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INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE ENTRE SI CELEBRAM PREFEITUjtA DO
MUNICÍPIO DE JAGUARlüNA E A EMPRESA PAVEVC PAVIMENTAÇÃO
INFRAESTRUTUjiA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA., PA.RA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS

Tomada de Preços n' 003/2019
Procedimento Licitatório n' 044/2019
Contrato n' 097/2019

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUA.RlIJNA, com sede na Rua Alfredo BuCHo, n.'
1235, na cidade de Jaguariúna, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.' 46.410.866/0001-
71, neste ato representado pela Secretária Municipal de Gabinete, Mana Emília Peçanha De
Oliveira Salva, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG n' 22.552.439-9 SSP/SP, e
inscrita no CPF/MF sob n' 120.339.598-13, residente e domici]iada na Rua Custódio, n' ]27, Jardim
Zeni, neste mtmicípio de Jaguariúna, Estado de São Paulo, nos moldes do Decreto Municipal n'
3.534/2017, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e a Empresa PAVINC
PAVIMENTAÇÃO INFRAESTRUTUjtA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA., inscrita no
CNPJ/MF sob n' 14.062.61 1/0001-79, com sede na Rua Aristides Bellini, n' 37, Km 1 8, CEP 06.1 14-
150, no Município de Osasco, Estado São Paulo, representada legalmente neste ato pelo Senhor
Marcos Roberto Constantino, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade
RG n' 23.495.705-0 e inscrito no CPF/MF sob n' 177.692.558-05, residente e domiciliado na Rua
Emílio Galdi, n' 130, Vila Rezende, no município Piracicaba, Estado de São Paulo, que também
subscreve, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, têm entre si justo e contratado
o seguinte:

1.0 - 0BJETO:
1.1 Prestação de serviços de recapeamento de vias públicas (Rua Eny Ponce Villela de Lima e
outras), com fornecimento de imaterial, Irão de obra e equipamentos necessários, conforme Memorial
Descritivo, Memorial de Cálculo e demais documentos constantes nos Anexos, partes integrantes
deste Edital.

1.2. O procedimento licitatório tçtá vinculado ao Contrato de Rep
53/2017 -- Convênio SICONV n':$45292/2017. celebrado entre o Município e a União, por

1.3. Todo o material, a mão de obra e equipamentos necessários são de responsabilidade da
CONTRATADA.

2.0. DOCUMENTOS INTEGRANTES:

2.1 . Para todos os efeitos legais e para melhor caracterização da execuçÊt do.obj(!V, bem assim para
definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas integram este Contrato,
como se nele estivessem transcritos, com todos os seus Anexos os seguinti$ docun#ntos:
a) Edital da Tomada de Preços n' 003/2019;
b) Procedimento Licitatório n' 044/20 1 9;
c) Proposta da CONTRATADA.
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2.2. Os documentos referidos no item anterior são considerados suÊjcientes para, em complemento a
este Contrato, definir a sua extensão e, desta torna, reger a execução do objeto contratado.

3.0 PRAZO, LOCAL E CONDIÇOES DE EXECUÇÃO:
3.1. O objeto deverá será executado em até 30 (trinta) dias, contados da data da Ordem de Serviço,
conforme Memorial Descritivo, Memorial de Cálculo, Planilha Orçamentária, Cronograma de
Execução e demais documentos constantes nos Anexos, partes integrantes do Edital.

3.1.1. A Ordem de Serviço será emitida pela CONTRATANTE, o que ocorrerá
autorização da Caixa Económica Federal para o início da execução.

apor

3.1.2. A CONTRATADA deverá instalar e manter placa, em local visível, cojn as informações da
obra. A placa deverá seguir o modelo a ser fornecido pela CONTRATANTE. A placa deverá ser
instalada antes da execução dos serviços.

3.2. O contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias contados da sua assinatura, observando-se, quanto
ao recebimento provisório e deHlnitivo do objeto, o previsto nas cláusula 3. 1 . e 3.6.

3.3. Será nomeado pela CONTRATANTE, profissional devidamente habilitado para exercer a
HJscalização da execução do objeto.

3.4. Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de EPI's (Equipamentos de
Proteção Individual) e EPC's (Equipamentos de Proteção Coletiva), necessários a execução do objeto
e em atendimento às legislações vigentes.

3.5. O transporte de funcionários e maquinários ao local de execução dos serviços serão de
responsabilidade da CONTRATADA.

3.6. O recebimento provisório ocorrerá quando do término da obra, observado o prazo previsto na
cláusula 3.1. e eventual prorrogação autorizada pela Administração, sendo que o recebimento
deülnitivo será atestado após 1 5 (quinze) dias da data do recebimento provisório.

3.7. O prazo de execução do objeto poderá ser prorrogado, nos termos do artigo 57, $ 1', da Lei
8.666/93, mediante requerimento devidamente instruído com os elementos probatórios do evento
ensejados do retarda, cuja decisão caberá à CONTRATANTE e sempre de maneira fundamentada.

d a pn F.ro:

4.1 0 preço global para a execução do objeto é de R$ 355.060,22 (trezentos e cinquenta e cinco mil e
sessenta reais e vinte e dois centavos), apresentado na proposta da CONTRATADA, devidamente
aprovado pela CONTRATANTE.

4.2 0 preço acima referido é final e inealustável, não se admitindo quaisquer acréscimos, estando
incluídos no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos,\como tambjhn os lucros da
CONTRATADA.

2
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4.3 As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
02 ]2 01 15.452.0024.1011 4.4.90.51.00 5 -- Flc#a 250 -- Recurso Federal e 02 12 01
15.452.0024.1011 4.4.90.51.00 1 -- /'/raiz 250 -- Recurso Próprio

5.0 - CONDIÇOES E FOji.MA DE PAGAMENTO:
5. 1 Ao anal da execução, a CONTRATADA realizará a aferição dos serviços executados

5.1.1 0 pagamento será realizado mediante medição dos serviços executados, aprovação do fiscal do
contrato e autorização do Gestor do Programa Ministério das Cidades - Caixa Económica Federal. Os
serviços deverão ser realizados confomae Anexo IV, parte integrante do Edital.

5.2 0conendo a aprovação e rubrica das medições, conforme mencionado na Cláusula anterior, a
CONTRATADA emitirá Nota Fiscal Eletrânica (NF-e), a qual deverá ser enviada ao seguinte
endereço cletrânico: obras@jaguariuna.sp.gov.br, com cópia para flavio(@.iaguariuna.sp:gQy:b!, a qual
será conferida e vistada pelo fiscal do contrato e enviada ao responsável pela Secretaria de Obras e
Serviços para conhecimento, atesto e rubrica.

5.3 Deverá estar indicado nas Notas Fiscais Eletrânicas o número da Tomada de Preço n'
003/2019, o número do Contrato, bem como o número do Contrato de Rezasse OGIJ n"
!039:] 2Q:53/2017/Ministério das Cidades, Planejamento Urbano.

5.4 E obrigatória a indicação na NF-e, do número da Agência e da conta bancária do Banco do Brasil
S/A, na qual serão efetivados os pagamentos.

5.5 0s pagamentos serão efetuados após a devida aprovação das medições pelo fiscal do contrato e
autorização do Gestor do Programa Ministério das Cidades Caixa Económica Federal, desde que os
recursos financeiros tenham sido repassados ao Município.

5.5.1. O pagamento da Nota Fiscal ocorrerá em até 30 (cinta) dias após seu recebimento pela
A(hninistração.

5.6 Nenhum pagamento será autorizado sem a efetiva constatação de sua execução na forma
estabelecida neste Edital e seus anexos.

5.7. Para o efetivo pagamento da nota fiscal, a CONTRATADA deverá apresentar a relação dos
nomes de seus funcionários e os comprovantes de recolhimento do INSS (Seguridade Social) e FGTS
(Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), ale, das certidões negativas de débitos tributário federal,
estadual e municipal de sua sede.

5.8 Em hipótese alguma será efetuado pagamento antecipado ou sem as aferições realizadas pela
licitadora. /' '"\

5.9 A licitante vencedora fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto daAatura emitida
através de rede bancária ou com terceiros, permitindo-se tão somente cobranêq em,parteira simples,
ou seja, diretamente na Prefeitura. 'V
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5.10 No caso de estar envolvida a utilização/emprego de produtos e subprodutos florestais, deverá
estar obrigatoriamente anexada à Fatura/Nota Fiscal da Licitante vencedora, cópia da Nota Fiscal da
compra do produto ou subproduto de origem florestal, com documentos de origem florestal-DOF,
expedido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA,
ou pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente -- SMA.

5. 1 1. No caso de atraso nos pagamentos que não decorra de responsabilidade da CONTRATADA, o
valor devido será atualizado com base no IPCA-E, mensalmente, incidindo juros na fonna do artigo
I'-F da Lei 9.494/97, pró rata tempere.

6.0TRANSFERÊNCIA DOCONTRATO:
6.1 A CONTRATADA não poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte, nem poderá
subcontratar os serviços relativos ao objeto, seno o expresso consentimento da CONTRATANTE,
dado por escrito, sob pena de rescisão de ajuste.

7.0jiESPONSABILIDADE:
7.1 A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto deste
Contrato e, consequentemente, responde civil e criminalmente, por todos os danos e prquízos que, na
execução dele, venha direta ou indiretamente, a provocar ou causar para CONTRATANTE ou para
terceiros.

7.2 Não existirá qualquer vhlculo contratual entre eventuais subcontratadas e a CONTRATANTE,
perante as quais a única responsável pelo cumprimento deste Contrato será sempre a
CONTRATADA.

7.3 A CONTRATADA é responsável pela análise e estudo de todos os documentos fornecidos pela
CONTRATANTE, para a execução dos serviços, não se admitindo, em nenjluma hipótese, a
alegação deignorância.

