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 SANTA ADÉLIA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ADÉLIA

 TERMO DE RATIFICAÇÃO
Dispensa de Licitação nº 004/2016
Processo nº 057/2016
Em 15 de julho de 2016, RATIFICA a declaração, declarando 

inexigível a licitação para a contratação da empresa ““ALEXAN-
DRE P. DA COSTA EVENTOS ME”, para exploração da praça de 
alimentação e camarotes no 6º Santa Adélia Rodeio Festival, 
com fundamento Inciso V do Artigo 24 da Lei nº 8.666/93, 
para fins de cumprimento ao artigo 26, da Lei de Licitações e 
Contratos.

 SANTA BÁRBARA D'OESTE

 PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA BÁRBARA D'OESTE

 COMISSÃO DE HABILITAÇÃO E JULGAMENTO - TOMADA DE 
PREÇOS Nº 01/2016

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para 
execução da obra de Remodelação do Sistema Viário- Prolon-
gamento da Rua João XXIII no trecho entre as Ruas Floriano 
Peixoto e Prudente de Moraes, contemplando abertura de via, 
drenagem, pavimentação asfáltica, recapeamento asfáltico, 
passeios públicos, iluminação, sinalização e paisagismo, com 
fornecimento de materiais e mão de obra, conforme Memorial 
Descritivo, Cronograma Físico-Financeiro, Planilha Orçamentária 
e Projetos anexos.

EMPRESA CLASSIFICADA: OBRAFORT ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA

PARECER: A Comissão Municipal Permanente de Licitações, 
reunida e após analisar todo o processo referente à proposta 
comercial apresentada da Tomada de Preços nº 01/2016 (Enve-
lope nº 02) é unânime em emitir parecer que CLASSIFICA a 
proposta da empresa:

OBRAFORT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - R$ 
437.413,35

Santa Bárbara d’Oeste, 15 de julho de 2016.
Comissão de Licitação
Clarice Citelli de Souza - Presidente da C.M.P. de Licitações
PREGÃO PRESENCIAL Nº 206/2015 – REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: Registro de preços para fornecimento de materiais 

odontológicos
Às empresas:
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOS-

PITALARES LTDA.-R$ 22.202,78
NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA – EPP - R$ 

10.536,64
Com valor total de R$ 32.739,42 (trinta e dois mil, setecen-

tos e trinta e nove reais e quarenta e dois centavos) nas condi-
ções propostas, como menor preço por lote, forma de entrega 
de acordo com o item 12.1 do Edital e pagamento conforme 
item 13.2 do Edital.

Santa Bárbara d’Oeste, 19 de novembro de 2015
DENIS EDUARDO ANDIA - Prefeito Municipal

 SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS

 PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS

 PROCESSO Nº 152/2015 - LEILÃO Nº 02/2015
NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO E RETIRADA DE BEM 

ARREMATADO
A Prefeitura Municipal de Santa Cruz das Palmeiras notifica 

o Sr. ANDRE LUIZ APARECIDO PINTO, residente na Rua Quinze 
de Novembro, nº 219, Domélia, Município de Agudos, Estado 
de São Paulo, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, efetue o 
pagamento do preço do bem público arrematado nos autos do 
Leilão nº 02/2015, e, no mesmo prazo, providencie a retirada do 
respectivo bem, sob pena de restar configurado o abandono e 
perda do direito de aquisição.

SCPalmeiras, 15/07/2016 – Prefeita Municipal
 PROCESSO Nº 070/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2016
COMUNICADO SOBRE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
A Pregoeira comunica aos interessados, em observância ao 

disposto no art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e art.4º, XVII da 
Lei 10.520/02, que a licitante Eliana Francisca dos Reis Ferreira 
Me interpôs, tempestivamente, recurso administrativo contra a 
decisão constante em ata de seção publica, do dia 11/07/2016. 
Ficam os interessados intimados a apresentarem contra razão 
ao recurso no prazo de 03 (três) dias úteis. A cópia das razões 
recursais encontra-se à disposição dos interessados no Paço 
Municipal.

