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Sábado, 15 de setembro de 2018

Agora

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL PAULISTA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - PROCESSO Nº 096/2018 – Objeto: Pregão Presencial do
tipo menor preço por item, objetivando a aquisição de “Mobiliários de Sala de Aula”, para atender a Secretaria Municipal
da Educação, conforme Termo de Compromisso PAR nº 201801370-6 com o Ministério da Educação/FNDE, conforme
especiﬁcações constantes do Edital e seus anexos- Entrega dos envelopes propostas (01) e habilitação (02), credenciamentodeverão ser entregues e protocolados até às 9:00 horas do dia 28.09.2018, iniciando-se a abertura no mesmo dia e horário.
Os interessados poderão obter o Edital na íntegra, através do site www.laranjalpaulista.sp.gov.br (link: transparência/
licitações), bem como obter maiores informações na Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista, sita. à Praça Armando de
Salles Oliveira, nº 200-Laranjal Paulista-SP, em horário normal de expediente ou através dos telefones: 0xx15.3283.83.38
e 0xx15.3283.83.31. Laranjal Paulista, 13 de setembro de 2.018-Alcides de Moura Campos Junior- Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAS

Aviso de Licitação
A Prefeitura Municipal de Conchas comunica, que se encontra aberta licitação
modalidade Pregão Presencial nº33/2018, objetivando o registro de preços visando
aquisições futuras de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para compor a
merenda escolar. O texto integral do edital se encontra disponível para vistas ou download
no site oficial da Prefeitura www.conchas.sp.gov.br, ou solicitar pelo email: pmclicitacao@
conchas.sp.gov.br. Os documentos de credenciamento e os envelopes n°01-proposta
comercial e n°02-documentos de habilitação deverão ser entregues no Setor de Licitações
da Prefeitura, localizado na Rua Minas Gerais, nº707 - Centro - Conchas – SP, às 09h00min
do dia 27 de Setembro de 2018. Para retirar o edital na Prefeitura será cobrado taxa de R$
20,00. Informações: (14) 3845-8011/8014. Odirlei Reis - Prefeito Municipal.

Autos de Licitação Pública – Pregão n. º 56/2018
Homologação e Adjudicação
Considerando o parecer jurídico de fls. 47/48, dando conta que todos os requisitos,
exigências e formalidades legais acham-se satisfeitos, e bem como os valores finais
apresentados estão compatíveis com o mercado e com as expectativas da Administração,
Homologo o julgamento efetuado pela Pregoeira e Comissão de Apoio conforme descrito em
ata, de fls. 162/163, e, em consequência adjudico o objeto ora licitado à licitante vencedora
– WM Indústria de Implementos Rodoviários Eireli – ME.
Determino a expedição de Ordem/Pedido de Compra.
Publique-se e comunique-se.
Santa Cruz do Rio Pardo, 12 de setembro de 2018.
Otacílio Parras Assis
Prefeito

COMAM – CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DA ALTA MOGIANA
Retiﬁcação do Edital e Alteração de data de Abertura de Licitação
Pregão Presencial 001/2018
O COMAM Consórcio de Municípios da Alta Mogiana, inscrito no CNPJ 54. 158.522/0001-45 torna público a retiﬁcação
do Edital e alteração da data de abertura da licitação compartilhada para o registro de preços de medicamentos
conforme tabela CMED/ANVISA, sob regime de menor preço por item, visando aquisições futuras pelos entes federados
consorciados e relacionados no anexo IV, procedimento em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas posteriores
modiﬁcações e a Lei Federal 10.520/2002 . Maiores informações e o Edital completo estarão disponíveis no site oﬁcial
do consórcio www.comam.sp.gov.br ou ainda na Av. Champagnat, nº 1.882, centro, CEP: 14.400.320, Franca – SP,
Fone: (016) 3724-0699, das 9 h ás 12 hs a partir do dia 19/09. Data de recebimento das propostas e abertura – dia 03
de outubro de 2018 às 09 horas. Gilson de Souza - Presidente do COMAM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Alteração do Edital – Concorrência nº 005/2018 – Processo nº 249/2018 – A Prefeitura Municipal de Lençóis
Paulista torna público que o edital do processo mencionado acima, cujo o objeto é a Concessão do Recinto de
Exposições “José Oliveira Prado” e espaço para estacionamento, com a obrigatoriedade da concessionária realizar
as próximas 3 (três) edições da Feira Agropecuária Comercial e Industrial de Lençóis Paulista – FACILPA, ou seja,
de 2019 a 2021, foi alterado. O edital encontra-se disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br – Informações:
Praça das Palmeiras nº 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista,
14 de setembro de 2018. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA – Secretário de Suprimentos e Licitações.