7.4 A CONTRATADA !!!!!.j94:Se a manter, durante toda a execução do Contrato, em

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.

7.5 A execução dos serviços deverá atender estritamente o descrito no Edital da Tomada de Preços n'
003/2019.

8.0 ACOMPANHAMENTO DA EXECIJÇAO:
8.1 A CONTRATANTE indicará um funcionário que será o interlocutor de tpClõs o!. contatos com a

CONTRATADA, bem como o agente fiscalizador do desenvolvimento dos üPbalhos.

8.2 0 acompanhamento da execução ou a sua fiscalização pela CONTRAll'ANTE, nÊb exclui ou
reduz a responsabilidade da CONTRATADA em obedecer às especifica\ões e d(;Étais normas
técnicas para a perfeita rea]ização do objeto contratual.

N
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8.3. A CONTRATADA deverá permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades
públicas concedentes ou contratantes, bem como dos órgãos de controle interno e externo, a seus
documentos contábeis.

q 1) nAq í)nní(:ArfÍpç F nppAnAr(\pc.
9.1 A responsabilidade pela qualidade da obra, material e serviços executados/fornecidos é da
CONTRATADA, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que
possam comprometer a consecução do objeto contratado.

9.2 Se a CONTRATADA não executar os reparos e/ou substituições, nos prazos que forem
determinados pela CONTRATANTE, esta, se assim llle convier, poderá mandar executa-los por
conta e risco daquela, por outras empresas, cobrando-lhes os respectivos encargos.

10.0 RECEBIMENTO DO OBJETO:
10. 1 0 objeto conüatual será recebido provisoriamente pelo responsável por seu acolnpanhanlento e
fiscalização que fol designado pela CONTRATANTE para tanto, mediante Termo de Recebimento
Provisório, confonne ANEXO XIV, o qual será assinado pelas partes.

l0.2 Durante o período de 15 (quinze) dias da data de expedição do termo supra, o objeto Hlcará sob
observação, de molde a se verificar o cumprimento das exigências construtivas.

l0.3 Esgotado o prazo previsto na Cláusula l0.2 e uma vez comprovada a adequação do objeto aos
termos contratuais, a obra será recebida definitivamente, por servidor ou comissão designada pela
CONTRATANTE, mediante Termo de Recebimento Definitivo, confonne ANEXO XV, assinado

pelas partes.

ll.OPENALIDADES:
11.1 0 atraso na execução e na entrega do objeto ensejarão aplicação de multa moratória à
CONTRATADA na ordem de 1% (um por cento) por dia, até o décimo dia de atraso, após o que
será considerada totalmente inadimplida a obrigação.

1 1.1.1. 0 total inadimplemento da obrigação ensejará a aplicação de cláusula penal remuneratória no
importe de 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

1 1 .2 A execução do objeto fora das condições estabelecidas também ocasionará a incidência da multa
prevista em Cláusula l l.l.

1 1 .3 A inexecução total ou parcial do contrato, importará à CONTRATADA a suspensão do direito
de licitar e contratar com qualquer ente da Administração Direta ou Indiretamente, pelo prazo de 24
(vinte e quatro) meses, contados da aplicação de tal medida punitiva, sem/piejuqos das multas
previstas na Cláusulas 11.1 e ll.l.l.

1 1.4 Será propiciada defesa à CONTjiATADA antes da imposição das penalidades el#ncadas nas
Cláusulas precedentes.

' Q
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11.5 0s valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a
CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente.

1 1 .6 Se a CONTRATADA inadimplir, no todo ou em parte este instrumento, ficará sujeita a sanções
previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n' 8.666/93.

12.0 RESCISÃO:
12.1 A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades
anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos
enumerados nos Ans. 77 e 78 da Lei 8.666/93.

12.2 A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no Aít. 79 da Lei
8.666/93.

13.0 DISPOSIÇOES GERAIS e DA GARANTIA:
13.1 A CONTRATADA deverá i)rovidenciar em até 02 (dois) dias contados da Ordem de
Serviços, a devida ADQt8cão de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (]iRT). onde deverá constar o nome e o número da carteirajunto ao
CREA / CAU do responsável técnico pela execução dos serviços/serviços.

1 3. 1 . 1 . A ART deve vir assinalada como execução

13.2. Para garantia da execução dQS serviços ora Dactuados, a CONTRATADA etêtivou.
conforme diretrizes preestabelecidas PQj!!grumento convocatório. a garantia equivalente a 5%
(cinco por cento) dQJglQr total deste contrato.

]3.3. A CONTRATANTE cabe descontar da garantia toda a importância que a qualquer título Ihe
for devida pela CONTRATADA.

13.4. Se o valor da garantia for utilizado no pagamento de quaisquer obrigações, incluindo a
indenização de terceiros, a CONTRATADA, notiãlcada por meio de correspondência simples,
obrigar-se-á a repor ou coletar o seu valor, no prazo máximo e improrrogável de 05 (cinco) dias,
contados do recebimento da notificação.

13.5. Após o término do contrato, desde que cumpridas todas as obrigações assumidas, a garantia
prestada será liberada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do requerimento do interessado.

13.6 A CONTRATANTE reserva-se o direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a
execução dos serviços contratados, mediante o pagamento único e exclusivo daqueles já executados.

13.7 A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de recusar todo e qualquer serviço que não
atender às especificações, ou que seja considerado inadequado pela fiscalização.

13.8 A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pelos dados que causar a
CONTRATANTE ou a terceiros, por si, por seus sucessores e representante\ na execução dos
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serviços contratados, isentando a CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir
em decorrência dos mesmos.

13.9 A CONTRATADA será a única responsável para com seus empregados e auxiliares, no que
concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguro de acidentes do
trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em lei, eln especial no que diz respeito às nonnas de
segurança do trabalho, previstas na Legislação Federal (Portaria n.' 3.214 de 08/07/1978, do
Ministério do Trabalho), sendo que o seu descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por
parte da CONTRATANTE ou rescisão contratual com a aplicação das sanções cabíveis.

1 3. 10 A CONTRATADA Hlcará obrigada a garantir que os integrantes de seu corpo técnico realizem
pessoal e diretalnente o objeto ora contratado.

13.1 1 Fica expressamente vedada a subcontratação sem prévia, expressa e escrita autorização da
CONTRATANTE.

13.12 A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto deste
Contrato, bem como pelo fornecimento dos EPI (equipamentos de proteção individual) e EPC
(equipamento de proteção coletivo) que se querem necessário para a execução do mesmo e,
consequentemente, responde civil e criminalmente, por todos os danos e prquízos que, na entrega,
venha direta ou indiretamente, a provocar ou causar para CONTRATANTE ou para terceiros.

13.13 A CONTRATADA, no caso de emprego de produtos e subprodutos florestais, obriga-se a
adquiri-los de pessoa jurídicas cadastradas no CADMADEIRA.

13.14 Aplicam-se a este Contrato as disposições da Lei n.' 8.666/93 e alterações, quc regulamenta as
licitações e contratações promovidas pela Administração Pública.

14.0.TOLEjiANCIA:
14.1 Se qualquer das partes contratantes, em beneficio da outra, permitir, mesmo por omissões, a
inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste Contrato e/ou de seus
Anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer fomla afetar ou prqudicar esses
mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse
ocorrido.

15.0.DAANTICORRUPÇAO
15.1. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a
dar a quem quer que sda, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que,!gla, tanto por
conta própria quanto por intei'médio de outrem, qualquer pagamento, doação, compei/açã(PWantagens
Hinancehas ou benefícios de qualquer espécie, sda de fomla direta ou indireta quanta ao objeQ deste
contrato, ou de outra fomla a ele relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos\gestores, f\scais,
se as penas da Lei Fedreal n' 12.846/2013, regulamentada no Município de Jaguariúha pelo Decreto
n' 3.655/2017. \ . /

16.0VIGÊNCIA:
1 6.1 0 prazo de vigência observará o disposto nas cláusulas 3. 1 ., 3.2. e 3.6. deste contrato

$
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17.0-VALORDOCONTRATO:
17.1 As partes contratantes dão ao presente Contrato o valor global de R$ 355.060,22 (trezentos e
cinquenta e cinco mil e sessenta reais e vinte e dois centavos).

]8.0 - TERMO OE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO:
18.1 Na qualidade de CONTRATANTE e CONTei-ATADA assinarão Terno de Ciência e
Notificação, relativo, se for o caso, à transmissão deste Processo perante o Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo.

19.0 -- FORO:
19.1 - Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Jaguariúna, Estado de São Paulo, onde
serão propostas as ações oriundas de direitos e obrigações deste Contrato, renunciando expressamente
a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por assim estalem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente
Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito, perante as testemLmhas
abaixo assinadas, a tudo presentes.

Jaguariúna, 03 de maio de 2019

Mana Emília Peçanha de Oliveira Silvo

RG n" 23.495.705-0
CPF/MF n" 177.692.558-05

Testemun
'\

g
Ehér Lana Vieira

slbtcnte de Gestão pública
.i :r;] rlo R4unicipio de iaguanuna

Luciano S. C. de Araújo
Assistente de Gestão Pública
Prefcitun do Município de jaguaHúna
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Responsáveis que assinaram o ajuste

PelaCONTRATANTE

Nome: Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva
Cargo: Secretária de Gabinete
RG n' 22.552.439-9 SSP/SP
CPF n' 120.339.598-13
Data de Nascimento: 14/05/1966

Endereço: Rua Custódio, n' 127, Jardim Zeni, CEP. 13.912-464, Jaguariúna
E-mail institucional: secretariamariaemilianene(@iaauariuna.sn,gov.br

E-mail pessoal: mariaemilianene@gmail.com

São Paulo

PelaCONTRATADA:
Nome: Marcos Roberto Constanthlo

Cargo: Adrúnistrador de Empresas
RG d 23.495.705-0
CPF/MF n' 177.692.558-05
Data de Nascimento: 26/04/1 974

Endel'eço: Rua Emílio Galdi, n' 130, Nova Piracicaba, no município Piracicaba, Estado de SHo
Pnl l Ir\

''\

\
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Jaguariúna, 17 de maio de 2019.

