quinta-feira, 10 de maio de 2018
da Lei 8.666/93, conhecer do recurso interposto pela licitante
PRIME Soluções e Empreendimentos EIRELI - EPP e, no mérito,
negar-lhe provimento, mantendo-se em seus exatos termos a
decisão recorrida. Castilho – SP, 08 de maio de 2018. Aparecida
de Fátima Gavioli Nascimento – Prefeita.
Processo Administrativo 26/18. Processo Licitatório 26/18.
Concorrência 01/18. Objeto: Concessão de uso administrativo,
de forma onerosa, pelo prazo de 20 (vinte) anos, de parte de um
imóvel rural denominado “Laboratório de Hidráulica”, matriculado no Cartório de Serviços Registrais de Imóveis da Comarca
de Andradina sob nº 21.806, na estrada municipal CTH-430, km
1,3, visando a instalação de empresa de logística (armazenagem, distribuição e transportes de mercadorias e serviços). Edital
de Rerratificação. 1 - Fica alterada a data constante no item 1.2
do edital, prevista para apresentação dos documentos para fins
de habilitação e da proposta, para 04 de junho de 2018, às 9
horas. As demais cláusulas e condições permanecem inalteradas.
Castilho – SP. 09 de maio de 2018. Aparecida de Fátima Gavioli
Nascimento – Prefeita.
Termo de Homologação. Processo Licitatório 22/18. Pregão
12/18. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para operacionalização de projetos culturais.
Considerando a adjudicação constante da ata dos trabalhos da
sessão pública de julgamento, lavrada pelo Sr. Pregoeiro, designada pela Portaria nº 005, de 03/01/2018; e a regularidade do
procedimento, hei por bem, com base na Lei Federal nº 10520,
de 17 de julho de 2002, Homologar, o item do objeto licitado, à
empresa abaixo delineada e determinar que sejam tomadas as
providências ulteriores. Marcelo Carreira da Silva 29828450836.
Rua Noé Vieira de Souza, 110 – Conjunto Habitacional Chequir
Abbud. Castilho – SP. CNPJ (MF): 16.542.897/0001-15. Valor:
R$ 69.500,00 (Sessenta e nove mil e quinhentos reais). Castilho – SP, 09 de maio de 2018. Aparecida de Fátima Gavioli
Nascimento - Prefeita.
Termo de Homologação e Adjudicação. Processo Licitatório
13/18. Tomada de Preços 03/18. Objeto: Locação de um imóvel
urbano, para abrigar o Conselho Tutelar de Castilho. Considerando a regularidade do procedimento, hei por bem, com
base no inciso VI, do artigo 43, da Lei Federal nº 8.666/93, de
21/06/1993, Homologar e Adjudicar o item do objeto licitatório,
à licitante abaixo delineada: Elias Ribeiro Costa. Rua Tomé
Emidio de Souza, 1.005 – Bairro Laranjeiras. Castilho – SP. CPF
(MF): 074.915.918-92. Valor: R$ 800,00 (Oitocentos reais) por
mês, totalizando R$ 9.600,00 (Nove mil e seiscentos reais).
Castilho – SP, 07 de maio de 2018. Aparecida de Fátima Gavioli
Nascimento - Prefeita.
Termo de Adjudicação. Processo Licitatório 22/18. Pregão 12/18. Objeto: Contratação de empresa especializada
na prestação de serviços para operacionalização de projetos
culturais. Consubstanciado aos termos da Ata da Sessão de
Julgamento, considerando a regularidade do procedimento,
Resolve, por bem, nos termos da Lei 10.520/02, Adjudicar, o
item do objeto licitado, à empresa abaixo delineada: Marcelo
Carreira da Silva 29828450836. Rua Noé Vieira de Souza, 110 –
Conjunto Habitacional Chequir Abbud. Castilho – SP. CNPJ (MF):
16.542.897/0001-15. Valor: R$ 69.500,00 (Sessenta e nove mil e
quinhentos reais). Castilho – SP, 09 de maio de 2018. Aparecida
de Fátima Gavioli Nascimento - Prefeita.