CÂMARA MUNICIPAL DE COTIA/SP
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo nº 000458/18 – PREGÃO PRESENCIAL nº 08/2018.
A Câmara Municipal de Cotia, torna público para conhecimento dos interessados que, no Setor
de Licitações, Compras e Contratos, localizado na Rua Batista Cepelos, nº 91, centro, Cotia,
SP, em ato público, no dia 27/09/2018 (quinta-feira), às 9 horas, será realizada licitação
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, cujo objeto é a aquisição de roteadores wireless,
adaptadores USB wireless, HD´s e monitores, conforme quantidades e especificações
constantes nos Anexo I e VII do Edital. Maiores informações e cópia do edital estão disponíveis
aos interessados no Setor de Licitações, no endereço acima citado, no horário das 8h às 17h, de
segunda a sexta-feira, ou pelo site: www.cotia.sp.leg.br. Cotia, 14/09/2018.
Paulo Benedito Vieira - Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Presencial nº
166/2018, para participação exclusiva de ME/EPP/equiparada, objetivando a contratação
de empresa especializada na execução de política pública de economia solidária, no dia
27 de setembro de 2018, às 14:30 horas. Interessado: Secretaria Municipal de Assistência
Social. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na internet, no endereço eletrônico www.louveira.sp.gov.br, ou de 2ª a 6ª feira, das 09h00 às 16h00, na Rua
Catharina Calssavara Caldana, 451, Bairro Leitão, Louveira - SP. Outras informações
no endereço citado ou pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 14 de setembro de 2018.
RODRIGO RIBEIRO - Secretário de Administração.

CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018

OBJETO: Aquisição de equipamentos para cozinha, conforme descrito, quantiﬁcado e condicionado
no anexo I – Termo de Referência, parte integrante do Edital. Início: 14/09/2018 – Encerramento:
27/09/2018 – Sessão Pública: 27/09/2018 – 10:00h. O Edital estará à disposição para retirada
na Divisão de Contratos Licitações e Suprimentos da Câmara Municipal de Barueri, sito à
Alameda Wagih Salles Nemer, n.º 200 - Centro – Barueri – SP - fone: (11) 4199-7900 ou no site
www.camarabarueri.sp.gov.br (link COMPRAS PÚBLICAS) a partir da data de início acima indicada.
Barueri, 14 de setembro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

Edital de Pregão Presencial nº 074/18
Processo nº 62.140/18
Tipo: Menor Preço
Objeto: Registro de Preços para Serviços de Publicação. Data da
Sessão: 27/09/2018 - Horário: 09:30hs. Endereço para obtenção do
Edital: Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião/
SP. Secretaria de Administração – Departamento de Suprimentos.
Taxa para adquirir o Edital: R$ 4,00 (Quatro Reais), ou disponível
Gratuitamente no site www.saosebastiao.sp.gov.br
São Sebastião, 13 de Setembro de 2018.
Luiz Carlos Biondi
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

Departamento de Licitações - Abertura. A Prefeitura, em atendimento ao disposto na Lei
Federal 11.947, de 16 de julho de 2009, e Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013,
alterada pela Resolução/CD/FNDE nº 4, de 02 de abril de 2015, declara que se encontra
aberta a Chamada Pública 005/2018, Processo 125/2018, para Aquisição de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar para a Merenda Escolar. Os interessados deverão
apresentar e protocolar os envelopes de Habilitação e de Projeto de Venda no período de
18.09.2018 a 08.10.2018 no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal, localizada à Praça
Dr. Mário Lins, 150, Centro, Jardinópolis/SP. No dia 09.10.2018 será publicada a relação dos
proponentes do Projeto de Venda e no dia 11.10.2018 às 09:00 horas serão selecionados,
em sessão pública, os Projetos de Venda apresentados. O Edital da Chamada Pública na
integra poderá ser obtido no endereço eletrônico www.jardinopolis.sp.gov.br. Informações
poderão ser obtidas no endereço Praça Dr. Mario Lins, 150 e telefone 16.3690.2934.

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 01 de outubro 2018 às 14h30min *. 2º LEILÃO: 15 de outubro 2018 às 14h30min *. *(horário de Brasília)
Carlos Alberto Fernando Santos Frazão, Leiloeiro Oficial, JUCESP nº 203, com escritório na Rua da Mooca, 3.508/3.547, Mooca, São Paulo/
SP, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL
E ON- LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A - CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento particular com força de escritura pública de 28/02/2011, cujo Fiduciante é
BRUNO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS, CPF n° 388.301.388-94, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo
igual ou superior a R$ 307.126,76 (Trezentos e Sete Mil Cento e Vinte Seis Reais e Setenta e Seis Centavos - atualizado conforme disposições
contratuais), o imóvel constituído pelo “Apartamento n° 13, no 1° andar, com área privativa de 63,40m², e a área total de 116,72m², com
direito a 1 vaga de garagem do Edifício João Paulo II, situado na Rua Barnabé Coutinho, n° 25, Nossa Senhora do Ó, São Paulo/SP, melhor
descrito na matrícula nº 77.291 do 8° Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo/SP. Imóvel ocupado. Venda em caráter
“ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o
SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 159.500,00 (Cento e Cinquenta e Nove Mil e Quinhentos
Reais). O leilão presencial ocorrerá no escritório do Leiloeiro. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se
cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do
leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br.
Informações pelo tel. 11-3550-4066 (4420_08 Al).