SCPalmeiras, 15/07/2016 – Pregoeira

 SANTA CRUZ DO RIO PARDO

 PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO

 COMUNICADO
A Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo/SP, 

comunica a todos os interessados que a abertura de envelopes 
do processo licitatório Pregão n.º 44/2016, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada para desenvolvimento 
dos serviços com monitores capacitados para ministrar cursos 
educativos e profissionalizantes conforme relacionado na tabela 
abaixo e Memorial Descritivo (Anexo VI) e Cronograma de 
Execução (Anexo VII), por um período de 12 meses, para manu-
tenção do setor de Cursos que aconteceria no dia 18 de julho 
de 2016, foi SUSPENSA para verificação quanto a participação 
de Associações de Direito Privado/ OCIPS, informamos ainda que 
será publicada nova data e edital.

Santa Cruz do Rio Pardo, 07 de julho de 2016.
____________________________
Pregoeira
 EXTRATO DE REPUBLICAÇÃO DE EDITAL
A Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo/SP, 

comunica a todos os interessados que foi SUSPENSA a abertura 
de envelopes do processo licitatório Concorrência Pública n.º 
01/2016, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE EM TERRENO 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO, 
LOCALIZADO À RUA: RENATO ELEUTÉRIO DINIZ NO BAIRRO 
JARDIM PAULISTA, MATRICULADO SOB Nº 30.498, incluindo 
material, mão de obra e todo equipamento necessário, conforme 
especificações contidas no Memorial Descritivo, Cronograma e 
Projetos, Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE, 
que ocorreria no dia 15 de julho de 2016, devido ao acolhimento 
de impugnação ao Edital pela empresa Fernando Sérgio Leite 
Engenharia Me, protocolada sob n.º 4943/2016, bem como 
comunica que o Edital e Planilha retificados estará a disposição 
com amparo nas Leis 10.520/2002, 8.666/93 e suas alterações e 
Dec. Municipal 78/2003. A entrega dos envelopes deverá ser no 
dia 02 de setembro de 2016, às 09h00min, maiores informações 
e retirada do edital no Deptº. de Compras, sito à Pça. Dep. Leôni-
das Camarinha, 340, centro, no site: www.santacruzdoriopardo.
sp.gov.br ou pelo telefone (14) 3332-4000 – ramal 239.

Santa Cruz do Rio Pardo, 13 de julho de 2016.
_____________________________________
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados 
a partir da data de sua publicação.

Estância Turística de Salto, 15 de julho de 2016.
Luiz Eduardo Collaço - Secretário Municipal de Adminis-

tração
 Pregão Presencial n.º 54/2016
Processo Administrativo n.º 5826/2016
Exclusivo ME / EPP
Encontra-se aberta licitação visando a contratação de 

pessoa jurídica para confecção de material gráfico destinado 
aos alunos da rede municipal de ensino, funcionários e docen-
tes, conforme Termo de Referência anexo ao edital, a cargo da 
Secretaria de Educação.

Data para credenciamento e entrega dos envelopes de 
Proposta e Habilitação – até às 09hs do dia 04 de agosto de 
2016, no Setor de Licitações – Secretaria da Administração, Paço 
Municipal, em sessão pública.

O Edital está disponível para consulta e impressão no site 
da Prefeitura: www.salto.sp.gov.br. Acesso Rápido – Licitação.

Caso prefira obter cópia do Edital diretamente na Prefeitura, 
o interessado deverá recolher uma taxa de R$ 20,00(vinte reais), 
no prédio do Atende Fácil, sito à Rua José Revel, n.º 270, Centro 
e, após dirigir-se ao Setor de Licitações, à Rua Nove de Julho n.º 
1053, Vila Nova, das 13 às 17 horas, para retirada do mesmo.

Estância Turística de Salto, 15 de julho de 2016.
Milta Alves Ribeiro Maron - Secretária de Educação
 Pregão Presencial n.º 55/2016
Processo Administrativo n.º 5993/2016
Cota Reservada para ME e EPP
Encontra-se aberta licitação visando a contratação de 

empresas para fornecimento de materiais odontológicos para 
consumo nas unidades básicas e especializadas da rede munici-
pal de saúde, conforme Termo de Referência anexo ao edital, a 
cargo da Secretaria de Saúde.

Data para credenciamento e entrega dos envelopes de 
Proposta e Habilitação – até às 09hs do dia 08 de agosto de 
2016, no Setor de Licitações – Secretaria da Administração, Paço 
Municipal, em sessão pública.

