO CONVÉNIO N.e 102/2018 PROCESSO DADETUR 268/2018 -
Parecer Jurídico Referencial CJTUR 164/2017. Valor: R$-208.861,53 (duzentos e oito míl e

oitocentos. e sessenta e um.reais e cinquenta e três centavos). Execução/Pagamento: cf.
Edital. Assinatura Contrato: 23/01/2019. ' ''

EXTRAÍA DE CONTRATO Ne 3/201g

AVISOS DE ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PUBLICA Ne 29/2018

Processo ne 75/18 - Thanyra Higia Ferraz Leite, Presidente da Comul da Prefeitura
Municipal de Jumirim, usando de suas atribuições legais. leva ao conhecimento dos
interessados que a Chamada Pública nç 29/18 - Processo ne 7S/18, tendo como objeto
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar
ural, para o atendimento ao programa nacional de alimentação Escolar/PNAE. foi

adjudicado pelo Prefeito Municipal o Sr. Darei Schiavi. o objeto em favor do produtor
Ettore Marçano Piasentin. Data: 07/01/2019

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E AOIUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Ne 7/2018

PROCESSO 099/2018..Objeto: Execução da Cobertura da Feira Pública, neste Município
conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Desembolso e
Aplicação dos Recursos, CONDICIONADO PELA SECRETARIA DE TURISMO - CONyÊNIO N.e
102/2018 - PROCESSO.DADETUR 268/2018 Parecer Jurídico Referencial CJTUR 164/2017
Data Homologação: 21/01/2019. Data Adjudicação: 21/01/2019 Firma Vencedora:
Construtora Oliveira & Araújo Ltda - EPP. Prazo Execução cf. Cronograma de Financeiro.Processo nQ 75/18 - Thanyra Higia Ferram Leite, Presidente da Comul da Prefeitura

Municipal de Jumirim, usando de suas atribuições legais. leva ao conhecimento dos
interessados que a Chamada Pública nQ 29/18 - Processo ne 75/18, tendo como objeto
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar
rural. para o atendimento ao programa nacional de alimentação Escolar/PNAE, foi
adjudicado pelo Prefeito Municipal o Sr. Darci Schiavi, o objeto em favor do produtor
Rogério Bordignon. Data: 07/01/2019

Mira Estrela -SP. 21 de janeiro de 2019
MARCIO HAMlnON CASTREQUINI BORGES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL

Processo nQ 75/18 - Thanyra Higia Ferraz Leite. Presidente da Comul da Prefeitura
Municipal de Jumirim. usando de suas atribuições legais. leva ao conhecimento dos
nteressados que a Chamada Pública n9 29/18 - Processo n9 75/18, tendo como objeto

Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar
rural, para o atendimento ao programa nacional de alimentação Escolar/PNAE. foi
adjudicado pelo Prefeito Municipal o Sr. Darci Schiavi. o objeto em favor do produtor
Luiz Gonzaga Zanetti. Data: 07/01/2019

PREGÃO ELETRÕNICO NÇ 004/2018. PROCESSO NQ 138/2018 - D.A. - D.C.L LICITANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL. OBJETO: Aquisição de materiais de consumo
diversos (Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Especiall, conforme
Convênio ne 818890/2015/MDSA - Proposta 014820/2015'- Departamento de''Ação Social

Município de Mirassol/SP. Empresas Credenciadas: FRIGOBOI COM. CARNES LTDA
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS UDA, EMPÓRIO VOLPANI nDA - ME. CLAUDETÉ
REIS PEREIRA PETROCELI 1592880S845, IVO SIGLIANO DA SALVA - ME e MARLUCE BEZERRA
DOS SANTOS LORENCONE - ME. Considerando o critério de julgamento fixado no Edita
qual seja, Menor Preço Total por Lote. adjudica as empresas vencedoras: FRIGOBOI COM
CARNES LIDA os lotes O1, 04, 06, 07. 09, 12, 16, 22. 23. 24 e 26 do Anexo l do Edital. com
valor total de R$ 65.670,38 (sessenta e cinco mil, seiscentos e setenta reais e trinta e oito
centavos). NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LIDA os lotes 02. 08. 11. 17. 18. 19
e 21 do Anexo l do Edital, com valor total de R$ 2S.073,22 (vinte e cinco mil. setenta e três
eais e vinte e dois centavos), EMPÓRIO VOLPANI LIDA - ME os lotes 28. 35. 38. 40. 41. 43.

