sábado, 7 de outubro de 2017

BURI
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI
PREGÃO PRESENCIAL Nº 73/2017
A Prefeitura Municipal de Buri torna público, para conhecimento dos interessados, que está aberta a licitação na modalidade de Pregão Presencial ata de registro de preços do tipo Menor
Preço para aquisição de gêneros alimentícios, em atendimento
a Prefeitura Municipal de Buri-SP, conforme especificações mínimas indicadas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA do edital.
Os envelopes de proposta e habilitação deverão ser entregues
no dia 23 de outubro de 2017 às 09h na sede da Prefeitura
Municipal de Buri, sito à Rua Cel. Licínio, nº 98, sendo que a
sessão será realizada a seguir nos termos da legislação vigente.
O edital na íntegra encontra-se à disposição no endereço acima
e poderá ser retirado no horário de expediente até as 24 horas
que antecedem a data de recebimento dos envelopes. Maiores
informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de
Compras e Licitações ou através do telefone (015) 3546.1211
ou compras@buri.sp.gov.br
Buri, 05 de outubro de 2017.
Prefeito Municipal – OMAR YAHYA CHAIN
PREGÃO PRESENCIAL Nº 74/2017
A Prefeitura Municipal de Buri torna público, para conhecimento dos interessados, que está aberta a licitação na modalidade de Pregão Presencial ata de registro de preços do tipo Menor
Preço para aquisição de produtos de limpeza, em atendimento
a Prefeitura Municipal de Buri-SP, conforme especificações mínimas indicadas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA do edital.
Os envelopes de proposta e habilitação deverão ser entregues
no dia 24 de outubro de 2017 às 09h na sede da Prefeitura
Municipal de Buri, sito à Rua Cel. Licínio, nº 98, sendo que a
sessão será realizada a seguir nos termos da legislação vigente.
O edital na íntegra encontra-se à disposição no endereço acima
e poderá ser retirado no horário de expediente até as 24 horas
que antecedem a data de recebimento dos envelopes. Maiores
informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de
Compras e Licitações ou através do telefone (015) 3546.1211
ou compras@buri.sp.gov.br
Buri, 05 de outubro de 2017.
Prefeito Municipal – OMAR YAHYA CHAIN
PREGÃO PRESENCIAL Nº 75/2017
A Prefeitura Municipal de Buri torna público, para conhecimento dos interessados, que está aberta a licitação na
modalidade de Pregão Presencial ata de registro de preços do
tipo Menor Preço para fornecimento de gêneros alimentícios
(hortifrutigranjeiros) para alimentação escolar, em atendimento
a Prefeitura Municipal de Buri - SP, conforme especificações
mínimas indicadas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA do
edital. Os envelopes de proposta e habilitação deverão ser entregues no dia 25 de outubro de 2017 às 9h na sede da Prefeitura
Municipal de Buri, sito à Rua Cel. Licínio, nº 98, sendo que a
sessão será realizada a seguir nos termos da legislação vigente.
O edital na íntegra encontra-se à disposição no endereço acima
e poderá ser retirado no horário de expediente até as 24 horas
que antecedem a data de recebimento dos envelopes. Maiores
informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de
Compras e Licitações ou através do telefone (015) 3546.1211
ou compras@buri.sp.gov.br
Buri, 05 de outubro de 2017.
Prefeito Municipal – OMAR YAHYA CHAIN
PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2017
A Prefeitura Municipal de Buri torna público, para conhecimento dos interessados, que está aberta a licitação na modalidade de Pregão Presencial do tipo Menor Preço para aquisição
de um implemento agrícola – Grade Aradora para atender a
Secretaria Municipal da Agricultura, em atendimento a Prefeitura Municipal de Buri - SP, conforme especificações mínimas
indicadas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA do edital. Os
envelopes de proposta e habilitação deverão ser entregues
no dia 26 de outubro de 2017 às 10h na sede da Prefeitura
Municipal de Buri, sito à Rua Cel. Licínio, nº 98, sendo que a
sessão será realizada a seguir nos termos da legislação vigente.
O edital na íntegra encontra-se à disposição no endereço acima
e poderá ser retirado no horário de expediente até as 24 horas
que antecedem a data de recebimento dos envelopes. Maiores
informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de
Compras e Licitações ou através do telefone (015) 3546.1211
ou compras@buri.sp.gov.br
Buri, 05 de outubro de 2017.
Prefeito Municipal – OMAR YAHYA CHAIN
TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2017
O MUNICÍPIO DE BURI torna público, para conhecimento
dos interessados, que está aberta a licitação na modalidade
Tomada de Preços do tipo Menor Preço, tendo como objeto a
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia, para construção de muro para fechamento
da Quadra do Ginásio de Esportes EM (R) Estação Aracaçu,
incluindo materiais e equipamentos necessários, em atendimento a Prefeitura Municipal de Buri - SP. Os envelopes de proposta
e habilitação deverão ser entregues até o dia 31 de outubro de
2017 às 14h00 horas na sede da Prefeitura Municipal de Buri,
sito a Rua Cel. Licínio, nº 98, Buri/SP, sendo que a sessão será
realizada a seguir nos termos da legislação vigente. Cadastramento obrigatório na Prefeitura Municipal de Buri até dia 26 de
outubro de 2017. O edital na íntegra encontra-se à disposição no
endereço acima e poderá ser retirado no horário de expediente
até as 24 horas que antecedem a data de recebimento dos envelopes, mediante a pagamento da quantia de R$ 15,00 (quinze
reais) referente a reprodução das cópias do edital e seus anexos.
Maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura
Municipal de Buri – Setor de Licitações, ou através do telefone
(15) 3546.1211.
Buri, 05 de outubro de 2017.
OMAR YAHYA CHAIN - Prefeito Municipal de Buri

BURITAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA
“Processo Licitatório do Pregão Presencial Por Registro de
Preços Nº 054/2017”
HOMOLOGAÇÃO
No uso das atribuições legais a mim conferidas e em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002
e subsidiariamente com o Inciso VI do Artigo 43 da Lei Federal
nº 8.666, de 21.06.1993 e suas posteriores alterações, com a Lei
Complementar Federal nº 123, de 14-12-2006 e com os Decretos
Municipais nº 1.805, de 01.04.2008 e 1.852, de 07-07-2008,
HOMOLOGO o procedimento licitatório referente ao Pregão Presencial Por Registro de Preços nº 054/2017, que tem por objeto
“fornecimento/aquisição de serviços especializados em manutenção elétrica predial, com o fornecimento de equipamentos,
ferramentas e mão de obra, para atendimento das demandas
dos departamentos, divisões, setores e demais unidades pertencentes ao Governo do Município de Buritama ou sob sua
responsabilidade”, em face da Adjudicação da Pregoeira com a
empresa: - ALVES & PINA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME,
CNPJ Nº 25.276.950/0001-74, no valor total de R$ 52.000,00
(CINQUENTA E DOIS MIL REAIS). Ante as competências a mim
conferidas, AUTORIZO à assinatura do Contrato e despesas
decorrentes, observadas as normas legais e regulamentadas,
bem como a emissão das respectivas Requisições de Compras
e das respectivas Notas de Empenho e/ou Sub-Empenhos
conforme Artigo 61 da Lei Federal n° 4.320, de 17-03-1964. Ao

Diário Oficial Poder Executivo - Seção I
responsável do setor competente para as devidas providências
sequenciais necessárias.
Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais
pertinentes.
Fica a empresa acima devidamente convocada para em
até 05 (cinco) dias úteis assinar o contrato, nos termos do
Edital de Licitação do Pregão Presencial Por Registro de Preço
nº 054/2017.
Publica-se.
Buritama – SP, 05 de outubro de 2017.
RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS - Prefeito Municipal

CABREÚVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA
ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - N.º 69/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1444/2017
Após analisar todas as decisões da douta Comissão de
Licitações, a qual optou no seu julgamento pela empresa ANGA
ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, de acordo com o referido
Edital, e que se entende como justo e legal, motivo pelo qual
ADJUDICO e HOMOLOGO tal Julgamento do objeto da presente
licitação em favor da mesma proponente vencedora.
Cabreúva, 06 de outubro de 2017.
Henrique Martin-Prefeito Municipal de Cabreúva
Extrato de Contrato nº 070/2017 - Origem: Convite nº
008/2017- Objeto: Contratação de empresa especializada para
a elaboração de 03 (três) Editais para realização de Concursos
Públicos Contratante: Prefeitura Municipal de Cabreúva – Contratada: RBO Serviços Públicos e Projetos Municipais EIRELI EPP
- Prazo: 27/09/2017 a 27/09/2018.
Extrato de Contrato nº 060/2017 - Origem: Convite nº
006/2017- Objeto: Contratação de empresa especializada para a
construção de calçadas e rampas de acessibilidade em diversas
ruas dos bairros: Vilarejo, Pinhal, Vale Verde e Centro. Contratante: Prefeitura Municipal de Cabreúva – Contratada: DNP
Terraplenagem e Pavimentadora Foresto Ltda. –Valor Global: R$
106.254,16 - Prazo: 28/09/2017 a 28/09/2018.
Extrato de II Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2016 - Origem: Tomada de Preços nº 011/2015- Objeto: Contratação de
empresa para recapeamento e pavimentação asfáltica, guias e
sarjetas na cidade de Cabreúva - Contratante: Prefeitura Municipal de Cabreúva – Contratada: DNP Terraplenagem e Pavimentadora Foresto Ltda. - Valor: R$ 59.092,27 Prazo: 01/08/2017 a
01/03/2018.
Extrato de XI Termo Aditivo ao Contrato nº 058/2015 - Origem: Pregão nº 032/2015- Objeto: Contratação de empresa para
prestação de serviços de seguro para veículos diversos da Frota
Municipal – Contratante: Prefeitura Municipal de Cabreúva –
Contratada: Porto Seguro Cia Seguros Gerais – Valor Mensal: R$
2.451,13 - Prazo: 20/09/2017 a 20/07/2018.
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 79/2017
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS.
Os interessados poderão examinar, gratuitamente, o Edital e
seus anexos, nos dias úteis, no horário das 08:00 às 17:00 horas,
no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Cabreúva, sito
Rua Floriano Peixoto, nº 158 – Centro,podendo adquiri-lo junto
ao Departamento de Compras e Licitações, em CD-ROM a ser
retirado no referido endereço, mediante entrega, de mídia virgem, ou na forma impressa mediante o pagamento de R$ 10,00
(dez reais), a ser efetuado no Setor de Arrecadação, no mesmo
endereço ou ainda, gratuitamente, através de “download” junto
a “home page” desta Prefeitura, na Internet, no endereço de
acesso http://www.cabreúva.sp.gov.br. Os envelopes contendo
proposta e documentos serão recebidos no Setor de Compras
e Licitações da Prefeitura Municipal de Cabreúva, no dia 23 de
outubro de 2017, até às 09:30 horas, iniciando a sua abertura
às 10:00 horas.
Cabreúva, 06 de outubro de 2017.
Henrique Martin-Prefeito Municipal

CAÇAPAVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
O Sr. Prefeito Municipal de Caçapava, Estado de São Paulo,
usando de suas atribuições legais HOMOLOGA o Processo:
Pregão nº ,049/2017 – Objeto: Registro de Preços para eventual
aquisição de sacos de lixo, papel higiênico e copos descartáveis
e ADJUDICA as Empresas Orla Distribuidora de Produtos Eireli,
no item 04, no valor máximo total de até R$ 22.791,00; Rivaldo
Valério Neto EPP, no item 11, no valor máximo total de até R$
7.711,62; Papa's Com.e Distr.de Alimentos Eirelli EPP, no item
09, no valor máximo total de até R$ 15.000,00; Pisom Distr.e
Com.de Prod.Eireli ME, no item 08, no valor máximo total de até
R$ 1.110,00; Pilliar Ind. e Com. de Plásticos e Papel Eireli, nos
itens 02 e 03, no valor máximo total de até R$ 10.600,00; Paula
Caroline Barosa Gladi Pradine – ME, nos itens 05 a 07, no valor
máximo total de até R$ 70.950,00 e Comercial Sandalo Ltda.
ME, itens 01 e 10, no valor máximo total de até R$ 148.103,24.
Caçapava, 06 de outubro de 2017.
Fernando Cid Diniz Borges – Prefeito