O Edital está disponível para consulta e impressão no site 
da Prefeitura: www.salto.sp.gov.br. Acesso Rápido – Licitação.

Caso prefira obter cópia do Edital diretamente na Prefeitura, 
o interessado deverá recolher uma taxa de R$ 20,00(vinte reais), 
no prédio do Atende Fácil, sito à Rua José Revel, n.º 270, Centro 
e, após dirigir-se ao Setor de Licitações, à Rua Nove de Julho n.º 
1053, Vila Nova, das 13 às 17 horas, para retirada do mesmo.

Estância Turística de Salto, 15 de julho de 2016.
Daniel Paulino Evangelista - Secretário de Saúde
 Chamada Pública n.º 04/2016
Processo Administrativo n.º 4929/2016
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
CLASSIFICAÇÃO
Objeto: Chamamento Público em atendimento ao Programa 

Nacional de Alimentação Escolar /PNAE, Lei n.º 11.947/2009, 
Resolução/CD/FNDE nº 26/2013 e Resolução FNDE nº 04/2015, 
através de cadastramento de grupos formais de agricultores 
familiares e outros (conforme referida Resolução) para aquisição 
de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a alimenta-
ção escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino.

A Comissão Permanente de Licitações, nomeada pela 
Portaria n.º 282/2016, declara classificados: o grupo informal 
Anselmo Joaquim Arvani, no valor global da contratação de 
R$ 16.634,00 (dezesseis mil, seiscentos e trinta e quatro reais) 
para os itens abóbora, abobrinha brasileira, batata comum e 
cebola e Anselmo Arvani, no valor global da contratação de R$ 
14.338,00 (quatorze mil, trezentos e trinta e oito reais) para os 
itens pepino caipira, cenoura, tomate, chuchu e mandioca; o 
agricultor individual Andre Luiz Silva Norcia, no valor global da 
contratação de R$ 3.613,00 (três mil, seiscentos e treze reais) 
para os itens alface, beterraba, cenoura e cheiro verde; os pro-
dutores Claudinei Piasentin, no valor global da contratação de 
R$ 19.999,98 (dezenove mil novecentos e noventa e nove reais e 
noventa e oito centavos), Luiz Tatumi Gutiyama, no valor global 
da contratação de R$ 19.999,40 (dezenove mil, novecentos e 
noventa e nove reais e quarenta centavos), Wilson Lavelli, no 
valor global da contratação de R$ 19.999,40 (dezenove mil, 
novecentos e noventa e nove reais e quarenta centavos), Hélio 
Aparecido Silva, no valor global da contratação de R$ 19.998,77 
(dezenove mil, novecentos e noventa e oito reais e setenta e 
sete centavos), Luis Ricardo Antunes, no valor global da contra-
tação de R$ 8.101,23 (oito mil cento e um reais e vinte e três 
centavos), Maria Aparecida da Silva Oliveira, no valor global 
da contratação de R$ 19.998,98 (dezenove mil, novecentos e 
noventa e oito reais e noventa e oito centavos), Célio Lopes, 
no valor global da contratação de R$ 19.999,98 (dezenove mil 
novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), 
Francisco Moreira de Souza, no valor global da contratação de 
R$ 19.999,40 (dezenove mil, novecentos e noventa e nove reais 
e quarenta centavos), Michael Jackson Lewilson Laveli, no valor 
global da contratação de R$ 6.501,80 (seis mil, quinhentos e um 
reais e oitenta centavos) e Donisete Ap. Pereira da Silva, no valor 
global da contratação de R$ 13.320,06 (treze mil, trezentos e 
vinte reais e seis centavos), para os itens banana nanica, goiaba 
e melancia, representados pelo grupo formal Central de Coope-
rativas de Produção Rural e Abastecimento – CCPRA, no valor 
global da contratação de R$ 167.920,00 (cento e sessenta e 
sete mil, novecentos e vinte reais) e os produtores Amaral Jorge 
Vieira, no valor global da contratação de R$ 4.136,95 (quatro 
mil, cento e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos), 
Antonio Bernardo dos Santos, no valor global da contratação 
de R$ 4.136,95 (quatro mil, cento e trinta e seis reais e noventa 
e cinco centavos), Cleusa Aparecida Rodrigues, no valor global 
da contratação de R$ 4.136,95 (quatro mil, cento e trinta e seis 
reais e noventa e cinco centavos), Catarina Moraes Ferreira 
Leite, no valor global da contratação de R$ 4.136,95 (quatro mil 
cento e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos), Cláudio 
Francisco Rodrigues, no valor global da contratação de R$ 
4.136,95 (quatro mil cento e trinta e seis reais e noventa e cinco 
centavos), Cristiano Xavier Leme, no valor global da contratação 
de R$ 4.136,95 (quatro mil, cento e trinta e seis reais e noventa 
e cinco centavos), Aparecido de Jesus Hessel, no valor global da 
contratação de R$ 4.136,95 (quatro mil cento e trinta e seis reais 
e noventa e cinco centavos), Januário Teixeira Chaves, no valor 
global da contratação de R$ 4.136,95 (quatro mil cento e trinta 
e seis reais e noventa e cinco centavos), Ariedio da Fonseca, no 
valor global da contratação de R$ 4.136,95 (quatro mil cento e 
trinta e seis reais e noventa e cinco centavos), Jeferson Rodri-
gues Antunes, no valor global da contratação de R$ 4.136,95 
(quatro mil cento e trinta e seis reais e noventa e cinco centa-
vos), Laudair Pedro Rodrigues, no valor global da contratação de 
R$ 4.136,95 (quatro mil, cento e trinta e seis reais e noventa e 
cinco centavos), Joana Cecília de Almeida Sabóia, no valor global 
da contratação de R$ 4.136,95 (quatro mil cento e trinta e seis 
reais e noventa e cinco centavos), Maria de Fátima Campos 
Souza, no valor global da contratação de R$ 4.136,95 (quatro 
mil cento e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos), Maria 
Donizete Madeira Marçal, no valor global da contratação de R$ 
4.136,95 (quatro mil cento e trinta e seis reais e noventa e cinco 
centavos), Mauricio Fozati, no valor global da contratação de 
52,70 (cinquenta e dois reais e setenta centavos) para o item 
mamão, representados pelo grupo formal Cooperativa Agrope-
cuária Filadelfia de Fruticultores, Avicultores e Pecuaristas de 
Gado Confinado – Coagrofil, no valor global da contratação de 
R$ 57.970,00 (cinquenta e sete mil novecentos e setenta reais).

Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposi-
ção de eventuais recursos, nos termos do art. 109, I, “b” da Lei 
Federal 8.666/93.

Salto(SP), 15 de julho de 2016.
Antonio Carlos dos Santos - Presidente da Comissão
Permanente de Licitações

 RAFARD

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFARD

 TOMADA DE PREÇOS Nº. 04/2016
HOMOLOGAÇÃO
Em observância às disposições constantes no inciso VII do 

art. 38 da Lei 8.666/93, Lei de Licitações e Contratos Administra-
tivos, HOMOLOGO o procedimento licitatório em epigrafe, que 
trata da "CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO SOCIETY, EM GRAMA 
SINTÉTICA E PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DO PÁTIO EXTERNO 
QUE COMPREENDE ACESSIBILIDADE”. Rafard, 15 de julho 2016. 
Antonio Cesar Rodrigues Moreira - Prefeito Municipal

 TOMADA DE PREÇOS Nº. 04/2016
ADJUDICAÇÃO
Transcorrido o prazo para interposição de recurso, ADJU-

DICO o item objeto do certame licitatório para a licitante 
“CONSTRUTORA VIASOL LTDA - EPP” que sagrou-se vencedora 
no referido certame, conforme proposta apresentada. Rafard, 15 
de julho de 2016. Antonio Cesar Rodrigues Moreira - Prefeito 
Municipal

 RIBEIRÃO PIRES

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES

 PP 037/16
A Pregoeira faz saber a todos os interessados que, com 

relação ao PREGÃO PRESENCIAL nº 037/16, Processo de Com-
pras nº 2455/16, que trata do registro de preços para prestação 
de serviços de arbitragem esportiva, após manifestação da 
secretaria requisitante constante de fls. 214 e decisão do Sr. 
Prefeito, às fls. 215, fica mantida a REVOGAÇÃO do certame e 
INDEFERIDO o recurso apresentado pela empresa AMV COMÉR-
CIO, PRODUÇÕES, EVENTOS ESPORTIVOS E ARBITRAGENS LTDA 
- ME. Ribeirão Pires, 15 de Julho de 2016. Bruna Arruda de 
Abreu - Pregoeira.