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 04 de outubro 2018 às 14h30min *. 2º LEILÃO: 16 de outubro 2018 às 14h30min *. *(horário de Brasília)
Carlos Alberto Fernando Santos Frazão, Leiloeiro Oficial, JUCESP nº 203, com escritório na Rua da Mooca, 3.508/3.547, Mooca, São Paulo/SP, FAZ SABER
a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON- LINE, nos termos da Lei
nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos termos
da Cédula de Crédito Bancário datado em 29/06/2015, cujo Emitente é J RUFINU’S DIESEL LTDA, CNPJ/MF n° 38.936.787/0001-70 e seus Garantidores
GERALDO ARISTIDES RUFINO, CPF/MF sob n° 031.237.988-95 e sua esposa MARLENE MATIAS RUFINO, CPF/MF sob o n° 064.629.388-54, em
PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 3.716.790,51 (Trezentos Milhões Setecentos e Dezesseis Mil Setecentos
e Noventa Reais e Cinquenta e Um Centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído pelo “O Domínio útil, por aforamento da União,
de um terreno urbano com área de 2.109,38 mts², designado lote n.º ‘’13’’, da quadra n.º ‘’39’’, do loteamento denominado ‘’Fazenda Tamboré Residencial’’
Bairro Tamboré, localizado em parte do quinhão 05 do Sitio ou Fazenda Tamboré, no Distrito de Aldeia, município e comarca de Barueri/SP”, melhor descrito
na matrícula nº 38.737 do Cartório de Registro de Imóveis de Barueri/SP. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação
em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual
ou superior a R$ 4.437.028,62 (Quatro Milhões Quatrocentos e Trinta e Sete Mil Vinte Oito Reais e Sessenta e Dois Centavos – nos termos do art. 27, §2º da
Lei 9514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no
site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento
e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (4412_02 Mg).

EDITAL. FAZ SABER, aos que o presente edital virem e interessar possa, que o 5.º Oficial de Registro de Imóveis da Capital
de São Paulo, conforme atribuição conferida pela Lei n. 9.514/97 e por requerimento expresso do credor fiduciário, com
base no instrumento particular datado de 24/04/2014, registrado sob n. 09 na matrícula n. 90.190, referente ao imóvel:
Apartamento n. 22, do tipo B, localizado no 2.º andar do Edifício Itaúna, situado na avenida Ipiranga, n. 1147, esquina
da rua Santa Efigênia, no 5.º Subdistrito – Santa Efigênia, com saldo devedor de responsabilidade de MARCELO PEREIRA
SANTOS, brasileiro, empresário, RG 34528362/SSP-SP, CPF 301.223.368-79 e sua mulher MAELIA ROCHA DOS SANTOS, brasileira, administradora, RG 16711390-SSP/MG, CPF 103.568.266-43, casados sob o regime da comunhão
parcial de bens, na vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados nesta Capital, na avenida Ipiranga, n. 1417,
conjunto 54, República, conforme declaração do credor fiduciário, vem, com fulcro no artigo 26 da Lei n. 9.514/97, pelo
presente edital, INTIMÁ-LOS para o cumprimento das seguintes obrigações contratuais: DÉBITO: R$ 33.710,71 (trinta
e três mil, setecentos e dez reais e setenta e um centavos), posicionado em 07/08/2018, conforme planilha elaborada
e apresentada pelo credor fiduciário, representativa desse valor, sujeito a atualização monetária, aos juros de mora até
a data do efetivo pagamento e às despesas de cobrança, somando-se, também, os encargos que vencerem neste
período. Assim, procedo a presente INTIMAÇÃO para que se dirija ao 5.º Oficial de Registro de Imóveis desta Capital,
situado na rua Marquês de Paranaguá, n. 359, Consolação, onde deverá ser efetuada a purga do débito acima
discriminado, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a partir desta data. Nesta oportunidade, ficam os
devedores cientes de que o não cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado poderá resultar na consolidação da propriedade do imóvel retro citado em favor do credor fiduciário BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., nos termos dos artigos 26 e 27 da Lei n. 9.514/97, para ser, então, levado a leilão. Caso já tenha efetuado
o pagamento do débito antes do conhecimento do presente edital, por gentileza desconsidere-o, para todos os fins de
direito, após confirmação junto ao credor fiduciário. São Paulo, 07 de agosto de 2018.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré
AVISOS DE EDITAIS