Antonia M. S. X. Brasilino
o prazo recursal. HOMOLOGA o presente certame licitatório
TOMADA DE PREÇOS N' 005/2019 - Processo Licitatório n'

048/2019 e ADJUDICA o objeto "Construção de fonte luminosa
flutuante no Parque dos Lagos. Convénio n' do ajuste: OGU
1045.645-74/2017 SICONV 862731/2017/MTUR" em favor
da licitante RENOVO CONSTRUÇÕES LTDA EPP - CNPJ
50.580.521/0001-33, com o valor global de R$ 281.319.03
(duzentos e oitenta e um mil. trezentos e dezenove reais e três
centavos)

Departamento de Licitações e Contratos

AVISO DEABERTURADELICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N' 078/2019 - SISTEMA
REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura do Município de Jaguariúna, torna público e
para conhecimento dos interessados que encontra-se aberto
nesta Prefeitura. PREGÃO PRESENCIAL N' 078/201 9, cujo
objeto é o fornecimento eventual e parcelada de medicamentos.
conforme quantidades e demais especificações descritas
no Edital. A data para o credenciamento e o recebimento
dos envelopes se dará no dia 31 de maio 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 ÇAMíw.licitacoes.

Jaguanuna.sp.gov.br a partir do dia 20 de maio de 2019

078/2019

Secretaria de Gabinete, 16 de maio de 2019

Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva

Secretária de Gabinete

EXTRATO DECONTRATO

TOMADA DE PREÇOS N' 003/2019 K
Contrato n' 041/2017

Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna

PavimentaçãoContratada: Pavinc
Construção Civil Ltda.

Infraestrutura e

CNPJ 14.062.611/0001-79

Objeto. Prestação de serviços de recapeamento de vias
públicas (Rua Eny Ponce Villela de Lama e outras)

Vigência: 60 dias

Jaguariúna. 17 de maio de 2019. Valor Global: R$ 355.060.22

Antonia M. S. X. Brasilino Secretaria de Gabinete. 03 de maio de 2019

Mana Emília Peçanha de Oliveira SalvaDepartamento de Licitações e Contratos

Secretária de Gabinete

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIALN'054/2019 EXTRATO DEATA DE REGISTRO DE PREÇO N' 093/201 9

Nome: G.R. INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPORTE
DEPRODUTOSQUÍMICOSLTDA

PREGÃO PRESENCIAL N' 027/2019

Orgão Gerenciador: Prefeitura do Município de Jaguariúna

Detentora da Ata: MBR COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA
.ME -- CNPJ: 20.204.978/0001 -82

Objeto: Fornecimento eventual e parcelada de madeiras
itens 2, 4. 5, 6, 15, 16

Vigência: 12 (doze) meses

Valor global: R$ 102.500,00

Secretaria de Gabinete. 13 de maio de 2019

Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva

Secretária de Gabinete

Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva -- Secretária de

EXTRATO DEATA DE REGISTRO DE PREÇO NO 092/201 9

PREGÃO PRESENCIALN'027/2019

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS NO 005/2019

#gl.:ll :lT ;:B ;Z;lEB.ll

Orgão Gerenciador: Prefeitura do Município de Jaquariúna

Detentora da Ata: A E COMÉRCIO DE MATERIAIS l Tnâ
CNPJ: lO.197.048/0001-95 ''' ---"'-u'--""'

Objeto: Fornecimento eventual e parcelado de madeiras
itens 1, 3. 11, 12, 13, 14
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RATIFICO o ato da Senhora Secretária de Educação, que dispensou a licitação. com
fundamento no Artigo 24. Incisa X, da Lei n' 8.666/93, a favor do Senhor Dimas Lucio
vires. para locação de imóvel localizado na Rua Juba Bueno. 474, centro. para abrigar
o CRASI. pelo valor mensal de R$ 3.800.00. totalizando para os 12(doze) meses o valor
de R$45.600.00, em face ao disposto no Artigo 26 da Lei n' 8.666/93, vez que o
processo se encontra devidamente instruído
Secretaria de Gabinete, 21 de maio de 2019
Marca Emília Peçanha de Oliveira Salva
Secretaria de Gabinete

EXTRATO DE DISPENSA DELICITAÇÃO
Procedimento Licitatório n' 1 37/201 9
Dispensa de Licitação n' 01 3/201 9
Locatária: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Locador: Dimas Lucio Pirex
Objeto: Locação de imóvel localizado na Rua Juba Bueno
CRASH

Período de locação: 1 2 meses
Valor mensal: R$ 3.800.00
Valor total: R$45.600.00
Base legal: Artigo 24, Incisa X da Lei n' 8.666/93
Secretaria de Gabinete. 21 de maio de 2019
Mana Emília Peçanha de Oliveira Silvo
Secretaria de Gabinete

474, centro, para abrigar o

AVISO DE RETIFICAÇÃO/RATIFICAÇÃOI/
Tomada de Preços n' 003/201 9 ''
Torna-se público e para conhecimento dos Interessados que em publicação veiculada
em 17 de maio de 2019, às fls 21, neste jornal, onde se lê: "...TOMADA DE PREÇOS
N' 003/2019 Contrato n' 041/2017..." leia-se "...TOMADA DE PREÇOS N' 003/2019
Contrato n' 097/201 9
Secretaria de Gabinete. 21 de maio de 2019
Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva - Secretária de Gabinete

EXTRATO DEATA REGISTRO DEPREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL N' 031/201 9
Ata Registro de Preços n' 094/201 9
C)rgão Gerenciador: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Detentora: Allpema Serviços e Comércio de Ferragens e Ferramentas Ltda. - ME
CNPJ: 21 .281 .568/0001 -06
Objeto: Fornecimento eventual e parcelado de materiais de serralheria -- Itens 07
15. 16. 22 e 24
Vigência: 12 meses
Valor: R$ 7.01 9,50
Jaguariúna. 1 6 de maio de 201 9
Marca Emilia Peçanha de Oliveira Sirva
Secretária de Gabinete

14

EXTRATO DEATA REGISTRO DEPREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL N' 031/201 9
Ata Registro de Preços n' 095/201 9
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Detentora: Eletrificar Comércio e Ferragens, ferramentas e Produtos para Manutenção
Ltda. - ME
CNPJ: 1 4.650.232/0001 -08
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Equipe de Apoio. Homologada a adjudicação do objeto lídta-
do conforme segue: para o item 1 - AR COFIDICIONADO SPLIT

12.000 BTUs. a empresa ROSELI DA}JTAS DA SllVA CARDOSO

DO PRADO - EPP com o và]or unitário de RS ].149.00 e valor
total de RS 12.639.00 foi a vencedora: o item 2 - GELADEIRA

comum simples. foi DESERTO e o item 3 - GELADEIRA DE 280
LITROS. FIA COR BRANCA foi DESERTO

aboticabal. 16 de maio de 201 9

IOSÉ CARtaS HORI - Prefeito Municipal
EDITAL - Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Jabo.

anal/SP. o PREGÃO PRESETICIAL N' 039/2019 - que tra
do REGISTRO DE PREÇOS visando a aquisição de TESTES DE
EXAraES HEMATOLÓGICOS para pacientes da rede SUS. O encer-
amento dar-se-á no dia 31 de maio de 2019 às 08:30 horas. O

Edital, na íntegra. encontra-sc à disposição dos interessados

HOF.IOLOGO todo o proadimen ealizado pelo Preqoeirc
}quisitos de habilitação. a declaração de microempresa (se

caso). os envelopes contendo a proposta e os documentos de

habilitação. deverão ser PROTOCOLADOS a partir das 08:00 do
dia 04/06/2019

0 credenciamento dos representantes das empresas terá
08:45 horas do dia 04/06/2019 e o seu encerramento

está previsto para as 09:00 horas, podendo este horário ser

da declaram de p d ,os l

dilatado, desde qi
tredentiadoç: pnr

ainda hajam
ando-sp a f.

:ilanies pi
de credor

crc

informações poderão ser obtidas pelos telefones: (1 9) 3867-
9801. com Aline. (1 9) 3867-9780. com Antõnia. (19) 3867-9707.
com Esther (19) 3867-9792. com Ricardo, (19) 3867-9807.

com }Jayma. (19) 3867-97S7. com Henrique. (19) 3867.9708.
Rafael. {19) 3867-9760. com Luciano. (19) 3867-982S.

com Remato ou pelo endereço eletrõnico: henrique.licitacoes@

da que foi deserto os itens n' 02 e 03. referente ao Pregão
Eletrõnio n' 13/19 - Proasso n' 027/1 9 - Jales/SR16 de maio

de 201 9. Flávio Prendi franca - Prefeito fvlunicipal.

Estrato de Contrato n' 043/19 - Contratante: Prefeitura
do Município de Jades -Contratado: Quartile Distribuidora De
Produtos Médicos Eirelí - EPP - Assinatura: 17/0S/1 9 - Objeto:

dAq de Ostomia. para atender aAÇÇ rF

aguariúna, 17 de maia de 2019.
Antonia M. S. X. Brasilino
Departamento de Lidtações e Contratos

AVISO DE ABERTURA DELI(ITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N' 078/2019 -- SISTEF.{A REGISTRO

DE PREÇOS

A Prefeitura do Município de Jaguariúna.

p.qov.brlag

E. lhccimcnto dos d berrontrq

dad d :anões descritas no Edita'ormc q U

do Especial Civil. por meio de Processos Judiciais - Vigência=
31/1 2/19 - Valor: RS 18.355.40

Extrato de Contrato n" 044/19 - Contratante: Prefeitura
abertura do primeiro Envelope - Proposta de Preços.