contratação de empresa especializada para locação de licença
de uso permanente de sistema de informação previdenciária,
instalação, importação, manutenção, atualização, suporte técnico e treinamento de usuários, em sistema de gestão de benefícios de regimes Próprios de previdência Social, para atender as
necessidades do Instituto de Previdência Social do Servidores
de Cajamar/SP (IPSSC). O Edital e seus elementos constitutivos
encontram-se disponíveis no sítio eletrônico www.ipssc.sp.gov.
br. Caso as licitantes não consigam fazer o download pelo site,
o edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados com a Comissão Permanente de Licitações do IPSSC, no
endereço Rua Vereador Mário Marcolongo, Nº 462, Jordanésia,
Cajamar/SP – CEP 07.776-430, telefone (11) 4447-7180 e 44477181, no horário de 09h00 (nove horas) às 17h00 (dezessete
horas), HORÁRIO DE BRASÍLIA, de segunda a sexta-feira.
Cajamar, 06 de outubro de 2017.
RODNEY SERRETIELLO – Diretor-Executivo

Objeto: A presente licitação tem por objeto contratação de
empresa para fornecimento de combustíveis (gasolina comum,
etanol hidratado comum, óleo diesel comum (S500) e óleo
diesel (S10), para a frota de veículos do município de Cândido
Rodrigues, que deverão ser fornecidos de forma parcelada, de
acordo com as necessidades do Município, pelo período de 12
(doze) meses.
Valor do Contrato: R$: 649.540,00 (seiscentos e quarenta e
nove mil quinhentos e quarenta reais).
Cândido Rodrigues, em 04 de outubro de 2017.
Antonio Claudio Falchi – Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

DIVISÃO DE LICITAÇÕES – EDITAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 062/2017
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 027/2017
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção de iluminação da rede pública, incluso
materiais necessários para o conserto do ponto luminoso.
DATA DA REALIZAÇÃO: 23/10/2017
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: 10h00min
O Edital completo e maiores informações na Divisão de
Licitações sito à Praça São Francisco nº 26 - centro – Capela
do Alto/SP – tel. 15 3267-8812 ou pelo e-mail licitacao2@
capeladoalto.sp.gov.br
Capela do Alto, 06 de Outubro de 2017.
Péricles Gonçalves – Prefeito Municipal

Extrato de prorrogação de contrato (art. 57, §4º de Lei
8.666/93)
P.A nº 04/12 - Pregão Presencial n. 02/12 - Contrato n. 05/12
- Contratada: Amil Assistência Médica Internacional S.A. Objeto:
prestção de serviçs técnicos profissionais de assistência médico-hospitalar. Vigência: 18/09 a 17/12/17. Data do Termo: 06/09/17.