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 010/18 – PROCESSO Nº. 419/18
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de médicos das seguintes
especialidades: gastroenterologista, cardiologista e oftalmologista, conforme edital.
Data de Encerramento: 17 de outubro de 2018 às 09:30 horas, Dep. Licitação. Data
de abertura: 17 de outubro de 2018 às 10 horas. Informações: Dep. Licitação – Praça
Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax (14) 3711-2500 Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br –
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 14 de setembro de 2.018 – Érica Marin
Henrique – Presidente da Comissão Permanente para Julgamento de Licitações.
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 011/18 – PROCESSO Nº. 420/18
Objeto: Credenciamento de empresas de tecnologia em captura do meio de
pagamento, conforme edital. Data de Encerramento: 18 de outubro de 2018 às
09:30 horas, Dep. Licitação. Data de abertura: 18 de outubro de 2018 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax (14) 3711-2500
Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 14 de
setembro de 2.018 – Érica Marin Henrique – Presidente da Comissão Permanente
para Julgamento de Licitações.
TERMO DE DELIBERAÇÃO Nº. 387/18
REFERENTE À CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 016/18 – PROCESSO Nº. 348/18
Considerando parcialmente uma impugnação ao edital, foi veriﬁcado uma divergência
entre o item 7 do edital e o seu Termo de referência. Para não ocasionar dupla
interpretação, o Senhor JUDÉSIO BORGES, Secretário Municipal de Meio Ambiente
da Estância Turística de Avaré, no uso de suas atribuições legais, DETERMINA a
correção SOMENTE do Termo de Referência, MANTENDO-SE os documentos
exigidos no item 7 do edital, nos moldes a serem conferidos através do site www.avare.
sp.gov.br/home. Consigna-se que tal alteração não gera prejuízo na formulação das
propostas, porém, para não prejudicar e comprometer a competitividade, devido esta
alteração ser efetuada apenas um dia útil antes da data prevista para a Sessão, ﬁca
ADIADA a sessão prevista para o dia 17 de setembro de 2018, às 09 horas, para o
dia 01 de outubro de 2018, às 09:00 horas. Data de Encerramento: 01 de outubro
de 2.018 às 08h30min, Dep. Licitação. Data de abertura: 01 de outubro de 2.018
às 09 horas. Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 14 de setembro de 2.018 – Érica Marin Henrique – Presidente
da Comissão Permanente para Julgamento de Licitações.
TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação da modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N° 143/18
– PROCESSO N° 398/18, que tem por objeto a aquisição de aparelho de Raio
X + impressora dry, para o Pronto Socorro Municipal/UPA, conforme preceitua
o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo
Tribunal Federal. Revogada em: 14/09/2.018. Roslindo Wilson Machado –
Secretário Municipal de Saúde.
Fica REVOGADO o procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
Nº. 126/18 – PROCESSO Nº. 403/18, objetivando o registro de preços para eventual
contratação futura de empresa para a prestação de serviços de transporte de
passageiros, até o limite de 100.000 Km (cem mil quilômetros), para atendimento de
diversas secretarias desta municipalidade, conforme preceitua o “caput” do artigo 49
da Lei 8.666/93. Revogado em: 12/09/2.018. Ronaldo Adão Guardiano – Secretário
Municipal de Administração da Estância Turística de Avaré.
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 128/18 –
PROCESSO Nº. 405/18, objetivando a contratação de empresa especializada em
serviços técnicos educacionais para desenvolvimento de capacitação proﬁssional
para a Educação, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93
c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogada em: 10/09/2018.
Josiane Aparecida Lopes de Medeiros – Secretária Municipal de Educação.

RONAN JOSÉ DA MATTA – Secretário de Planejamento e Gestão.
FLÁVIA CAVALEIRO RODRIGUES – Pregoeira.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO N.º 59/2018
Face ao parecer do Pregoeiro e Equipe de Apoio que julgou de acordo com as exigências do
edital e de conformidade com o disposto no artigo 43, Inciso VI da Lei Federal n.º 8.666/93,
com redação dada as Leis n.º 8.883/94 e 9.648/98, no uso das atribuições legais a mim
conferidas, HOMOLOGO este procedimento licitatório na modalidade PREGÃO, objetivando
registro de preços para aquisição de medicamentos destinados a Unidade de Pronto
Atendimento – UPA, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com as necessidades do
Município, e ADJUDICO em favor das empresas: Ativa Comercial Hospitalar Ltda, Cirúrgica
Olímpio – Eireli, Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda, Cirúrgica Ônix – Eireli, Comercial
Cirúrgica Rioclarense Ltda, Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. Ante as
competências estabelecidas na Lei Municipal, autorizo que se proceda à despesa no valor
supra, bem como a emissão dos respectivos empenhos.
Ao setor de licitações, para as devidas providências.
Santa Cruz do Rio Pardo, 12 de setembro de 2018.
Otacilio Parras Assis
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES

PROCESSO Nº 109/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2018 – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA, INCLUSIVE ENGENHARIA DE TRÁFEGO, PARA ELABORAÇÃO DO PLANO
MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO DE GUARARAPES, EM CONFORMIDADE COM O TERMO
DE REFERÊNCIA, ANEXO VIII DO EDITAL. ENCERRAMENTO/ABERTURA: 28/09/2018 ÀS 9:00 HORAS. LOCAL:
Rua Prudente de Moraes, nº 575 - Fundos. OBS: O Edital encontra-se a disposição dos interessados no Departamento de Gestão de Material e Patrimônio, sito à Rua Mario Rolin Telles, nº 674, e no site www.guararapes.sp.gov.br. Guararapes, 14 de setembro de 2.018. Maria Marta Justi - Diretora do Departamento de Gestão de Material e Patrimônio

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0013558-40.2017.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina Bertholazzi, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER Marcelino Sampaio Rodrigues - ME que José Maria Senra de Souza lhe ajuizou ação de
Cumprimento de Sentença, para cobrança de R$ 14.024,40 (11/2017), corrigido e acrescido e juros de mora de
1% ao mês. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida sua intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após
os 20 dias supra, pague o débito, corrigido até a data do pagamento, ou ofereça impugnação, sob pena de multa
de 10% e, também, de honorários de advogado de 10% (art. 523, § 1º do CPC) e expedição de mandado de
penhora e avaliação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