A Sessão Pública de processamento do pregão está previs-
ta para ter início as 09:01 horas do dia 04/06/2019

dt

Preto Eireli - EPP - Assinatura Objeto: Aquisição de

mos de Ostomia. para atender a Ações do Juizado Especia
diciais - Vigência: 31/1 2/19 -Valor

Contratado: Sornédica Cirúrgica Rio
7/05/19

do l.l piu de Jales

O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessa

dos no site: www.jaapiranga.sp.gov.br ou de 2'
08:00 às 12:00 e das 13:30 às 1 7:30 horas. no Paço. Municipal

to à Avenida Hilda Mohring de Nlacedo. n' 777 - Vila Ellas
Jacupiranga - SP - CEP 1 1940-000. Quaisquer informações

d

pode nderec @C

através do site m.jaboticabal.sp.gov.br ou à Esplanada do
Lago "Cardos Rodrigues Serra" n' 1 60, em Jabotiabal/SR de 2'

6'feira. das 7:30 às 16:30 horas
Jaboticabal. 1 7 de maio de 201 9.

IOSÉ CARLOS HORI - Prefeito N4unicipal
EDITAL - Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Jaboti-

bal/SP. o PREGÃO PRESENCIAL N' 040/2019 - que tratará da
quisição de 01 automóvel zero km modelo Hatch motor 1.0

ano de fabricação 2019 modelo 2020. de fabricação nacional. na
falho (padrão du Corpo de Bombeiros do Estado de Sã{

nesta Prefeitura. PREGÃO I'RESENCIAL F1' 078/201 9. cujo objeto

o fornecimento eventual e parcelada de medicamentos. con

público e Civil. por meio de Processos
R$ 5.400.00.

Homologação -- Processo n'
05/18 íoi homo

Extr

9S/18 -- Tomada de Preços

upiranga.sp.gov.br ou telefone/fax (1 3} 3864-6401. Prefeitura
Municipal de Jacupiranga, t 7 de ma o de 2019. [)ÊBORA CRISTl-
NA VOLPINI ANDRE - Prefeita hlunicipa

AVISO DE REABERTURA DE LICITACÂO

Encontra-se reaberta na PREFEITURA 1.4UtllCIPAL DE JACU
PIRATIGA/SP. a TOMADA DE PREÇOS N' 004/2019. do

ME}JOR PREÇO/ POR LOTE. destinada a contratação de empresa

A data para o credenciamento e o recebimento dos envelopes
dará no dia 31 de maio de 2019 às 09:00 horas. O Edital

mpleto poderá scr consultado e adquirido no Departamento
de Licitações e Contratos. sito à Rua Alfredo Bueno. 123S -
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 20 de maio de 2019. fdaiores informações poderão ser

l obtidas pelos telefones: (1 9} 3867-9801. com Aline. (lg) 3B67
9780. com AntÕniB. (1 9) 3867-9707. com Esther. {t 9) 3867-9792.

:om Ricardo. (1 9) 3867-9807. com Nayma.(1 9) 3867-9757. com
Henrique. (19) 3867-9708, com Rafael. (19) 3867-9760. com

Luciano.(1 9) 3867.g825. com Renamo ou pelo endereço eletrõni-
l co: rafaeLlicitacoes@laguariuna.sp.gov.bí.

Jaquariúna. 17 de maio de 2019
Antonia M. S. X. Brasilino

igado e adjudicado pelo altério Tónica e

Preço em favor da empresa Preview - Marketing c Publicidade
S/S Lida. inscrita no CNPJ (MF} n' 01 .6S9.1 71/0001 -90. Jales/SP.

1 7 de maio de 20t9. flávia Prendi franco - Prefeito Municipal
de Contrato n' 46/]9 - Contratante: Prefeitura

de 1 996. mn alterações do De«eto n' 4.563. de 3t de
, e as demais disposições desse Decreto n')ecretc

ae Ji

do Município de Jades - Contratado: PrevÊeM - Marketing e
Publicidade S/S Ltda - Assinatura: 1 ?/05/1 9 - Vigência: 1 7/05/20
Objeto: Execução de serviços publicitários. como os definidos

FJormas Padrão do ll Congresso Brasileiro de Propaganda
lcorporadas pelo Decreto fe(geral n' 57.690. de I' de fevereiro

f.municipal do Corpo de Bombeiros. O encerramento dar-se-á no

dia 03 de junho de 2019 às 08:30 horas. O Edital. na íntegra

Paulo\ c portas. para OS nquà acl 5. P
Cobertura do Pátio) a serem realizadas na Eh,IEI Amo hloreira

de Liça. localizada na Rua Xavante. S/N' - Botuquara. bem
como para a execução de obras de reforma IReíorma de Quadra

!alisadas na Quadra Poliesportiva do

da p rção de obras de reforma (Ref a daespecia DDrê

Po portiva) er

dezembro de 2002
4.563n002

ais dispo!

encontra-se à disposição dos interessados através do site www,
boticabal.sp.gov.br ou à Esplanada do Lago 'Carlos Rodrigues

160, em Jabotiabal/Sf! de 2' à 6' feira. das 7:30 às

as Normas Padrão para prestação de serviços de

6:30 horas.
Bairro Cidade Nova. localizada na Rua Mana das Neves Oleqário
Zanon, S/N' - Cidade Nova, ambas localizadas no Município dc
JacuDirancla/SF) to de equipril S

de. omunicação e suas recíprocas relações vigentes.
Código de Ética das Profissionais de Propaganda e suas altera

ções, bem como do Código Brasileiro de Auto-regulamentação
Publicitária. observado o aráter educativo. informativo e de

nríentação social. bem como da proposta técnica e de preços.
istrumento - Valor

o ue preulos puDHcl
es de Saúde e adequam

comunicação pel agências de propaganda anunciantes e

OSÉ CARDOS HORA - Prefeito Municipal
Acha-se aberta na Prefeitura Municipal de Jabotícabal/

SP. a TON4ADA [)E PREÇOS N' 01/20t9. para contratação de
empresa especializada, em regime de empreitada global, com
fornecimento de material e mão de obra para realização de
obras da 2' Etapa da Reforma do Laboratório hlicroríegiona

do em vista o Convénio Federal com contrato de repasse r
8.12284/2016. O EFICERRAMENTO dar.se-á no día 06 de junho

de 2019 às 9:00 horas. O edital estará à disposição dos interes
fados gratuitamente. na página oficial da Prefeitura Municipa
de Jaboticabal - SP: \wnv.jaboticabal.sp.gov.br.

boticaba[. ] ? de maio de 20] 9
POSE CARLOS HORI - Prefeito Municipal

aboticaba1.20 dp dp )nlqn

mão-de-obra necessários. Os procedimentos abaixo serão rea

ligados na Sala de Reuniões do Paço hlunicipal. sito à Av. Hilda

Mohring de füldcedo. n' 777- B' Vila alias - Jaupiranga/SR
RECEBIMENTO DA DOCULIENTAÇÀO PARA CADASTRO.

ité às l ?h30min do dia 31/05/201 9

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES N' Ol-Habilitação e
02-Proposta. até às 08h45min do dia OS/06/201 9

ABERTURA DOS E}JVELOPES: N' Ol-Habilitação:
09h00min do dia 05/06/201 9

VISITA TÉCNICA: a ser agendada no período de 21/0S/201 9
04/06/2019 das 08:00 as 1 1 :30 horas. através do Telefone 13

3864-6400. ramais 6419 ou 6404. com a equipe técnica do
Dep. de Planejamento Urbano e Fisga

feira. das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 horas, no Paço
Municioal sito à Av. Hilda Mohrína dp MarPdn. no 77?- R' Vila

da Prefeitura do fdunicípio de Jaguariúna. Estado de São
Paulo. no uso de suas atribuições e tendo transcorrido o prazo

irsal. HOMOLOGA o presente certame licitatório TOldADA

DE PREÇOS N' 005/2019 - Processo Licitatório n' 048/2019 e
ADJUDICA o objeto 'Construção de fon

e u

Departamento de Licitações e (ontr8tos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TONIADA DE PREÇOS II' OOS/2019
f.leria Emilia Peçonha de O Silva. Secreta de Gabi-

flutuantP

que fazem parte integrante do presen
R$ 400.000.00

Aviso de Licitação - Processo n'
2/19.

Objeto: Aquisição de concreto urinado e
irão bomba. para a
f.lunicip rla

30/19 - Pregão Presencial

o Parque dos Lagos. Convénio n' do ajuste: OGU 1045.645
74/2017 SICONV 862731/2017/MTUR" em favor da li(itante
RENOVO CONSTRUÇÕES LIDA EPP - CNPJ: SO.S80.S21/0001 -33.

m o valor global de RS 281 .319.03 (duzentos e oiten

garagem da frota escolar a ser entregue de forma parcelada
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mpíeitada por preço global. chegou-se ao seguinte resultado
al: I' lugar e vencedora a empresa Da Serra Reflorestamento

rda. - EPP RS RS 134.4t4.40 (cento e Trinta e qua

CENTRO DE PROMOÇÃO
SOCIAL MUNICIPAL

qua

de(irão d
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOGO RAMALHOocentas e catorze reais e quarenta centavos)

:odes nada mais instaram ein ata. Fica aberto e

Passada a

no primeiro dia útil da data da última

prazo recurso
23/05/2019 ou seja

começando a correr este prazo a partir do dia2CZ

Pregão Presencial n i5/2019

HOlflOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

Pregão Presencial 4/2019

OBIETO; AQUISIÇÃO DE NIATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.
PINTURA. FdADEIRAS E FERRAMEFITAS PARA ATEFIDER AS
SECRETARIAS hlUNICIPAlt

HOF.IOLOGO a decisão da COMISSÃO PERFaANENTE DE
LICITAÇÕES desta Prefeitura. ADJUDICAN DO conforme segue

EI.IPRESA: 50 X l (OI.TÉRCIO DE l-LADEIRAS LTDA FdE.
CFIPJ: 11.2SS.149/0001-38

TOTAL: RS 177.500.00(Cento e Setenta e Sete Mil e Qui-
nhentos Reais)

EtdPRESA: DÉCIO ALVES - EPP. CNPJ: O1 .7?4.91 1/0001-39

FATAL: RS 6S.000,00(Sessenta e Cinco edil Reais)
EMPRESA: FER.NiAX FERRAMENTAS LTDA EPP. CFIPJ

22.014.876/0001-20

TOTAL: RS 204.544.06(Duzentos e Quatro Nlil. Quinhentos e
Quarenta e Quatro Reais e Seis Centavosl

iUQUtTIBA. 1 3 de Maio de 2019.
ABRES SCORSATTO - Prefeito faunicipal
HOlaOLOGAÇÃO-AIUOICAÇÃO
PREGÃO PRESEIICIAL 06/2019 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE

GEtJEROS ALIMEFITICIOS PERECÍVEIS DE ORIGEM ANIMAL

:ARNES) PARA LiERENDA ESCOAR. ASSITÊNCIA SOCIAL
EXPORTE [ TURISMO E CAPA.