 PP 096/15
A Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão 

Pires, através da Secretaria de Infraestrutura Urbana, faz saber 
a todos os interessados que com relação ao Termo de Compro-
misso nº 011/16, firmado com a Petrobrás Distribuidora S/A, 
oriundo do Pregão Presencial nº 096/15 e Processo de Compras 
nº 5807/15, que trata do registro de preços para fornecimento 
de emulsão asfáltica, fica CANCELADO o referido Termo de 
Compromisso, conforme parecer constante dos autos. Ribeirão 
Pires, 15 de Julho de 2016 – Silvio Benevides – Secretário de 
Infraestrutura Urbana.

 PP 072/16
Acha-se aberto nesta municipalidade o edital de PREGÃO 

PRESENCIAL nº 072/16, Processo de Compras nº 1941/16, que 
trata da contratação de empresa para prestação de serviços 
de infraestrutura e plataforma de métricas, categorização 
automática de dados, classificação e análises qualitativas de 
informações. O encerramento dar-se-á no dia 29/07/16 às 13:30 
horas, quando às 14:00 horas do mesmo dia serão abertos os 
envelopes. Maiores informações, serão fornecidas na Gerência 
de Suprimentos através do fone: (011) 4828-9860. O edital na 
íntegra poderá ser obtido através do site: www.ribeiraopires.
sp.gov.br. Ribeirão Pires, 15 de Julho de 2016 – Bruna Arruda de 
Abreu – Pregoeira.

 RIO CLARO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO

 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
>EDITAL: N. 67/2016; CONTRATO: N. 159/2016; MODALIDA-

DE: CONCORRÊNCIA N. 03/2016; CONTRATADA: CONTER CONS-
TRUÇÕES E COMÉRCIO S.A. OBJETO: para execução de “obra 
de arte no município de Rio Claro/ SP" – parte A – “PONTE” 
- (itens 1 ao 4 e 7), CONFORME convênio firmado entre o 
Ministério das Cidades (planejamento urbano – O.G.U.), através 
do agente financeiro Caixa Econômica Federal (CTR. C.E.F. 
N.º_1017.986-54/2014) (SICONV N.º_804557/2014) - objeto de 
convênio celebrado com o, com recursos provenientes do O.G.U. 
(orçamento geral da união) – programa: pró-municípios. VALOR 
TOTAL: R$ 645.070,07 (seiscentos e quarenta e cinco mil setenta 
reais e sete centavos); PRAZO: 11 (onze) meses; ASSINATURA: 
13.07.2016.

 SALTINHO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

 EDITAL RESUMIDO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2016
A Prefeitura do Município de Saltinho, com Paço Municipal à 

Avenida 07 de Setembro, 1733, Centro, Saltinho/SP, CEP 13.440-
000, telefone (19) 3439-7800, torna público, para conhecimento 
de interessados, que acha-se aberta a Tomada de Preços nº 
011/2016, que objetiva o fornecimento parcelado e a pedido, 
de combustíveis para manutenção da frota municipal, inclusive 
a sua reservação e a mão-de-obra necessária ao abastecimento 
dos veículos e máquinas da Prefeitura Municipal, estimando as 
seguintes quantidades: 10.000 litros de etanol hidratado; 25.000 
litros de gasolina; 60.000 litros de óleo diesel; e, 20.000 litros de 
óleo diesel S10. O edital completo poderá ser retirado das 8:30 
às 11:00 e das 13:30 às 16:00 horas, de segunda a sexta feiras e 
será gratuito, está disponível para consultas no site www.salti-
nho.sp.gov.br. Será exigido o cadastramento prévio até o terceiro 
dia anterior à data do recebimento das propostas. Os envelopes 
com a documentação e a proposta deverão ser protocolados no 
Paço Municipal até às 8:50 horas do dia 04/08/2016, sendo que 
a abertura será neste mesmo dia às 9:00 horas. Saltinho/SP, 15 
de julho de 2016. CLAUDEMIR FRANCISCO TORINA - Prefeito 
Municipal.