EDITAL RESUMIDO. CONCORRÊNCIA Nº 014/18. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRAS DE RECAPEAMENTO
ASFÁLTICO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SERTÃOZINHO, ESTADO DE SÃO PAULO. ABERTURA/ENCERRAMENTO:
se dará às 09:30 horas do dia 18/10/2018, para entrega dos envelopes. A licitação supra será realizada na sala de
Licitações - Paço Municipal, sito à Rua Aprígio de Araújo, 837, Sertãozinho/SP. O Edital poderá ser retirado junto ao Depto.
de Licitações do Município nos horários das 08:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas e no site www.sertaozinho.
sp.gov.br. INFORMAÇÕES: TEL. (16) 2105-3044 ou 2105-3052. Secretaria de Administração; Depto. de Licitações, 14 de
setembro de 2018. Eder Rafael Zamoner - Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
COMUNICADO DE REABERTURA
DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 137/2018
A Prefeitura Municipal de Louveira informa que será reaberta a sessão do Pregão
Presencial nº 137/2018, objetivando o registro de preços de rações para animais,
ficando a data da sessão para o dia 18 de setembro de 2018, às 09:30 horas. Outras
informações, os interessados poderão se dirigir à Rua Catharina Calssavara Caldana, 451, Leitão, Louveira - SP ou pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 14 de
setembro de 2018. RODRIGO RIBEIRO - Secretário de Administração.
Autos de Licitação Pública – Pregão n. º 63/2018
Homologação e Adjudicação
Considerando o parecer jurídico de fls. 55 a 57, dando conta que todos os requisitos, exigências
e formalidades legais acham-se satisfeitos, e bem como os valores finais apresentados estão
compatíveis com o mercado e com as expectativas da Administração, Homologo o julgamento
efetuado pela Pregoeira e Comissão de Apoio conforme descrito em ata, de fls. 195 a 204, e,
em consequência adjudico o objeto ora licitado as licitantes vencedoras – NP da Silva Sene –
Papelaria Me, Paperlimp Comércio de Materiais de Limpeza Eireli e Emerson Luiz da Silva - Me.
Determino a expedição de Ordem/Pedido de Compra.
Publique-se e comunique-se.
Santa Cruz do Rio Pardo, 12 de setembro de 2018.
Otacílio Parras Assis
Prefeito
Autos de Licitação Pública – Pregão n. º 20/2018
Homologação e Adjudicação
Considerando o parecer jurídico de fls. 103 e 104, dando conta que todos os requisitos,
exigências e formalidades legais acham-se satisfeitos, e bem como os valores finais
apresentados estão compatíveis com o mercado e com as expectativas da Administração,
Homologo o julgamento efetuado pela Pregoeira e Comissão de Apoio conforme descrito
em ata, de fls. 177, e, em consequência adjudico o objeto ora licitado à licitante vencedora
– Meiri Mitiko Suzuki Nakamura -ME.
Determino a expedição de Ordem/Pedido de Compra.
Publique-se e comunique-se.
Santa Cruz do Rio Pardo, 12 de setembro de 2018.
Otacílio Parras Assis
Prefeito

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 01 de outubro 2018 às 14h30min *. 2º LEILÃO: 15 de outubro 2018 às 14h30min *. *(horário de Brasília)
Carlos Alberto Fernando Santos Frazão, Leiloeiro Oficial, JUCESP nº 203, com escritório na Rua da Mooca, 3.508/3.547, Mooca, São Paulo/
SP, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL
E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento particular com força de escritura pública de 23/04/2015, cujas Fiduciantes são
SELMA APARECIDA DE BRITO, CPF/MF n° 027.300.978-80, e JOANA CAVALCANTI DE BRITO, CPF/MF n° 103.814.278-46, em PRIMEIRO
LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 358.580,26 (Trezentos e Cinquenta e Oito Mil Quinhentos e Oitenta Reais e
Vinte Seis Centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído pelo “Apartamento n.º 35, da Torre 01, com área privativa de
54,660m², área total de 108,409m², e direito a 01 vaga de garagem do empreendimento ‘’Vita São Miguel’’, situado na Rua João Felisberto Moreira,
n° 174, São Miguel Paulista, São Paulo/SP”, melhor descrito na matrícula nº 196.167 do 12° Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo/SP.
Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica
desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 291.825,67 (Duzentos e Noventa e Um Mil
Oitocentos e Vinte Cinco Reais e Sessenta e Sete Centavos – nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório
do Leiloeiro. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a
documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA
A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (4420_06 Al).