H0110LOGO a decisão da COMISSÃO PERMANENTE DE

LI(ITÂÇOES desta Prefeitura. ADJUDICANDO conforme segue
EMPRESA:CDC COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM TIRE

LI EPP
CNPJ: 24.924.778/nnn1 -5S

j?BeKiTUKA MUNICIPAL 0E JUQUiTiBA
ABERTURA DE EDITAL

ÓRGÃO: Centro de Promoção Social Municipal de Limeira
CEPROSOM

EDITAL: n' 1 0/201 9.

MODALIDADE: Pregão E]etrõnico - n' 1 0/20] 9.
PROCESSO ADFdINISTRATIVO N' 1 837aO1 9
DATA E HORA DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 03/06/2019. às

09h00min.

OBJETO: Contratação de empresa para forneciment d

C.P.L. 20 de maio de 201 9.

Nayma Tlciane de Almeida Pessin - Presidente

AVISO DE JULGAMENTO E CUSSIFICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N' 009/2019.
Procedimento Licit8tório n' 094/201 9

Nn vigésimo primeiro dia do mês de maio de dois mil
dezenove, às 9:00 horas, a (omissão Permanen

publicaçãalegal.co
rlp Prprnç

lgad'elas da Propasl A Prefeitura h,lunidpal de Jogo Ramalho comunica que se

encontra aberta nesta Prefeitura launicipal. Licitação na moda-
lidade Pregão Presencial n' IS/20t9, o qual tem por objetu a
seleção e contratação de empresa do ràmo legalmente constitu

id.i para forneciment

de Referência. Data da abertura dia 03/06/2019 a partir das

09h00min. Maiores informações e Edital completo poderão ser
)btidos no Paço Municipal. à Rua Benedito Sobres Marcondes

300, no horário normal de expediente. através do e-mail

dp. hld date ( TermoAiP conto
de equipamentos e material permanente iputador.

OFERTA DE COFdPRA F1' 201 90C00004

0 edital completo poderá ser consultado e/ou adquirido
Setor de Lidtação desta Autarquia Municipal. sito na Ave.

S. Cidade Jardim. Limeira-SP. de segunda
das 9h00min às llh00min e das 13h30mín às

de Licitação.
resença de toda os seus membros. bem como do
:ante da empresa hvinc Pavimentação. Infraesuutura
i(ãa Civil Ltda e do Resnonsáwl Técnico da Secretaria

ip.gov.br. Jogo Ramalho, 21 de maio de 2.01 9.Wagner Mathias

a ho.sp.qov.btar no site www.laborav 1 6hrs30min. A aquisição ocorrerá mediante Q recolhimento dos
espectivos valores de acordo com Ato n'. Ot. de 1 1 de janeiro
de 2018. Poderá também ser retirado no site \-Avw.ceprosom
sp.gov.br ou solicitado através do e-mail licita@ceprosom.com
br. Informações pelo telefone (1 9) 3404-62S8 / {1 9) 3404-6245

ABERTURA DE EDITAL

ÓRGÃO: Centro de Promoção Social Munidpal de Limeira
CEPROSOF.l

EDITAL: n' 1 1 /201 9

MODALIDADE: Pregão Eletrõnico - n' 1 1/2019.

PROCESSO ADF.llFJISTRATIVO tJ' 1 862/201 9.
DATA E HORA DA SESSÃO PUBLICA: Dia 03/06/2019. às

ida Campinas n

de Obras e Serviços para julgamento e classificação da Proposl
de Preços do cera em epígrafe. Diante da alise técnica

dpridiu. nor

heq dteq
C Civil(

a presente Comissão Permancntc de Licitação decídit
unanimidade. classificar a proponente Pavinc Pavimentação.

ifíaêstruturâ e Construção Civil Ltcla (C}JPJ t4.062.611/0001.
79). Outrossim. utilizando-se o critério estabelecido nQ Edital.

Lugar: Pavinc Pavimentação. Infraestru
Ltda (CNPJ 1 4.062.61 1/0001 -79)

877.777.?7 (oitocentos e setenta e sete mil. setecentos e setent

EDITAL DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n' 16/2019

A Prefeitura hlunlcipal de Jogo Ramalho. comunica que se

idade Pregão Presencial n' 16/2019, o qual tctn por obleto o

Registro de Preços de Urnas Funerárias. Data da abertura dia

04/06/2019 a partir das 09:30 horas. hlaiores informações e

pal

aberta nesta Prefeitura }.municipal. Licitação na mudaenLI

com o valor Global de RS

Nayma Ticiane de Almeida Pessin - Presidem

AVISO DE RETIFICAÇÁ0/RATIFICAÇÃO
Tomada de Preços n' 003/2019

e sete íc81s e setenta e sete cei
C.P.L 21 de maio de 201 9.

os)
l dr In

K 2019.Wagner f.lathias - Prefeito Municipal
EDITAL DE LICITAÇÃO

te \w/w.joaoramalho.sp.qob

14h00min.
OBJETO

TOTAL: RS 394.80S,00 (Trezen
em veículo adaptado para cadeirantes.

OFERTA DE COFdPRA F1' 201 90C00005

mento e lns
Contratação de empresa especializada no

cação de plataf
eCI

ma el )ndicionado

na-se público e para conhecimento dos interessados que

em publicação veiculada em 18 de maio de 2019. às fls 233.
.TObIADA DE PREÇOS N' 003n019

.TOldADA DE PREÇOS N'

EPdPRESA: REI DA ALMONDE(iA IND.E Cola. DE PROA.
ALIA.\ .EIRELI

CNPJ: 29.71 1 .783/0301 -OI

TOTAL: RS 1 26.1 00,00 (Cento e Vinte e Seis Mil e Cem Reaisl
EtdPRESA: SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LIDA

CNPJ: 1 8.81 3.463/000] -3a

TOTAL: RS 428.327.10(Quatrocentos e Vinte e Oito Mil
lzentos e Vinte e Sete Reais e Dez Centavos'

IUQUIT18A.lO de Abril de 20t9.
ABRES SCORSATTO - Prefeito Municipal

HOtlOLOGAÇÃO-AOIUOICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 11/2019 . OBJETO: AQUISIÇÃO DE
UTEFISILIOS DE COZIFIHA E BANHEIRO PARA USO NAS ESCOLAS
MUNICIPAIS

Oitocp C R

neste jornal. onde se lê:
Contrato n' 041/2017
003/201 9 Contrato n'

Secíet
Mana Emí

A Prefeitura bçunicipa
encontra aliena nesta Prefeitura fdunicipal

idade Pregão Presencial n' 06/2.019. o qual

L

Pregão Presencial n' 06/2019

Noven Quatro rali e
O edital completo poderá seí consultado e/ou adquirido

io Selar de Licitação desta Autarquia }aunicipal. sito na Ave'
ida Campinas n' llS. Cidade Jardim, Limeira-SP. de segunda

das 9h00min às llh00min e das 13h30min às

16h30min. A aquisição ocorrerá mediãntp o remlhiment dc

de Jogo Ramalho comunica que se

do e

}m por objeto o

IJe Gabinete. 2i de maio de 2019.

097/201g
)ção na moda-

Gabínet
Peçonha de Oliveira Silvo - Secretária dia 31/05/2019 a partir das 09h30min. rdaíures informações e

Edital completo poderão ser obtidos no Paço f.lunidpal. à Rua
Ben:dito Sobres Marcondes n' 300. no horário normal de cxpe.

rgistío de preç de leite P !mentes. Data da aber respectivos valores. de acordo com Ato n'. 01 . de 1 1 de janeiro
de 2018. Poderá também ser retirado nu site wwaw.ceprosom.

sp.gov.bl ou solicitado através do e-mail licita@ceprosom.com.
formações pelo telefone (1 9} 3404-6258/ {1 9) 3404-6245

doente. através do e-mail licitacaal @joaoramalho.sp.gov.br e

}ão Ramalho. 20 de maio deite wxMU.joaoramalha.sp.gov.bi.