CAJURU
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
PREGÃO Nº 76/2017 – TIPO MENOR PREÇO
Objeto: Registro de preços para aquisição de balanças
digitais, conforme as especificações e quantidades constantes
no termo de referência. Os envelopes contendo proposta e
documentos serão recebidos no dia 25 de outubro de 2017, até
as 08h30min, iniciando a sua abertura às 09h00min.
PREGÃO Nº 77/2017 – TIPO MENOR PREÇO
Objeto: Registro de preços para Contratação de empresa
para fretamento de veículos (tipo carro) visando o transporte de
professores que ministram aulas no curso de tecnologia da informação de acordo com o Convênio PAULA SOUZA em Mococa/SP
e o Municipio de Cajuru/SP. Os envelopes contendo proposta e
documentos serão recebidos no dia 24 de outubro de 2017, até
as 08h30min, iniciando a sua abertura às 09h00min.
PREGÃO Nº 78/2017 – TIPO MENOR PREÇO
Objeto: Registro de preços para fornecimento de hortifrutigranjeiros. Os envelopes contendo proposta e documentos
serão recebidos no dia 26 de outubro de 2017, até as 08h30min,
iniciando a sua abertura às 09h00min.
PREGÃO Nº 79/2017 – TIPO MENOR PREÇO
Objeto: Registro de preços para contratação de empresa
para prestação de serviços funerários técnicos e especializados
para atendimento às famílias carentes e aos indigentes. Os
envelopes contendo proposta e documentos serão recebidos no
dia 27 de outubro de 2017, até as 08h30min, iniciando a sua
abertura às 09h00min.
Os editais completos e as demais informações relativas às
licitações encontram-se à disposição na Prefeitura Municipal
setor de Compras e Licitações, no Largo São Bento nº 985, Centro, nesta cidade, ou pelo telefone (16)3667-9903 ou 3667-9912,
ou pelo email: mailto: maristela@cajuru.sp.gov.br
Cajuru, 06 de outubro de 2017.
João Batista Ruggeri Ré - Prefeito Municipal

CAMPOS DO JORDÃO
PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPOS DO JORDÃO
-A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JORDÃO
faz saber a quem possa interessar que:
* às 10:00 horas do dia 13/11/2017 realizará a sessão de
abertura dos envelopes (com recebimento até as 09:30 horas
do mesmo dia) referentes à abertura da CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 009/2017, que tem como objeto a CONCESSÃO
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO
JORDÃO/SP, COM PARQUIMETROS MULTIVAGAS, EQUIPAMENTOS EMISSORES DE TÍQUETES ELETRÔNICOS DE ESTACIONAMENTO E AINDA INSERÇÃO VIA TELEFONE CELULAR, ATRAVÉS
DA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO.
O valor do Edital é de R$ 20,00 (vinte reais) cada, mediante
recolhimento ao Tesouro Municipal, ou gratuitamente através de
solicitação por e-mail: net.compras@hotmail.com ;
O Edital e maiores informações poderão ser obtidas no
Departamento de Licitações, situado a Rua Frei Orestes Girardi,
nº 893, Vila Abernéssia, neste Município, de segunda à sexta
feira, no horário das 11:00 às 16:00 hrs, ou pelo tel: (0xx12)
3662-3685.
Campos do Jordão, 06 de outubro de 2017.
Lucineia Gomes da Silva Paulino Braga - Presidente da
Comissão Permanente de Licitações

CÂNDIDO MOTA

CAIEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAIEIRAS
TERMO DE ANULAÇÃO
Processo Licitatório: Convite nº 10/2017.
Processo Administrativo: 089/2017.
Objeto: Contratação de empresa especializada na manutenção corretiva do telhado do prédio anexo da Câmara Municipal
de Caieiras.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAIEIRAS, SP,
no uso de suas atribuições legais e em conformidade a Lei nº
8.666/93, art. 49, caput, assim como, ao item 24.2. do edital de
Convite nº 10/2017, e CONSIDERANDO que em razão da necessidade de sanar a ilegalidade apurada nos autos; Considerando
ainda, o arrazoado contido no Parecer exarado pela Assessoria
Jurídica deste Poder, que, dentre outras ponderações, tende à
anulação do certame e de todos os seus atos, DECIDE: Tendo
como princípio o interesse da Administração e a conveniência
administrativa, ANULAR o certame licitatório objeto epigrafado,
determinando à Diretoria Administrativa que apresente novamente termo de referência, para abertura de novo procedimento
licitatório.
Publique-se.
Ao fim, arquive-se.
Caieiras, 05 de outubro de 2017.
-DR. WLADIMIR PANELLI-Presidente

CAJAMAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE CAJAMAR
O IPSSC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR, torna público que realizará licitação
na modalidade Tomada de Preço nº 01/2017, com abertura
prevista para 25/10/2017, às 10:00 horas, para seleção e futura

