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nesta Prefeitura. PREGÃO PRESENCIAL NO 045/201g, cujo
objeto é a prestação de serviços de recuperação de gramados/
campos, conforme demais especificações descritas no Edital.

A data para o credenciamento e o recebimento dos envelopes
se dará no dia 25 de abril 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 - Jaguariúna/SP, no horário das 08:00 às 16:00 horas.
ou através do site www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br a partir

do dia 01 de abril de 2019. Maiores 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, (1 9) 3867-9825. com Renato ou pelo
endereço eletrõnico: luciano.licítacao@jaguariuna.sp.gov.br

Jaguariúna, 28 de Março de 2019.

'Pavinc Pavimentação Infraestrutura e

(CNPJ:14.062.611/0001-79)". pois não atendeu
item 7.8.6, habllitando as licitantes: Shunck

Transportes Eireli(CNPJ:56.125.891/0001-67)l
Simoso Ltda(CNPJ:48.169.536/0001-61)l Veto
S/A(CNPJ:13.034.156/0001-35)l J.S.A.

Pavimentadora Ltda (CNPJ: 02.344.159/0001-59)l T.M.K
Engenharia S/A (CNPJ:28.131.759/0001-22) e Penascal

Engenharia e Construção Ltda (CNPJ: 67.718.874/0001-50),
ficando aprazado para o dia 08 de abril de 2019 ás 9:00 hs

na sala de sessão pública do Departamento de Licitações e
Contratos a abertura dos envelopes da propostas dos licitantes
habilitados. Fica aberto o prazo de recurso até o dia 05 de abril
de 2019.

C.P.L., 29 de março de 2019.

Renato Ribeiro Goivinho -- Presidente

Antonia M. S. X. Brasilino

) Departamento de Licitações e Contratos
AVISO DESUSPENSÃO

PREGÃO PRESENCIALN'048/2019

AVISO DEABERTURADELICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N' 053/2019

Torna-se público e para conhecimento dos interessados

que o Pregão acima mencionado. que tem como objeto
'Prestação de serviços de leitura de medidores/hidrâmetros,

impressão e entrega simultânea de contas de água", cuja
abertura de envelopes ocorreria dia 02 de abril de 2019, às
09:00 horas, encontra-se SUSPENSO, por motivos insertos no

processo licitatório. Maiores 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) 3867-9825. com Nayma, (19) 3867-9757,
com Henrique. (1 9) 3867-9825. com Renato, ou pelo endereço
eletrõnico: esther@jaguariuna.sp.gov.br

Jaguariúna, 29 de março de 2019.

Antonia M. S. X. Brasilino

A Prefeitura do Município de Jaguariúna, torna público e
para conhecimento dos interessados que encontra-se aberto

nesta Prefeitura, PREGÃO PRESENCIAL N' 053/2019, cujo
objeto é a aquisição de 02 (dois)veículos tipo Van Minibus.
16 (dezesseis) lugares (1 + 15), primeiro emplacamento.
zero km, ano/modelo 2019/2019 ou superior. conforme
demais especificações descritas no Edital. A data para o
credenciamento e o recebimento dos envelopes se dará no
dia 14 de abril de 2019 às 11:00 horas. O Edital completo
poderá ser consultado e adquirido no Departamento de
Licitações e Contratos, sito à Rua Alfredo Bueno. 1235 -
)entro -- Jaguariúna/SP, no horário das 08:00 às 16:00 horas.

i através do site www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br a partir
do dia 01 de abril de 2019. Maiores 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 Lucíano, (19) 3867-9825, com Renato ou pelo
endereço eletrõnico: renato.licitacoes(@jaguarluna.sp.gov.br

Jaguariúna, 28 de Março de 2019.

Departamento de Licitações e Contratos

AVISO DESUSPENSÃO DELICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N' 1 68/201 8

Torna-se público e para conhecimento dos interessados
que o Pregão acima mencionado, que tem como objeto
'fornecimento eventual e parcelado de pneus e câmaras de

ar', cuja abertura de envelopes ocorreria dia 29 de março de
2019, às 08:30 horas. encontra-se SUSPENSO, por motivos
Insertos no processo licitatório.

Antonia M. S. X. Brasilino

Departamento de Licitações e Contratos
Jaguariúna. 27 de março de 2019

AVISO DE HABILITAÇÃO E INABILITAÇAO

CONCORRÊNCIA NO 002/2018

Antonia M. S. X. Brasilino

Departamento de Licitações e Contratos

A Comissão Permanente de Licitação, por meio de seu
Presidente, torna público e para conhecimento dos interessados

que, após análise de todos as documentações apresentadas
na sessão do dia 15/03/2019, resolve habilitar a empresa

AVISO DE RETIFICAÇÃO/RATIFICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N' 008/201 9

Torna-se público e para conhecimento dos interessados
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