
Prefeitura dp INTppiçípio de Jaauariúna
Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro Jaguariúna-SP - CEP 13820-000
cone:(19) 3867 9801/ 9780/ 9707/ 9757/ 9792/ 9786

Procedimento Licitatório n' 026/2019

Pregão Presencial n' 020/2019

Interessada: Secretaria de Meio Ambiente / Depto de Tratamento de Esgoto
Objeto: Fornecimento de até 3.000 kg de antiespumante à base de água

Considerando o parecer jurídico de fls. 121-verso, no qual o DI). Procurador recomenda

sqa concedido prazo não inferior a 08 (oito) dias úteis para que a licitante apresente nova

documentação, com base no artigo 48, l$ 3', da Lei 8.666/93;

Considerando o artigo 9' da Lei l0.520/02, que dispõe sobre a aplicação subsidiária, para

a modalidade pregão, das normas da Lei 8.666/93;

Acende-se sessão pública, atentando-se para o prazo de 08 (oito) dias úteis da publicação,

para o recebimento de novo envelope de habilitação da licitante Onibras Produtos

Químicos Ltda.

Publique-se e dê-se ciência à interessada

Secretaria de Gabinete, 15 de março de 2019

Ciente

Pregoeira
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AVISO NO 22421 59/201 8
Fica renovada por mais 12 (doze) meses, a vigência

estabelecida no contrato. Fica aplicado aos valores desta

renovação com base na variação acumulada do IGPM-FGV
do mês de novembro de 2018. ou seja, 8,7264%.

Dá-se a este aditamento o valor total de R$ 93.506.96
(noventa e três mil, quinhentos e seis reais e noventa e seis
centavos)

Retorno da Correspondência sob o registro B1526757697BR

Informamos ainda a existência de débitos em aberto em

nome das empresas junto a esta municipalidade.

Tendo em vista a impossibilidade de localizar os
proprietários. para conhecimento de terceiros e a fim de
cumprir-

se o determinado no artigo 459'. item ll da Lei Complementar

N' 134, de 19 de novembro de 2007, que institui o Código de

Posturas do Município de Jaguariúna, é afixado o presente
EDITAL.

Continuam em vigor todas as outras cláusulas e condições
do contrato.

Secretaria de Gabinete, 25 de Janeiro de 201 9

Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva

Secretária Municipal de GabineteJaguariúna. ll de março de 2019.

ÁCARO BIOTTO BATTONI

Diretor do Departamento de Fiscalização Tributária M/ISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIALN'014/2019

Torna-se público e para conhecimento dos interessados

que o Pregão Presencial n' 014/2019. que tem como objeto

a "a prestação de serviços desinsetização e desratização

em bueiros e bocas de lobo', cuja abertura de envelopes
ocorreria dia 13 março de 2019, às 09:00 horas, encontra-se

SUSPENSO. por motivos insertos no processo licitatório.

Jaguariúna, 12 de março de 2019

Antonia M. S. X. Brasilino

AVISODECONVOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N' 020/2019

Torna-se público e para conhecimento de todos que fica
convocada. com base no art. 43, $ 3o. Lei 8666/93. c/c 9o. Le
10520/02. a licitante Onibras Produtos Químicos Ltda.. CNPJ.

08.783.206/0001-47, para apresentação de novo envelope
habilitação para o pregão acima mencionado, que tem como

objeto "Fornecimento de até 3.000 kg de antiespumante à
base de água". por motivos insertos no processo. A sessão
pública para a apresentação e recebimento do referido

envelope ocorrerá no dia 28 de março de 2019, às lo:oo
horas. no Departamento de Licitações e Contratos, sito à Rua

Alfredo Bueno, 1235, Centro. Maiores informações poderão

ser obtidas pelos telefones: (19) 3867-9801, com Aline. (19)

3867-9707, com Esther, (19) 3867-9792, com Ricardo. (19)
3867-9825, com Renato, ou pelo endereço eletrõnico: esther@
Jaguanuna.sp.gov.br

Jaguariúna, 15 de março de 2019.

Esther Lana Vieira - Pregoeira

Departamento de Licitações e Contratos

AVISO DEABERTURA DELICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N' 097/2018

A Prefeitura do Município de Jaguariúna, torna público

e para conhecimento dos interessados que encontra-

se aberto nesta Prefeitura. PREGÃO PRESENCIAL Na

097/2018, cujo objeto é a locação e execução dos serviços
de disponibilização, instalação, operação e manutenção de
equipamentos eletrõnícos de controle de tráfego. conforme
demais especificações descritas no Edital. A data para o
credenciamento e o recebimento dos envelopes se dará no

dia 02 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 18 de Março 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: renato.licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br

Jaguariúna, 14 de Março de 2019

Departamento de Licitações e Contratos

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL NO 180/2017

Contrato n' 012/2018

Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna

Contratada: Eprint Comércio de Máquinas e Equipamentos
para Escritórios Ltda EPP. - CNPJ: 06.207.282/0001 -89.

Objeto: Continuidade na locação de impressoras
(outsourcing de impressão)