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DA CATEGORIA, DIA 27/09/2018 Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e Tecelagem de Taubaté, Caçapava e Pindamonhangaba:, Convoca todos os trabalhadores constantes da base sindical territorial pertencentes ao sindicato descrito acima, para participarem da Assembleia Geral da Categoria, a realizar-se no dia: 27/09/2018, às 10:00 horas em primeira convocação ou às 11:00 horas em segunda
convocação com qualquer número de trabalhadores presentes, na sede social desta entidade, à
Avenida Granadeiro Guimarães nº 34, Centro, Taubaté/ SP, para discutirem a seguinte Ordem do
Dia: a) Elaboração, discussão, votação e aprovação do Rol de Reivindicações para a renovação
da Convenção Coletiva de Trabalho celebrada com os Sindicatos representativos da Categoria
Econômica cuja vigência terminará em 31/10/ 2018; b) Elaboração, discussão, votação e aprovação dos percentuais das Contribuições: Assistencial, Negocial, Social e outras formas de arrecadação de todos os trabalhadores da categoria, para manutenção das assistências jurídica, previdenciária, médica, odontológica, laboratorial, Colônia de Férias e outros; c) Concessão de poderes ao sindicato representado pelo seu presidente, para promover Negociações Coletivas, celebrar acordos ou suscitar dissídio coletivo perante o TRT/SP , e se for o caso, junto ao DRT/SP, e
às Instâncias Superiores; d) O Sindicato convoca todos os trabalhadores da categoria para
comparecer na Assembleia designada, pois as decisões aprovadas pelos trabalhadores que comparecerem terão de caráter obrigatório para todos; e) Discussão, elaboração e aprovação de um
percentual a favor da Federação para a sua manutenção; f) Também serão discutidas reivindicações que não sendo aprovadas pelos Sindicatos suscitados, deverão ser notificados que poderão
ser objeto de movimento paredistas, exemplificativamente, O ESTADO DE GREVE, desde já notificados às empresas a decisão grevista, tal como aprovadas em assembleia.
Taubaté, 17 de setembro de 2018. Iranilda A. Silva – presidente.

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 102/2018 - PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 084/2018 – OBJETO: Aquisição de móveis e eletrodomésticos.
Entrega dos envelopes de documentos, propostas e credenciamento: Dia 27 de setembro de 2018, às 9 horas, no
Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura.
EDITAL Nº 103/2018 - PREGÃO (PRESENCIAL) PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 085/2018 – OBJETO: Aquisição
de diversos tipos de ferro para serralheria. Entrega dos envelopes de documentos, propostas e credenciamento: Dia
28 de setembro de 2018, às 9 horas, no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura.
O edital na integra encontram-se à disposição dos interessados no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura, localizado na Praça Nhonhô de Salles, nº 1130, Centro, Barra Bonita SP, no horário das 8:00 às 11:00 e das 13:00
às 16:00 horas. Esclarecimentos no local citado, pelo fone (14) 3604-4000 ou ainda através do endereço eletrônico
(e-mail) compras@barrabonita.sp.gov.br. Barra Bonita, 12 de setembro de 2018. José Luis Rici - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO MARCONDES

PROCESSO LICITATÓRIO 052/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2018
A Prefeitura de Alfredo Marcondes torna público aos interessados que se encontra aberto o
Processo licitatório n° 052/2018- Pregão Presencial nº 034/2018, Tipo: Menor preço por item, que
tem por objeto a AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MODELO FURGÃO OU PICK-UP, ADAPTADO PARA
AMBULÂNCIA DO TIPO “A” – SIMPLES REMOÇÃO, 0KM. A sessão será realizada no dia 01
de outubro de 2018, ás 09h00min, no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Município de
Alfredo Marcondes-Rua Osvaldo Cruz, 401-centro- Alfredo Marcondes. O Edital está disponível no
site: http://www.alfredomarcondes.sp.gov.br/publicacoes/1, no email: pmlicitacoesmarcondes@
hotmail.com, ou para maiores esclarecimentos telefone (18) 3266-4090.
Alfredo Marcondes, 14 de setembro de 2018.
Elza Gracinda Costa Tumitan - Prefeita Municipal

EDITAL
HOSPITAL DAS CLÍNICAS - FACULDADE DE MEDICINA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
DIVISÃO DE MATERIAL - NILO
Acha-se aberto no Hospital das Clínicas da FMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
REGISTRO DE PREÇOS Nº 933/2018, PROCESSO Nº 971677/2018, Oferta de Compra
092301090572018OC00874 para constituição de Registro de Preços para aquisição futura
e eventual de compressa de gaze, cuja sessão será realizada no dia 01/10/2018, às 09:00
horas. O edital na íntegra estará disponível aos interessados nos sites www.bec.sp.gov.br e
www.imesp.com.br ou na Divisão de Material, na Rua Dr. Ovídio Pires de Campos, 225, Prédio
da Administração, 2º andar, das 08:00 às 16:00 horas, no valor de R$ 10,00 (dez reais), na
versão impressa, a partir de 18/09/2018. PREGOEIRO DESIGNADO: DAVID BRATEFICHR.

CASA

Processo RLL nº 0088/18 - Acha-se aberto o Pregão Eletrônico SDE-DRL nº 080/18,
OC nº 171309170482018OC00043, que tem como objeto a prestação de serviços de
Nutrição e Alimentação, aos Adolescentes, sob a tutela do Estado, atendidos pela
Fundação CASA, nos Centros de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente CASA’s São Vicente, Guarujá e CAI Guarujá, vinculados a Divisão Regional Litoral, a
ser realizado por intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado
“Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo”, cuja
abertura está marcada para o dia 28/09/18, às 09:30 horas. Os interessados em
participar do certame deverão acessar, a partir de 18/09/18, o endereço eletrônico
www.bec.sp.gov.br, mediante a obtenção de senha de acesso ao sistema e
credenciamento de seus representantes. O Edital também se encontra disponível
no endereço eletrônico www.imprensaoficial.com.br - Negócios Públicos.