2.019. Wagner &lathias - Prefeito f.municipal

EDITAL DF LICITAÇÃO
Pregão Presencial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO -A Pr
pública a aürtura de li

Presencial N" 021/201 9. Objeto

serviços de serralherià, com forr
me têrmo de deferência. Data da

Início do credenciamento. Laca
epal, Rua Cel. Joãu franco de Ca

SP. Edital na íntegra poderá scr ci

d faç l)lesa p

ado g

!feitura Municipal de Jambetro
taçáo na modalidade Pregão

Registro de Preços para con
:imento futuro e parcelada de

ccimênto de lnatcriais. coníol

realização 04/06/2019 às 08hs
da realização: Prefeitura Mini
narro. n' 80. Centro. Jambêiloi

nsultado no Setor de Licitações
t-iuA/w.iambe p.gov.bi

A Prefeitura Nlunicipa

0Q019

de lobo Ramalho )munida que se

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDIRA LARÀFIIAL FUljLiSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE URANJAL PAULISTA

EDITAL N' 03. de 21 de mato de 2.019 COtJCORRÊtJCIA ll

002/19 ÓRGÃO: Município de Jundiaí OBIETO: Prestação de ser.
viços de conservação de pavimentos viárias (tapa buracos). com

a utilização de caminhão térmico e mão de obra especializada

DISPONIBILIDADE DO EDITAL FIA INTEGRA: o edital (grátis) na

www.jundiai.sp.gov.br (acessar o link 'Licitações/ Compra

Aberta - Consulta de Licitações - Concorrência ou mediante

pagamento de RS l0.00 (dez reais). no Paço hlunicipal 'Nova

doç dispeg s. encQ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA
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BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO S.A.. com sede na

Rodovia Presidente Dutra S/N, KM 315 - Parte, ltatiaia/RJ. sob CNPJ n' 13.837.846/0001-22,

no valor de R$ 340.000,00 e o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal HOblOLOGOU

para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o resultado da licitação, determinando a
sua convocação para a assinatura do contrato nos termos do Art. 81 da Lei Federal

666/93. Data: 17/05/2019.

AVISO DE UCITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N9 39/2019

Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Jaboticabal/SP. o PREGÃO
PRESENCIAL N' 039/2019.- qye tratará do REGISTRO DE PREÇOS visando a aquisição de
TESTES DE EXAMES HEMATOLÓGICOS para pacientes da rede SUS. O encerramento dar-se
á no dia 31 de maio de 20].9 às 08:30 horas. O Edital, na íntegra, encontra-se à disposição
dos interessados através do site. www.jaboticabal.sp.gov.br ou à Esplanada do Lago "Cartas
Rodrigues Serra" n' 160, em Jaboticabal/SP, de 2e à 61 feira, das 7:30 às 16:30 horastajobi, 17 de maio de 2019.

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITArIBA

Jaboticabal. 17 de maio de 2019
JOSE CARLOS HORA

Prefeito

AVISO DE UCITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Ne 52/201g

AVISO DE

TOMADA DE PREÇOS Ne 1/2019

Edital 64/19, Tipo Menor Preço por Item.
O registro de preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de

medicamentos. O credenciamento e os envelopes de Preços e Habilitação serão recebidos
dia 31/S/19, das 9hs às 9h30min., na S. de Licitações, Av. Luciano Consoline, 600. Jd. de
Lucca. O edital fica disponível no endereço acima das 9h às 17h ou no site
ww\p/.itatiba.sp.gov.br. Tel.(11) 3183-0655.

Acha-se aberta na Prefeitura Municipal de Jaboticabal/SP, a TOldADA DE
PREÇOS N' 01/2019. para contratação de empresa especializada. em regime de empreitada
global,.com fornecimento de material e mão de obra para realização de obras da 2i Etapa
da Reforma do Laboratório Microrregional, tendo em vista o' Convênio Federal com
contrato de repasse nç 842.284/201.6. O ENCERRAMENTO dar-se-á no dia 06 de junho de
2019 às 9:00 horas. O edital estará à disposição dos interessados gratuitamente, na página
oficial da Prefeitura Municipal de Jaboticabal - SP: www.jaboticabal.sp.gov.br

tatiba-SP. 17 de maio de 2019
ADRiArqA STocco

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ

Jaboticabal. 17 de maio de 2019
COSE CARLOS HORI

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N 1/2019 EXTRATO DE CONTRATO

Processo ne CHP O1 / 2019
Rui Gonçalves, Prefeito Municipal de ltirapuã, Estado de São Pauta. faz saber

aos interessados que se acha aberta a CHAMADA PUBLICA NÇ 01 / 2019 para AQUiSiçÃO
ARCELADA DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS DA AGRICUUURA FA&lILIAR. CONFOR&IE

RELACtOlqADO NO EDITAL E SEUS ANEXOS. As propostas e documentações serão recebidas
até às 09h00min horas quando, impreterivelmente e após o credenciamento dos
proponentes, no dia 19 de Junho de 2019, terá início a sessão pública para abertura do
nvelope ng OI {PROPOSTA), transcorrendo de acordo com o edital. O Edital completo

encontra-se, gratuito, à disposição dos interessados no seguinte site
vww.itirapua.sp.gov.br. Na Seção de Licitação da Prefeitura Municipal, também poderá ser
atirada e prestada às informações que se fizerem necessárias. no horário de

Contrato nQ 041/2017
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Pavinc Pavimentação Infraestrutura e Construção Civi
CNPJ 14.062.611/0001-79
Objeto: Prestação de serviços de recapeamento de vias públicas (Rua Eny Ponce Villela de
Limo e outras)
Vigência: 60 dias
Valor Global: R$ 3SS.060.22

Ltda.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS NQ 5/2019
e

expediente. Mana Emília Peçonha de Oliveira Silvo, Secretária de Gabinete da Prefeitura 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 Ne 00S/2019 - Processo Licitatório n' 048/2019 e ADJUDICA o objeto "Construção
de .fonte lulqin.os! flutuante no Parque dos Lagos. Convénio n9 do ajuste: OGU 1045.64$
74/2017. SICONV.862731/2017/MTUR" em favor da licitante RENOVO CONSTRUÇÕES LIDA
EPP - CNPJ: S0.580.S21/0001-33, com o valor global de R$ 281.319.03 (duzentos e oitenta
e um mil, trezentos e dezenove reais e três centavos)

Secretaria de Gabinete. 16 de maio de 2019.
Secretaria de Gabinete, 3 de maio de 2019.

ltirapuã-SP, 17 de maio de 2019.
RUI GONÇAWES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

PROCESSO LICITATORIO n. 114/2015 CONCORRÊNCIA PUBLICA n. 01/2015 e 3e Prorrogação
do.Contrato n. 30/2016 0bjeto.: EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO
VIÁRIA NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITUVERAVA. Contratante: Prefeitura de ltuverava
Contratada: MB SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO LIDA . Vigência 30 (trinta) dias. a contar
de 14 de abril de 2019 para que seja finalizado os pagamentos remanescentes a
contratada. Fica ainda acordado que não haverá reajuste contratual pelo novo período
prorrogado. para que seja finalizado os pagamentos remanescentes a contratada. Fica
ainda acordado que não haverá reajuste contratual pelo novo período prorrogado
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições avençadas anteriormente
ltuverava-SP., 12 de abril de 2019. ADRIANA QUIREZA JACOB LAMA MACHADO - Prefeita de
tuverava

EXTRAÍA DE TERMO ADiTivo

MARIA EMÍLIA PEÇONHA DE OLIVEIRA SALVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Ng 31/2019

A P.refeitura Municipal de Lins, Estado de São Paulo, torna público que realizará
a abertura.de licitação na modalidade Pregão Presencial para a Aquisição de Veículo l\ ovo
(Zero Quilómetro) - Entrega dos Envelopes e Início da Sessão: iO de maio de 2019. às
14h30min, sito a Av. Nicolau parvos, ne 754, Vila Clélia em Lins/SP. Valor do Edital: RS
37.47 (trinta e sete reais e quarenta e sete centavos). Valor Estimado: R$ 72.260.00
(setenta e dois míl duzentos e sessenta reais). Os interessados poderão ler e/ou baixar o
edital completo no site da prefeitura (www.lins.sp.gov.br) ou solicitarem por e mail e
estarão dispensados do recolhimento da taxa de expediente mencionada acima. Maiores
nformaçõçs: Comissão Permanente de Licitação - fine (14) 3533-4280; E-mail:

licitacao@lins.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Ne 21/2019

Exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte - processo nç S108-0/2019
Aquisição de eletrodomésticos destinados à Secretaria Municipal de Saúde,

através de Recursos Financeiros oriundos de Emendas Parlamentares

Homologo todo o procedimento realizado pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio
Homologada a adjudicação do objeto licitada conforme segue: para o item 1 - AR
CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUs, a empresa ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO
PRADO - EPP com o valor unitário de R$1.149,00 e valor total de RS12.639.00 foi a
-encedora; o item 2 - GELADEIRA comum simples, foi DESERTO e o item 3 - GELADEIRA DE
280 LITROS, NA COR BRANCA foi DESERTO.