 SALTO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO

 EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços nº 58/2016, firmada com a 

empresa R.A.P. APARECIDA – COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA no valor global de R$ 8.393,40 (Oito mil trezentos e 
noventa e três reais e quarenta centavos), através do Pregão 
Presencial nº 23/2016, cujo objeto é Registro de Preços, com 
cota para ME e EPP, para aquisição de medicamentos, materiais 
e nutrição para atendimento de pacientes amparados por ordem 
judicial, a cargo da Secretaria de Saúde, Itens 10, 12, 13, 14, 15 
e 50 prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de 
12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação.

Estância Turística de Salto, 15 de julho de 2016.
Luiz Eduardo Collaço - Secretário Municipal de Adminis-

tração
 EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços nº 62/2016, firmada com a 

empresa CM HOSPITLAR LTDA no valor global de R$ 156.443,24 
(Cinquenta e seis mil quatrocentos e quarenta e três reais e vinte 
e quatro centavos), através do Pregão Presencial nº 23/2016, 
cujo objeto é Registro de Preços, com cota para ME e EPP, para 
aquisição de medicamentos, materiais e nutrição para aten-
dimento de pacientes amparados por ordem judicial, a cargo 
da Secretaria de Saúde, Itens 33, 56, 59, 63, prazo de vigência 

Horário: 08:30 às 11:00 e das 13:00 às 16:30 horas
As empresas que vierem retirar o edital na Prefeitura, 

deverão recolher a taxa de R$ 20,00, na Tesouraria Municipal.
Maiores informações poderão ser obtidas pelo Fone/Fax 

(14) 3543-9000, em horário comercial – Setor de Licitações.
Os horários estipulados no processo seguem o horário 

oficial de Brasília.
Promissão, 15 de Julho de 2016.
Marilena Silva de Oliveira - Setor de Licitações
Hamilton Luis Fóz - Prefeito
 AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura de Promissão, Setor de Licitação, através da 

Comissão Municipal de Licitação, designada pela portaria nº 
28.863/2016, de 04 de Janeiro de 2016, e de conformidade com 
a Lei Federal 10.520/2002, suas alterações subseqüentes, Lei 
Federal 8.666/93 e demais legislações aplicáveis, torna público 
que no dia 05/08/2.016 as 09:00 horas, nesta Prefeitura realizará 
licitação na modalidade PREGÃO (Presencial) 025/2.016, do tipo 
Menor Valor de Taxa de Administração, para formalização de 
registro de preço, visando a contratação FUTURA de empresa 
para o fornecimento de mão de obra (monitores) para execução 
de Oficinas Sócio-Culturais, com recursos federal, conforme 
especificações e condições constantes do ANEXO I, parte inte-
grante do presente edital.

O Edital na integra encontra-se a disposição dos interessa-
dos no site: HTTP://www.promissao.sp.gov.br, ou no endereço 
abaixo:

Prefeitura de Promissão- Setor de Licitações
Av.Pedro de Toledo, n.º 386 – Centro- Promissão/SP
Horário: 08:30 às 11:00 e das 13:00 às 16:30 horas
As empresas que vierem retirar o edital na Prefeitura, 

deverão recolher a taxa de R$ 20,00, na Tesouraria Municipal.
Maiores informações poderão ser obtidas pelo Fone/Fax 

(14) 3543-9000, em horário comercial – Setor de Licitações.
Os horários estipulados no processo seguem o horário 

oficial de Brasília.
Promissão, 15 de Julho de 2016.
Marilena Silva de Oliveira - Setor de Licitações
Hamilton Luis Fóz - Prefeito
 A PREFEITURA DE PROMISSÃO, através a Comissão Perma-

nente de Licitações, mediante autorização do Senhor Hamilton 
Luis Fóz, Prefeito, comunica que o processo licitatório na 
modalidade TOMADA DE PREÇO 001/2016, para execução de 
serviços de pavimentação e recapeamento asfáltico em ruas do 
Jardim Paulistano e Jardim Residencial Torres, em Promissão, 
com recursos próprios, incluindo mão de obra e materiais, 
encontra-se REABERTO.