44. 4S, 49. 50. S1, 52, 53. 54, S6, 57 e 58 do Anexo l do Edital. com valor total de RS
14:179,88 (quatorze mil, cento e setenta e nove reais e oitenta e oito centavos), CLAUDETE
REIS PEREIRA PETROCELI 1592880584S os lotes 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66 e 6ido Anexo
do Edital, com valor total de R$ 32.797,30 (trinta e dois mil. setecentos e noventa e sete
reais e trinta centavos), IVO SIGLIANO DA SalVA - ME os lotes 03. 05 e 20 do Anexo l do
Edital, com valor total de R$ 16.8SS,70 jdezesseis mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais
e setenta centavos) e MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE - ME os lotes 27. 29
30, 31, 32, 33, 34, 36, 37. 39, 42, 46. 47, 48, 55. 68, 69 e 70 do Anexo l do Edital. com
valor total de R$ 26.474,88 (vinte e seis mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e
oitenta e oito centavos). Os lotes lO, 13. 14 e 15 foram fracassados. Os botei 25. 64. 71 e
72 foram desertos. Cópia da Ata à disposição dos interessados na Divisão de Compras e
Licitação, no site v/ww.bll.org.br e no site www.mirassol.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRAM

EXTRAro DE REGisTRO DE PREÇOS

Jumirim. 23 de Janeiro de 2019
DARCI SCHIAVI

Prefeito

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO
CHAMADA PUBLICA Ne 29/2018

Processo ng 75/18 - Thanyra Higia Ferraz Leite, Presidente da Comum da Prefeitura
Municipal de Jumirim, usando de suas atribuições legais, leva ao conhecimento dos
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afirma que Vale
poderia ter se antecipado
Em pronunciamento
breve, presidente diz
Que vaisobrevoara
região atingida com o
governadorde Plinas

zaçao por parte do lbama.
que ê um órgão vinculado ao
blinistério do Ideia Ambiente
e buscar meios para se ante:
ripar a problemas. mas esses
meios partem primeiramente
da empresa que executa a
obra". disse

0 ministro do Meio Am-

biente, Ricardo Saltes. estava
ndo ao local da tragédia. 0

ministro do Desenvolvimento
Regional. Gustavo Canuto. e
o secretário Nacional de Pro-
teção e Defesa Civil chega-
am ontem à noite a Belo

Horizonte para acompanhar
o trabalho das defesas civis

locais. As Forças Armadas vão
atuar em apoio à Defesa Civil
de t.lhas Gerais

0 porta-voz da Presidência
da República. general Otávio
Santana Rêgo Barras. afir-
mou que. "em princípio". a
da de Bolsonaro a Minas Ge-

rais não vai alterar a progra-
mação prevista para a cirur-
gia a que ele será submetido
na segunda-feira. em São
Paulo. para a retirada da
bolsa de colostomia

A primeira-dama Michelle
Bolsonaro deverá viajar com
Bolsonaro a Brumadinho ho-
je pela manhã. (FSPeUOU

Em breve pronunciamento.
o presidente. cair Bolsonaro
IPSO). afirmou que vai sobre -
voar a região atingida pelo
ompimento da barragem
em Brumadinho junto do
governador de Minas (gerais
Romeu Zema INovo). para
avaliados estragos

Após a breve fala, a equipe
da Presidência afirmou que a
Agência Nacional de Águas
está coordenando ações para
garantir o abastecimento de

cidades que captam água do
o Paraopeba. atingido pela

lama de rejeitou
Em entrevista. Bolsonaro

afirmou que a tragédia po-
deria ter sido evitada. Ele

ão quis listar culpados. mas
disse que caberia à Vale «se
antecipar a problemas".