São Paulo, 127 (190) – 219

AVISO DE LICITAÇÃO
Acha-se aberto, nesta Prefeitura, o Pregão Presencial nº
043/2017 – registro de preços p/aquisição de materiais odontológicos. Encerramento: 19/10/2017 às 09h00. O Edital na integra
será fornecido aos interessados na Rua Henrique Vasques, 180,
ou pelo site www.candidomota.com.br. C.Mota, 06/10/2017.
Carlos Roberto Bueno – Prefeito

CÂNDIDO RODRIGUES
PREFEITURA MUNICIPAL
DE CÂNDIDO RODRIGUES
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 28/2017
Processo Licitatório nº. 39/2017
O prefeito do município de Cândido Rodrigues, Estado de
São Paulo, comunica a homologação dos atos praticados pela
Comissão Permanente de Licitações nos autos do Processo Licitatório nº 39/2017, e Pregão Presencial n° 28/2017, bem como
comunica a adjudicação de seu objeto em favor da seguinte
empresa: MATTARA & CIA LTDA-EPP, licitação que tem por objeto contratação de empresa para fornecimento de combustíveis
(gasolina comum, etanol hidratado comum, óleo diesel comum
(S500) e óleo diesel (S10), para a frota de veículos do município
de Cândido Rodrigues, que deverão ser fornecidos de forma
parcelada, de acordo com as necessidades do Município, pelo
período de 12 (doze) meses.
Cândido Rodrigues, em 28 de setembro de 2017.
Antonio Claudio Falchi – Prefeito Municipal
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 50/2017
PREGÃO PRESENCIAL N° 28/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 39/2017
Contratante: MUNICÍPIO DE CÂNDIDO RODRIGUES
Contratado: MATTARA & CIA LTDA-EPP