COMUNICA também que o edital, com as alterações nas 
planilhas orçamentarias encontra-se a disposição dos interes-
sados no Paço Municipal da Prefeitura, localizado na Avenida 
Pedro de Toledo, nº. 386, Centro, cidade de Promissão, Estado 
de São Paulo, mediante o recolhimento de R$ 50,00 (cinquenta 
reais), na tesouraria municipal, ou gratuitamente no endereço 
eletrônico: www.promissao.sp.gov.br

Informações básicas:
Processo Licitatório nº. 033/2016
Edital Tomada de Preço nº. 001/2016
Data da Disponibilidade do Edital: 15 de Julho de 2016
Prazo final para cadastramento: 05/08/2016
Visita Técnica: Deverá ser realizada até o dia 05 de Agôsto 

de 2016, mediante prévio agendamento no Departamento de 
Planejamento da Prefeitura, Tel. (14) 3543-9000-Ramal 238.

Data da entrega e abertura dos invólucros: 08 de Agôsto de 
2016, as 09:00 horas.

Maiores Informações: no Setor de Licitações das 08:30 as 
11:00 e das 13:00 as 16:30 ou pelo Tel.(14) 3543-9000.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

 QUATÁ

 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

 PROCESSO Nº 039/2016 - INEXIGIBILIDADE Nº 006/2016
VISTOS E EXAMINADOS - Tendo em vista os elementos 

contidos no parecer da Comissão Permanente de Licitações, e 
manifestação da Assessoria Jurídica, RATIFICO a contratação 
da empresa BH SHOWS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA para 
realização do show com a Dupla “CÉSAR MENOTTI & FABIANO” 
no dia 28/07/2016, na 10ª “FESTA DO PEÃO BOIADEIRO DO 
MUNICÍPIO DE QUATÁ”.

Quatá-SP, 15 de julho de 2016.
LUCIANA GUIMARÃES ALVES CASACA
PREFEITA MUNICIPAL.
 EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Despacho da Prefeita Municipal de Quatá
De 15/07/2016.
Processo Licitatório nº. 024/2016
Convite nº. 008/2016
Adjudicando e homologando o procedimento Licitatório 

referente ao Convite nº. 008/2016, do tipo menor preço, para 
a “contratação de empresa para locação de touros e outros 
e mão de obra para a festa do peão de Quatá de 28 a 31 de 
julho”, para a empresa MARINI & CIA LTDA EPP, com preço 
total de R$ 78.900,00 (setenta e oito mil e novecentos reais) 
referente ao item 01.

Luciana Guimarães Alves Casaca
Prefeita Municipal
 EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
Despacho da Prefeita Municipal de Quatá
De 15/07/2016
Processo Licitatório nº. 027/2016
Pregão Presencial nº. 015/2016
Adjudicando e Homologando o procedimento Licitatório 

referente ao Pregão Presencial nº. 015/2016, Registro de Preço, 
do tipo menor preço, contratação de empresa para realização 
de serviços médicos radiologista (exames de ultrassonografia) 
para as seguintes empresas: UNIDADE RADIOLOGICA DE TUPÃ 
LTDA - EPP, no item: 01.

Luciana Guimarães Alves Casaca
Prefeita Municipal
 EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
Despacho da Prefeita Municipal de Quatá
De 15/07/2016
Processo Licitatório nº. 025/2016
Pregão Presencial nº. 013/2016
Homologando o procedimento Licitatório referente ao 

Pregão Presencial nº. 013/2016, do tipo menor preço, para aqui-
sição de emulsão asfáltica e outros para as seguintes empresas: 
CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMÉRCIO 
DE ASFALTO LTDA nos itens: 01 e 02. COMPANHIA BRASILEIRA 
DE ASFALTO AMAZONIA – IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO no 
item: 03.

Luciana Guimarães Alves Casaca
Prefeita Municipal

 QUELUZ

 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ

 Modalidade: Pregão Presencial nº 23/2016
Objeto: Aquisição de 01 Aparelho de Bioquímica.
CANCELAMENTO DA ABERTURA POR MOTIVO DE IMPUG-

NAÇÃO DO EDITAL