Lins-SP. 17 de maio de 2019
GIUSEPPE BOAGLIO
Diretor de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE UAiRiNQUE

AVISO OE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Ne 4/2019

Jaboticabal, 16 de maio de 2019
JOSE CARLOS HORA

Prefeito

Contratação de empresa para execução de obra de recapeamento asfáltico da
Avenida Major Saldanha e Rua Solange Mana de Pauta - Bairro Nova Mairinque. DATA DA
ENTREGA DOS ENVELOPES: 04/06/2019 AS 14:00 E DA SESSÃO DE ABERTURA DOS
ENVELOPES DIA 04/06/2019 ÀS 14:00. Local: Paço Municipal, sito à Avenida Lamartine
Navarro! nç5141.centro, Mairinque/SP. Mais informações: www.mairinque.sp.gov.br. ou
(11)4718-8680/8714. ' ' ' 'AVISO

PREGÃO PRESENCIAL Ne 67/2018

Convocação do Segundo Colocado
Processo Administrativo ne 12.842-2/2018

Aquisição de eletrodomésticos que serão adquiridos através de Emendas
Parlamentares. destinadas à Secretaria Municipal de Saúde do município de
Jaboticabal/SP

O Prefeito de Jaboticabal, em face do Parecer emitido pela Assessoria Jurídica
e em conformidade com o Art. 64, $2e, da Lei n.9 8.666/93, após a frustração da aquisição
do item ng 03 do anexo l do respectivo edital, conforme manifestação da Secretaria
Municipal de Saúde, constante do Processo Administrativo ng 99-0/2019, CONVOCA o
licitante remanescente, na ordem de classificação, a empresa P & S LICITAÇOES LIDA - EPP

scrita no C.N.P.J. sob o ng 22.450.200/0001-89, classificada em 2ç lugar no certame para
o referido item, para a apresentar manifestação formal quanto à intenção de assumir o
fornecimento do item em questão, o qual se dará nas mesmas condições propostas pelo
primeiro classificado. inclusive quanto ao preço, que é o valor unitário de RS1.220.00
totalizando o valor de RS23.180,00. Caso a convocada manifeste-se pela intenção de
fornecer o item mencionado, a mesma deverá encaminhar ao Pregoeiro os documentos
técnicos, conforme exigências constantes da Cláusula 7i do edital, no prazo máximo de 03
jtrês) dias. para análise de Equipe Técnica a ser designada pela Secretaria Municipal de
Saúde. Porém, caso a convocada não aceite assumir o fornecimento do referido item. será

convocado o terceiro classificado e assim, sucessivamente, até que seja efetivada a
contratação de fornecimento ou. caso não haja interessados, restará fracassado o referido
tem

Mairinque. 16 de maio de 2019
OVIDIO ALEXANDRE AZZINI

Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLIS

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Ne 62/2019

Fica homologado o processo supra em favor do proponente: CARLOS ALBERTO
SANTOS MOREIRA 32032568861 - Itens OI e 28S, referente à contratação de empresa
especializada.para .prestação de serviços em mecânica para manutenção na frota de õnibus
e micro õnibus do Departamento de Transporte e Fundo blunicipal de Saúde. Fica
convocado, p/ firmar contrato no prazo de cinco dias

Martinópo[is, ].6 de maio de 2019
CRISTIANO MACEDO ENGEL

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA ESTRELA

Prorrogação ao contrato n.g 033/2019. Tomada de Preços n.g 008/2018 - Processo n.g
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

AVISOS DE LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA

Acha-se aberta nesta Prefeitura a seguinte licitação
Pregão Presencial NQ 46/2019 - Processo Administrativo nç 2019001268 do tipo

Me.nor Preço - Interessado: Secretaria Municipal de Saúde - Objeto: Serviço de locação de
digitalizadores de imagem radiográficos com manutenção' preventiva e corretiva
Credenci3mento início às 09h00min do dia 03/06/20].9. Disponibilidade do Edital: no portal
eletrõnico www.itapeva.sp.gov.br {menu licitações). Esclarecimentos adicionais com o
prfgoelra Lacas Ramos de Almeída no e-mail pregao@itapeva.sp.gov.br ou pelo telefone
jlS) 3S26-8030. Demais detalhes serão fornecidos no Departamento de Compras e
Licitações, no horário normal de expediente à Praça Duque de Caxias, nç 22 - Centro -
ltapeva/SP

Pregão Presencial Ne 47/2019 - Processo Administrativo n9 20190002SI do tipo
Menor Preço - REGISTRO DE PREÇOS - Interessado: Secretaria Municipal de Educação
O.bjeto: Serviço de manutenção em fornos, geladeiras, freezers, panelas de pressão, carros
térmico.s!..fogões .e redes. de gás. Credenciamento início às 09h00min do dia 04/06/2019
Disponibilidade do..Edital: no portal eletrõnico www.itapeva.sp.gov.br (menu licitações)
Esclarecimentos adicionais com o pregoeiro Silmara de Oliveira Garcez Santos no e-mai
pregao@itapeva.sp.gov.br ou pelo telefone (IS) 3S26-8043. Demais detalhes serão
fornecidos no Departamento de Compras e Licitações, no horário normal de expediente à
Praça Duque de Caxias, ne 22 - Centro - ltapeva - SP

AVISO OE UCITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Ne 11/2019
Reabertura

A Prefeitura do Município de Jaguariúna torna público e para conhecimento dos
interessados que a Tomada de Preços acima mencionada foi deserta. Diante do exposto, se
encontra reaberta nesta Prefeitura a TOMADA DE PREÇOS n' O11/2019, cujo objeto é a
Implantação de projeto de conservação de solo e estudas rurais. com fornecimento de
mão de obra e maquinarias necessários, conforme demais especificações descritas no
Edital. A nova data de encerramento se dará no dia 07 de Junho de 2019 às 09:00 horas
Poderão participar da licitação as empresas que possuem o Certificado de Registro
Cadastral desta Prefeitura, e as que apresentarem e protocolarem toda a documentação
necessária para o cadastro, até o terceiro día anterior à data de recebimento dos
Envelopes, ou seja, até o dia 04 de Junho de 2019. junto ao Departamento de Protocolo
e Arquivo, sito à Rua Alfredo 8ueno, 123S - Centro - Jaguaríúna/SP, no horário das 08:30
às 16:30 horas. O Edital completo poderá ser consultado 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 22 de
maio de 2019. Maiores informações poderão ser obtidas pelos telefones: {19) 3867-980].
com Aline, (19) 3867-9780, com Antõnia, (19j 3867-9707, com Esther. f10) 3867-9792. com

Ricardo, {19) 3867-9807, com Nayma. (19) 3867-97S7, com Henrique. {191 3867-9708, com

Rafael, {19) 3867-9760, com Luciano, (19) 3867-982S, com Renato ou pelo endereço
eletrõnico: esther@jaguariuna.sp.gov.br

ltapeva-SP. 21 de maio de 2019.
KLEBER APARECIDO RIBEIRO DINIZ

Chefe de Divisão de Licitações
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA

AVISO DE SUSPENSÃO

LICITAÇÃO N' 35/2019

Processo Administrativo ne 395/2019. Modalidade: Concorrência Pública ne 001/2019. Tipo
de. L dtaçaay .Menor Valor (iiabal - Empreitada Global". OSIETO: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA DE EbJGENHARiA PARA A CONSTRUÇÃO DE DOIS RESERVATÓRIOS MEfÁLiCOi
IIqNOO Vy..APOIADO OE 750 M' (VOLUME ÚTIL) E OUTRO ELEVADO OE 9Õ'M;''IÜãtjÉI:
ylB); INTERLIGAÇÕES.DAS REDES DE ÁGUA 'COM AS PRÉ-EXISTENTES E RÊDES' OÉ
DRENAGEM NO BALNEÁRIO SArüTO ANTONlo (REPRESA DO BROA) EM iTiRAPiNA/sp, COM
FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃo DE OBRA, EQuipArüENTos E FERRAMENTAL.
CONFORME CONVÉNIO Ne 2S100.007407/2014-74 '- MINISTÉRIO DA SAÚDE '."FUNASA
FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE. A Prefeitura Municipal de ltirapina torna pública e' a
quem po:sa interessar que. o processo administrativo n9 39S/2019, encontra-se Suspenso
para Retificação de Edital, com prazo indeterminado para nova publicação

Jaguariúna, 21 de Maio de 2019.
ANTONIA M. S. X. BRASILINO

p/Departamento de Licitações e Contratos

AVISO OE RATIFICAÇÃO

Tomada de Preços nç 3/2019

Torna-se público e para conhecimento dos interessados que em publicação
veiculada em 18 de maio de 2019, às fls 265, neste jornal, onde se lê: "...TOMADA DE
PREÇOS NÇ 003/2019 Contrato nQ 041/2017..." leia-se "-.TOlytADA DE PREÇOS NÇ 003/201g
Contrato nç 097/2019

ltirapina-SP, 21 de maio 2019.
ELIAlqE AP. MARTINS GARCIA

Presidente da Comissão e Licitação e Compras
PREFEITURA &lUNICIPAL DE JABOTICABAL

Em 21 de maio de 2019.

MARCA EMfLiA PEÇANHA DE OLIVEIRA SALVA
Secretária de Gabinete

AVISO DE SUSPENSÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO Ne 1/201g

Processo n9 7179-0/2019
Avisámos aos interessados que o Edital de CHAMAMENTO PUBLIco NÇ O1/201g

que .trata da seleção de instituição sem fins lucrativos Qualificadas no Âmbito deste
MuMcípio, para celebração de CONTRATO DE GESTÃO.objetivando a prestação de serviços

l#©H&:;lÍ%H'g;ã EgB#Wlã$1Ü
e-ia no dia 18 de junho de 2019, às 09:00h, fica SUSPENSO TEMPORARIAIUENTE. em razão

da necessidade de reavaliação do descritivo do objeto

TOMADA DE PREÇos Ne l0/201g

RESUUADOS DE JULGAMENTOS

A Comissão Permanente de Licitação, por meio de sua Presidente, torna público
e para conhecimento dos interessados que, após análise de todas as documentações
apresentadas na sessão do dia 20/05/2018. resolve Habilitar a empresa Da Serra
Reflorestamento Ltda - EPP (CNPJ.17.0s8.606/000].-80). Tendo a licitante declinado do
direito de recorrer dessa decisão, foi aberto o Envelope de Proposta de Preços da licitante
habilitada. Sendo assim, estando a proposta regular e condizente com o Edital e aditando

o critério de julgamento previsto, ou seja, empreitada por preço global. chegou-se ao
seguinte resultado final: le lugar e vencedora a empresa Da Serra Reflorestamento Ltda
EPP R$ R$ 134.414,40 (cento e trinta e quatro mil, quatrocentos e catorze reais e

quarenta centavos). Passada a decisão a todos nada mais constaram em ata. Fica aberto o

prazo recursal começando a correr este prazo a partir do dia 23/05/2019 ou seja, no
primeiro dia útil da data da última publicação legal. com relação a fase de julgamento da
Proposta de Preços

Jaboticabal, 21 de maio de 2019
COSE CARLOS HORA

Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Ne 41/2019

Em 20 de maio de 2019
TOMADA DE PREÇOS Ne 9/2019

Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Jaboticabal/SP, o PREGÃO
PRESENCIAL N 041/2019 - que tratará do Registro.de Preços que visará a contratação de

W Wi ÜU:ã ã: ã êl$g Ü&%141
Transporte de Pacientes e pacientes em oxigenoterapia domíciliar cadastrados. O
encerramento dar-se-á no.dia. 04 de junho de 2019 às 14:00 horas. O Edital' na íntegra,

5W=dia6%j-jE?!?.:.''=J2mag«IÍ%,!: im ÚW'ã'ÉIÊ'lÍâhll!