CAPELA DO ALTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

CARAGUATATUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PP Nº 144/17 – Processo Nº 23639/2017 – Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa especializada em
fornecer gêneros alimentícios (marmitex) para o período de
12 meses, em atendimento às famílias desabrigadas – Fonte
principal – Adjudicada: GERSON DA SILVA MARTINS - ME – Item:
01 – Valor: R$ 58.560,00. Jonas Fontes dos Santos - Secretário
Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania.
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PP Nº 144/17 – Processo Nº 23639/2017 – Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa especializada em
fornecer gêneros alimentícios (marmitex) para o período de
12 meses, em atendimento às famílias desabrigadas – Fonte
principal – Compromissária: GERSON DA SILVA MARTINS - ME –
Item: 01 – Valor: R$ 58.560,00 – Prazo: 12 meses – Assinatura:
05.10.2017. Jonas Fontes dos Santos - Secretário Municipal de
Desenvolvimento Social e Cidadania.
DECISÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ANTONIO CARLOS ROBERTI COSTA, Secretário Serviços
Públicos da Prefeitura Municipal da Estância Balneária de
Caraguatatuba, no uso das suas atribuições legais e nos termos
do Decreto nº 649, de 06 de março de 2017, em vista ao que
consta no Processo Interno n.º 17364/2017 – Pregão Presencial
n.º 120/2017, o parecer da Sra. Pregoeira, que acolho na íntegra,
RATIFICO sua decisão para não acatar ao recurso interposto pela
empresa PLURI RENTAL COMERCIAL LOCAÇÕES EIRELI – EPP.
Dê-se ciência as interessadas. Caraguatatuba, 02 de outubro
de 2017.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 132/2017 – EDITAL Nº 202/2017 –
PROCESSO Nº 18471/2017
Antonio Carlos Roberti Costa, Secretário Municipal de
Serviços Públicos da Estância Balneária de Caraguatatuba, faz
saber aos interessados que se encontra aberto nesta Prefeitura
o Pregão Presencial nº 132/2017. Objeto: Registro de preços de
serviços de borracharia. – Abertura: 24/10/2017 às 09h00min Av. Siqueira Campos, 44, Centro. O Edital completo encontra-se
no site da Prefeitura: www.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 167/2017 - EDITAL N° 240/17 –
PROCESSO Nº 29942/2017
Antonio Carlos Roberti Costa, Secretário Municipal de
Serviços Públicos da Estância Balneária de Caraguatatuba, faz
saber aos interessados que encontra-se aberto nesta Prefeitura
o Pregão Presencial nº 167/2017. OBJETO: Registro de Preço
de massa asfáltica CBUQ faixa IV para operação tapa buraco
e manutenção de ruas pavimentadas nas regiões norte, centro
e sul do município, pelo período de 12(doze) meses – Abertura:
25/10/2017 às 14h00min - Av. Siqueira Campos, 44, Centro. O
Edital completo encontra-se no site da Prefeitura: www.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes.
CC 47/17 – Contrato Nº 117/2017 – Aditamento Nº 02 –
Objeto do aditamento: Construção de Ponte em Vigas Pré Moldadas na Rodovia Rio Santos – Divisa dos Bairros Capricórnio
e Getuba, para acréscimo em mais 24,56% do valor global do
contrato, perfazendo o valor de R$ 31.791,58. Contratada: Transtec Engenharia e Construções Ltda - Assinatura: 27.09.2017
INX 44/2017 – Contrato Nº 138/2017 – Termo de Reti-Ratificação para alteração do nome da Secretaria na Dotação
Orçamentária, Onde se lê: “SEDUC” Leia-sê “SECAD”. Contratada: MRT Consultoria em Gestão Comercial Eireli - Assinatura:
22.09.2017
DL 19/17 – Contrato Nº 121/2017 – Aditamento Nº 01
– Objeto do aditamento: Locação de imóvel não residencial
destinado ao uso do CEJUSC, Centro Judiciário de Solução de
Conflitos e Cidadania, para acréscimo de mais 2 aparelhos, passando de 13 para 15 aparelhos de ar condicionados. Contratada:
Wilney Cardoso Arquitetura e Construções Ltda - Assinatura:
22.09.2017
PP 106/2013 – Contrato Nº 116/2013 – Aditamento Nº 07 –
Objeto do aditamento: Prestação de serviços de dados com fornecimento de toda infra estrutura necessária, em mais 12 meses,
passando a vigência de 20 de agosto de 2017 a 19 de agosto de
2018, perfazendo o valor global de R$ 271.654,56. Contratada:
Niponet Telecomunicações Ltda - Assinatura: 16.08.2017
CP 02/2016 – Contrato Nº 106/2016 – Aditamento Nº 02
– Objeto do aditamento: Pavimentação de blocos articulados
em concreto em diversas ruas do município, em mais 120 dias,
passando a vigência de 06 de julho de 2017 a 03 de novembro
de 2017. Contratada: Wilney Cardoso Arquitetura e Construções
Ltda - Assinatura: 03.07.2017
PD 015849 – DL 11/2015 – Aditamento Nº 02 – Objeto do
aditamento: Prorrogação de contrato, de 02/10/17 a 01/10/18
ao valor global de RS 446.256,00. Objeto do contrato: Prestação
de serviços técnicos de informática relativos à cessão de informações do banco de dados do DETRAN para processamento
de multas de trânsito referente a Caraguatatuba. Contratada:
PRODESP- Companhia de Processamento de Dados do Estado
de São Paulo. Assinatura: 29.09.2017
COMUNICADO - TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2017
Comunicamos aos interessados em participar da TOMADA
DE PREÇOS Nº 08/2017, que tem por objeto a Contratação de
empresa para execução de obras de urbanização e melhoria de
praça com implantação de grama sintética em campo society
nos bairros Rio do Ouro, Camaroeiro e Centro, que fica redesignada nova data para abertura da sessão do aludido certame, que
se realizará no dia 24 de Outubro de 2017 às 10h00. Ficam ratificadas todas as condições constantes no Edital, Caraguatatuba/
SP, 06 de Outubro de 2017. ALLAN TRIPAC ABREU DOS SANTOS
- Presidente da Comissão Permanente de Licitação