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2018
Processo nº 09.983/2018 – Secretaria de Serviço e Obras - Objeto: Contratação
de empresa de engenharia para a execução do Projeto Executivo e reforma e
revitalização da Praça Dicran Echeferian, localizada no Bairro de Presidente
Altino – Osasco/SP. A Diretora do Departamento Central de Licitações e Compras
comunica a Reabertura do certame, devido às retificações sofridas no Edital.
O Edital poderá ser consultado e/ou obtido mediante entrega de CD-ROM novo, no
Departamento Central de Licitações e Compras, situado na Rua Narciso Sturlini, 161 –
Osasco/SP, de 2ª a 6ª feira (dias úteis), das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas,
ou no site da Prefeitura do Município de Osasco, no endereço www.transparencia.
osasco.sp.gov.br – Visita Técnica: Conforme Edital - Entrega dos Envelopes até
às 09:45 horas do dia 02/10/2018 - Abertura dos Envelopes: Dia 02/10/2018 às
10h00min, no endereço acima. Osasco, 14 de setembro de 2018.
Meire Regina Hernandes - Diretora DCLC

AL DE NOTIFICAÇÃO – GEORGE TAKEDA, 3° OFICIAL DE REGISTRO DE
IMÓVEIS DE SÃO PAULO
t. 213 II, da Lei n° 6.015/73, FAZ
SABER a todos os interessados que perante a sua Serventia encontra-se
PRENOTADO sob n° 427.014 o requerimento apresentado por KAMEL NAAIM
AYACHE, comerciante, RG nº 4.473.957-6SSP/SP, CPF nº 534.954.628-72,
casado, residente e domiciliado nesta Capital, na rua Maria Marcolina, nº 748
para fins de RETIFICAÇÃO E UNIFICAÇÃO DE ÁREA dos imóveis objeto das
MATRÍCULAS nºs 46.434, 109.689, 128.187, e 128.188 do 3 º Registro de
Imóveis da Capital, situado à rua Alfredo Pujol, nº 77, 87,91 e r ua Voluntários
da Pátria, nº 2.213, 2.219 e 2.221, 8º Subdistrito – Santana, assim descrito:
“Tem início e fechamento no ponto 1, situado no alinhamento da rua Alfredo
Pujol, junto a divisa o imóvel nº 61 da rua Alfredo Pujol (matricula nº 1.269 do
3º Registro de Imóveis da Capital), ponto esse distante 49,67 metros do ponto
de cruzamento dos alinhamentos das ruas Alfredo Pujol e Voluntários da Pátria;
desse ponto segue 33,00 metros pelo alinhamento da rua Alfredo Pujol até o
ponto 2; daí deflete à esquerda com o ângulo interno de 89º45’46” e segue à
distância de 43,00 metros, confrontando com o imóvel nº 101 da rua Alfredo
Pujol (matrícula nº 19,500 do 3º Registro de Imóveis da Capital e com o imóvel
nº 340 da rua Salete (matrícula nº 44.425 do 3º Registro de Imóveis da Capital)
até o ponto 3; daí deflete à esquerda com ângulo interno de 90º12’39” e segue
à distância de 34,00 metros, confrontando com o imóvel nº 320 da rua Salete
denominado “Edifício Boulervard Salette” (matrícula nº63.013 do 3 º Registro de
Imóveis da Capital) até o ponto 4; daí deflete à esquerda com ângulo interno de
88º27’24” e segue à distância de 5,75 metros, confrontando com o imóvel nºs
2.205/2.209 da rua Alfredo Pujol (matricula nº 53.070 do 3º Registro de Imóveis
da Capital) até o ponto 5; deflete à direita com o ângulo interno de 274º58’20”
e segue à distância de 43,00 metros, confrontando com o citado imóvel nºs
2.205/2.209 até o ponto 6; deflete à esquerda com ângulo interno de 88º36’23”
e segue à distância de 14,02 metros pelo alinhamento da rua Voluntários da
Pátria até o ponto 7; deflete à esquerda com o ângulo interno de 91º18’38” e
segue à distância de 44,00 metros, confrontando com o imóvel nºs 2.225/2.229
da rua Voluntários da Pátr ia (matrícula nº 27.980 do 3º Registro de Imóveis da
Capital) até o ponto 8; deflete à direita com o ângulo interno de 265º06’40” e
segue à distância de 23,30 metros, confrontando com o citado imóvel nºs
2.225/ 2.229 da rua Voluntários da Pátria e com o imóvel nº 61da rua Alfredo Pujol
(matrícula nº 1.269 do 3º Registro de imóveis da Capital) até o ponto inicial 1,
formando com o ponto inicial o ângulo interno de 91º34’11”, encerrando em tais
divisas a área total de 2.047,29 metros quadrados. CONTRIBUINTES MUINICIPAIS:
070.020.0022-0, 073.020.0073-5, 073.020.0183-9 E 073.020.0184-7.” Assim, o
presente edital tem por finalidade NOTIFICAR o confrontante: 1) MANOEL JOAQUIM
CASEIRO NETTO, comerciário, RG nº3.497.925 e sua mulher ELCI CARMEM
CASEIRO, do lar, RG nº 3.497.925, CPF do casal nº 155.367.778-15, O U
HERDEIROS DESTES, que, em não concordando com a retificação poderão, no
prazo de 15 (quinze) dias, apresentar IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTADA dirigida
ao 3° Oficial de Registro de Imóveis, na r ua Jacareí, n° 23, Capital, SP, onde o
requerimento e os documentos anexos poderão ser consultados, presumindo-se a
concordância no caso de não apresentação de impugnação no prazo assinalado.