A administração da Vale
do Rio Doce não'tem nada a
ver com o governo cedera
Apenas cabe a nós a fiscali-

Chefe da empresa lamenta
'x 0 presidente da Vale. Fábio

Schvartsman. lamentou o
rompimento da. barragem
em Brumadinho (MG) e afir-
mou que a tragédia seria
menor do ponto de vista
ambiental do que a ocorrida
em Mariana (MG). em 2015

Já do ponto de vista de per-
das humanas. Brumadinho
deve superar a ocorrida há

cerca de três anos
Ele explicou que o rejeito

ora vazado no acidente é
menos úmído que o de Ma-
ríana e. portanto. teria me-
nos capacidade de locomo-
ção pelos rios e encostas da
região. Segundo o executivo.
ao menos 300 funcionário da
Vale estavam nas instalações
da empresa. (rsp)

Governador se diz pessimista fjaík não avançou em
fiscalização.segundo
dizem especialistas

0 governador de Minas Ge-
rais. Romeu Zema ligava).
disse que são mínimas as
chances de resgatar pessoas
com vida da tragédia em
Brumadinho (MG). '

"Vamos resgatar somente
corpos". afirma o governador
em entrevista na faculdade
Asas de Brumadinho. espécie
de ponto de apoio das auto.

dades para definir anões
elacionadas à tragédia
Zema disse ter recebido

propostas de outros estados
e do governo federal para a
operação. "Agradecemos
muito. mas a nossa força-ta-
efa no momento é suficien-

te. Vamos precisar de ajuda
provavelmente a partir de
segunda-feira

Segundo o governador
além do resgate'dos carpas.
a preocupação é acompa
nhar o estado da barragem
0 vazamento até agora pr-
ece estável. caso não chova

Mas se chover pode se mover
mais um pouco.

0 prefeito de Brumadinho.
Avimar de Meio Barcelos (PV).

Mais de três anos após o
maior desastre ambiental do

Brasil. o rompimento da bar-
agem de Mariana (IJIG) em

novembro de 201S. o país
pouco avançou no monitora-
mento e fiscalização desse ti-
po de .construção. segundo
especialistas

De acordo com o professor
de engenharia hidráulica da
UF14G (Universidade Federal
de Minas Gerais) Cardos Bar:
reina Martinez. o Brasil conta

com centenas de barragens
mal cuidadas

'Lamentavelmente ülcou

tudo do mesmo jeito. tanto
que o resultado é o mesmo. E

esse ê só mais um. ano que
vem. Vamos ter outro e vão
morrer mais pessoas. As ml
neradoras continuam fazen-
do o que bem entendem

Martinez diz que falta in-
vestimento em monitora-
mento. por parte das empre-

sas. e em fiscalização. por

parte do Estado. "0 monito-
ramento é primitivo. conti-
nua sendo feito com peças
do século lg e se espantam
depois com o resuttaáo. E há
um excesso de leniência do
Estado com as empresas.

0 p.rofessor de Engenharia
de Minas da UFMG Evandro
Moraes da Gama acredita
que a supervisão das barra-
gens aumentou depois de
Maríana. mas ainda é fraca

Não íoi suficiente porque
aconteceu outro acidente

com a mesma empresa
mesmo tipo de minério e re-
jeito. E não houve um alerta
que permitiria uma evacua-
ção. por exemplo", afirma

Martinez defende que o
Brasil adore um modelo s
mijar ao dos EUA para segu-
ança. onde. segundo ele. o

corpo de engenheiros do
exército fiscaliza as barra-
gens e cobra das empresas as
adaptações necessárias. (rsp)

conhecido como Nenén da
Asa. criticou a mineradora
Vale em entrevista ao canal
Globonews

'A gente sabe que a Vale é

a grande responsável pelo
problema. apesar de ela pas-
sar por inspetoria. por audi
toda periódica. essa barra-
gem jamais poderia se rom-

per. Tem a fiscalização tam-
bém de Brumadinho. apesar
que a maioria que fiscaliza
na verdade é atribuição do
estado". afirmou. ' (rsp)
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