Procedimento Lícitatório nç 094/2019
No vigésimo primeiro dia do mês de maio de dois mil e dezenove. às 9:00

horas. a Comissão Permanente de Licitação. com a presença de todos os seus membros.

bem como do representante da empresa Pavinc Pavimentação, Infraestrutura e Construção
Civil Ltda e do Responsável Técnico da Secretaria de Obras e Serviços para julgamento e
classificação da Proposta de Preços do certame em epígrafe. Diante da análise técnica a
presente Comissão Permanente de Licitação decidiu. por unanimidade. classificar a
proponente Pavinc Pavimentação, Infraestrutura e Construção Civil Ltda (CNPJ
14.062.611/0001-79). Outrossim, utilizando-se o critério estabelecido no Edital, chegou-se
ao seguinte resultado classificatório lç e único Lugar: Pavinc Pavimentação. Infraestrutura
e Construção Civil Lida (CNPJ 14.062.611/0001-79), com o valor Global de R$ 877.777.77
(oitocentos e setenta e sete mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta e sete
centavos)

Jaboticabal, 21 de maio de 2019.
COSE CARLOS HORA

Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Ne 42/201g

lwwünw ü üg:bâm! u :31
atender demanda do município e implantação do Programa Movimento Paulista de
Segurança.no Trânsito. O encerramento dar-se-á no dia 04 de junho de 2019 às 08:30
horas\ O Editar na íntegra, encontra-se à disposição dos interessados através do site
www.jaboticabal.sp.gov.bi ou à Esplanada do Lago''iCarlos Rodripues Serra;' n' ]60 em
Jaboticabal/SP, de 21 à 6i feira, das 7:30 às 16:30 horas. '''' ' ' ---, '

Em 21 de maio de 2019.
NAYMA TICIANE DE ALMEIDA PESSIN

Presidente da comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FALES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL NP 13/2019

Jabotícabal, 21 de maio de 2019.
ROSÉ CARLOS HORA

Prefeito

Processo ne. 31/19

A Prefeitura do hlunicípio de fales, Estado de São Paulo comunica a quem
interessar que encontra se aberto nesta municipalidade o Pregão Presencial acima citado
visando contratação de Clínica Veterinária especializada em procedimentos cirúrgicos do

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Ne 43/201g

tipo castração em fêmeas e machos das espécies canina e felina conforme Termo
Referencial no Anexo l do Edital. Data para apresentação das propostas até as 09h].5min
do dia 05 de junho de 2019. O edital completo encontra-se a disposição para retirada no
Setor de Licitações e Contratos da Divisão de Licitações, Compras e Materiais da Prefeitura

do Município de Jades-SP, situada à Rua Cinco, ne. 2266 e/ou no site:
www.jales.sp.gov.br/licitacoes - Todos os esclarecimentos poderão ser obtidos no endereço
supra ou pelo telefone {17) 3622-3000, ramais 3016 ou 3056

Cinco

Jaboticabal. 21 de maio de 2019.
COSE CARLOS HORA

Prefeito

fales - SP, 20 de maio de 2.019

FLÁVIO PRANDIFRANCO
Prefeito

Este documento pode ser verificado no endereço eletrónico
http://www.in .gov.br/autenticidade.html. pelo código OS30201905220027s
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PREFEITURA NIUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA

. Pregão Presenêiiíh:í067/19 - Proa. Adm. n' 481/j9
Objeto: Contratação de empresa especializada em LOCAÇÃO DE
ARQUIBANCADASIPALANQUES. Incluindo montlqem e desmontagem
no local. para realização de evento na Semana da Pátria cm setembro de
20.19: ein atendime.ntb a Secretaria Municipal de Educação. Do Edital: O
edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dr8 20/05/19
â Rua Anhembi. 128 - Centro - Santana de Parnaíba/SP ou por meio
do site v/ww.santanadcparnaiba.sp.gov.br. na aba serviços para sua

mpresa. Data de Abertura; 04/06/1g. às 10h00mín
Santana de Parnaiba. 17 de maio de 2019.

ORDENADORADEPREGÃO

© UARITU8A toma iÜhlÉI p lura mnf»CKn'nh dns inlprpstõ40s ABERTURA do Processa
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ainda (onv CJ

igi Plyholândln PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARTTU8ASP. lama piBllca ans hlareBsadoB.

Preços pa'a Lacaçgo de Concenpaaans de Orç nía de uso domici/pac para asllsrepla ao$

Cooden.mala Mumclpal dü Saud+'. rBg)da pela L F lO.S20 de l r/U7/20U2. Dec. \lun. 040/20U6
de 0&04/2006. L F. 8666/03. de 2i O&1993. 4 LC 123 de 14/12/2006 o LC lar/20i4 B demais

na a a 31/aS.2Q19 a partir das 08:30 horas peb lenço com duraçüa mínima de 3D {trKital

Pregão. silo a Av. Gaçf: t.lírio Chás. t9i5 - Novro CcnllO - Taquantuba/SP. O Edltd a dispaslçàa
l dos interonsadas de 2' a 6' feia. das 08 00 as 17 00 horas. a Hnrt:r dâ 20/05/2010. na Preleáur.l

ou solicitada vü fax (14) 3762-gOe6 ou e.mal: l ç tnçal(Tlallyg! lçya 111 gg!:Qc Taquariluba(SF ). 17
ecrelõrÚ Mwúàpai ài ini;iilÕãiiitornprõs
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la ile preços ' Z (Hã

Liataçâa

Internas pedido de impugnação tempestivamente. e após análtso do mérila
foi julgado PARCIALMENTE DEFERIDO. decidindo-se pela retificaçâo dos
termos de referência e posterior republlcação. O teor do pedido e resposta

tra-se junto ao Processo Admlnisüatwo para vistas de possíveis
teressados. Do Edital: O edital retiüicado poderá ser consultado e
btido a partir do dia 22/05/19 à Rua Anhembi. 128 - Centro -- San

de Pamaiba/SP ou por meio do site www.santanadepamaiba.sp.gov.br. na
aba sewiços para sua empresa. Data de Abertura: 05/06/19. às 09h00mln

Sanlana de Parnaiba. 17 de maio de 2019.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
Processo n' 62491/2018 hamamento Público n' 009/2018
Objeto: Chamamento Público para seleção de projetos voltados
ao desenvolvimento de ativldades de formação espora

modalidades de ciclismo bmx, malha e bolha. apresentado l)or
rganizações da sociedade civil. conforme disposto no edital. por meio

jde formalização de termo de colaboração. fundamentado na Lei Federa
13.019/2014. pelo prazo de 12 meses
Inforrnaçâo
Sr. Prefeito. de acordo com a análise e julgamento. informo que foram
vencedoras do certame as organizações da sociedade civil: Clube Amigos
da fdalha de São Sebastião : RS l22.6Z4.92 (valor global de 12 meses)

(cento e vinte 8 dois mll seiscentos 8 setenta e quatro reais e noven:
dois centavos). pelo prazo de 12 meses. - Assoêlação Sebasttanense

de Esporões Radicais - R$ 122.694.00 (valor global de'12 meses) - (cento
e vinte e dois mil seiscentos e nOVenta e quatro reais). pela pra)ode 12
meses, data: 1 6/0S/20 1 9
Philipe Gaon G3rib8ldi t-larmo. Secretário Muntclpal de Esporões
Homologação/Adjudicação - Acolhendo o julgamento procedido pela
Comissão' Pem\agente de Seleçâo de Projetos. Manitaramento e
Avaliação de Parcerias a serem hm\adas pela Secretaria de Esporões e
peb FIE ndo de Incentivo ao Exporte. nomeados por meio da portaria
municipal n' 1370/20t8 e ratificação do Sr. Secretário }.municipal de
Esportes. homologa e adjudica. noslermos da Lei Federal 13.019/2014 e

alterações! esse chamamento público ás organizações da sociedade
civis: Clube Amigos da Malha de São Sebastião - R$ '122.674.92 fvalor
global de 12 meses) - (cento e vinte e dois mit seiscentos e setenta

quatro reais e noventa e dois centavos). pelo prazo de 12 meses. -
Associação Sebastianense de Espcrtes Radicais - RS 122.694.00 (valor
global de 12 meses) - (cento e vinte e dois mil seiscentos e noventa e
quatro reais}. pelo prazo de 12 meses. Data: t6/05/2019
Felipe Augusto. Prefeito
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AVISO REABERTURA DELICITAÇÃO

1-modalidade: Tomada de Preços N'. 0001/2019 - Edital N' 0038/2019
Objeto: Contratação de empibsa para recapeamenlo asfált:co em v
do Iduntcipo: Rua BenedltQ' Antunes. Rua Nada Antóni3. Rua MiRlstrc
Juvenil l.palheiros. Rua Utsmnde de Paraibuna. Rua Cel. Fr8Rcisoo Tíbia:
das Neves - Centro e Rua Santa Branca, Rua Gem»no Vieira GoRc8lve:

Bairro Bela Vista. Critério de Julgamento: l.tenor Preço' Global
Encerramento e abertura Encerramento às 08:30 bons 8 abertura às
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