Termo de ciência de inabilitação e designação de data para retomada da Sessão
Pública do Pregão nº 54/2018.
Pelo presente termo, ficam os licitantes cientes da inabilitação da empresa Toball Locações
e Serviços Ltda Me, em virtude da não regularização da sua Habilitação Fiscal, no prazo
estabelecido em edital, com amparo no art. 4º incisos XV e XVI da Lei 10.520/02 e do art.
43 §2º da Lei 123/06, decaindo de seu direito à contratação e, em virtude disso, ficam
os licitantes remanescente cientes e convocados para a retomada da sessão pública
do Pregão 54/2018 que fica designada para o dia 24/09/2018, às 14:00 horas, quando,
segundo a ordem de classificação, ocorrerá a verificação de atendimento das condições
previstas em edital, habilitação e prosseguimento dos procedimentos.
Santa Cruz do Rio Pardo-SP, 13 de setembro de 2018.
Luciana Araujo
Pregoeira
Otacílio Parras Assis
Prefeito

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 01 de outubro 2018 às 14h30min *. 2º LEILÃO: 15 de outubro 2018 às 14h30min *. *(horário de Brasília)
Carlos Alberto Fernando Santos Frazão, Leiloeiro Oﬁcial, JUCESP nº 203, com escritório na Rua da Mooca, 3.508/3.547, Mooca, São Paulo/SP, FAZ SABER
a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos
da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos
termos do instrumento particular com força de escritura pública de 28/02/2014, cujos Fiduciantes são CARLOS ALBERTO LOPES RIBEIRO, CPF(MF)
n° 013.193.758-80, e sua mulher HELOISA HELENA OTONI RIBEIRO, CPF (MF) n° 048.197.838-07, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com
lance mínimo igual ou superior a R$ 445.741,73 (Quatrocentos e Quarenta e Cinco Mil Setecentos e Quarenta e Um Reais e Setenta e Três Centavos atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído pelo “Apartamento n° 113 localizado no 11° andar, do Edifício Águas Claras – Prédio
01,, com a área privativa coberta ediﬁcada de 69,4200m², e a área total construída + descoberta de 112,7485m², com direito a 02 vagas de garagem, do
Condomínio Casa Grande Residencial, situado na Avenida Amaro Cavalcante de Albuquerque n° 55, Diadema/SP”, melhor descrito na matrícula nº 52.503
do Oﬁcial de Registro de Imóveis da Comarca de Diadema/SP. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que
se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, ﬁca desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou
superior a R$ 262.810,62 (Duzentos e Sessenta e Dois Mil Oitocentos e Dez Reais e Sessenta e Dois Centavos – nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97).
O leilão presencial ocorrerá no escritório do Leiloeiro. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site
www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e
demais condições de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (4420_07 Al).

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

Reabertura de Edital de Pregão Presencial nº 060/18
Processo nº 61.849/18
Tipo: Menor Preço
Objeto: Aquisição de Veiculos para Secretaria de Desenvolvimento
para realização de Gestão conforme recomendação do MDS. Data da
Sessão: 26/09/2018 - Horário: 09:30hs. Endereço para obtenção do
Edital: Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião/
SP. Secretaria de Administração – Departamento de Suprimentos.
Taxa para adquirir o Edital: R$ 4,00 (Quatro Reais), ou disponível
Gratuitamente no site www.saosebastiao.sp.gov.br.
São Sebastião, 13 de Setembro de 2018.
Luiz Carlos Biondi
Secretário Municipal de Administração
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
Aviso de Licitação – Pregão Presencial nº. 077/2018
Objeto: Registro de preços para contratação de serviços especializados para realização de mamografia com fornecimento de equipamentos e mão de obra especializada pelo período de 12
meses. Abertura: 01/10/2018 às 09:00 horas. Local: Departamento de Licitações e Compras,
Praça Washington Luiz, 643 - Centro - Vargem Grande do Sul - SP. O edital estará disponível
na página eletrônica http://licitacao.vgsul.sp.gov.br , podendo ainda ser solicitado através do
e-mail licitacao@vgsul.sp.gov.br.
Carlos Eduardo Martins – Diretor de Licitações e Compras.
Aviso de Licitação – Pregão Presencial nº. 078/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de exames de tomografia computadorizada, ressonância magnética e eletroneuromiografia, com fornecimento de equipamentos e mão de obra especializada para o Departamento Municipal de Saúde, pelo período de 12
meses . Abertura: 02/10/2018 às 09:00 horas. Local: Departamento de Licitações e Compras,
Praça Washington Luiz, 643 - Centro - Vargem Grande do Sul - SP. O edital estará disponível
na página eletrônica http://licitacao.vgsul.sp.gov.br , podendo ainda ser solicitado através do
e-mail licitacao@vgsul.sp.gov.br.
Carlos Eduardo Martins – Diretor de Licitações e Compras.