Acha-se aberto, na Prefeitura do Município de Castilho, o
Processo Licitatório 30/18, na modalidade de Pregão 14/18, na
forma presencial, para a aquisição de livros didáticos e livros de
literatura para-didáticos. Data: 24 de maio de 2018, às 09 horas.
O edital completo e seus anexos serão fornecidos aos interessados, na Praça da Matriz, 247, na cidade de Castilho, Estado de
São Paulo, e o arquivo digital será disponibilizado pelo e-mail:
licitacao@castilho.sp.gov.br. Informações complementares que
se fizerem necessárias deverão ser procuradas pelo interessado
na Divisão de Licitações desta municipalidade, ou através do
telefone (18) 3741-9000 ramal 9034, quando o assunto se
relacionar com os termos do presente edital, ou na Secretaria de
Educação, através do telefone (18) 3741 2074, quando a dúvida
se relacionar com o objeto licitado. Aparecida de Fátima Gavioli
Nascimento – Prefeita.
Acha-se aberto, na Prefeitura do Município de Castilho,
o Processo Licitatório 32/18, na modalidade de Pregão 16/18,
na forma presencial, para a aquisição de veículo Pick-up,
cabine dupla, 4 x 4 (diesel), relativo ao Recurso de Emenda
Parlamentar nº 37370016, de acordo com a proposta de aquisição de equipamento/material permanente nº da proposta:
12893.128000/1170-03 do Ministério da Saúde. Data: 25 de
maio de 2018, às 09 horas. O edital completo e seus anexos
serão fornecidos aos interessados, na Praça da Matriz, 247,
na cidade de Castilho, Estado de São Paulo, e o arquivo digital
será disponibilizado pelo e-mail: licitacao@castilho.sp.gov.br.
Informações complementares que se fizerem necessárias deverão ser procuradas pelo interessado na Divisão de Licitações
desta municipalidade, ou através do telefone (18) 3741-9000
ramal 9034, quando o assunto se relacionar com os termos do
presente edital, ou na Secretaria de Saúde e Vigilância Epidemiológica, através do telefone (18) 3741 9600, quando a dúvida
se relacionar com o objeto licitado. Aparecida de Fátima Gavioli
Nascimento – Prefeita.

CATANDUVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2018 - CONTRATAÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM
INSTRUÇÃO ESPORTIVA, A SEREM UTILIZADOS NOS PROJETOS
ESPORTIVOS, CAMPEONATOS, E COMPETIÇÕES NAS MAIS
DIVERSAS MODALIDADES E CATEGORIAS, INCENTIVADOS E
ORGANIZADOS PELA PREFEITURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL. ENCERRAMENTO, ENTREGA E
ABERTURA DAS PROPOSTAS: DIA 25/05/2018 ÀS 14:15 HORAS.
Informações: Prefeitura do Município de Catanduva – Seção de
Licitação – 2º Andar, sito à Praça Conde Francisco Matarazzo,
01 – Centro – Catanduva-SP; e-mail: licitacao.edital@catanduva.
sp.gov.br; acesse o edital no site: http://www.catanduva.sp.gov.
br link Licitações. Catanduva, 09/05/2018. COMISSÃO JULGADORA DE LICITAÇÃO

CEDRAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2018
A Prefeitura do Município de Cedral faz saber a todos os
interessados que se encontra aberto o Pregão Presencial nº
16/2018, que tem por objeto o registro de preços de carnes, aves,
pescados e carnes processadas para atender a demanda do Programa de Alimentação Escolar, Projeto Espaço Vida e Residência
Terapêutica. O recebimento dos envelopes e documentos de
credenciamento será até as 10h00 do dia 22/05/2018, no Setor
de Licitações, na Avenida Antonio dos Santos Galante, nº 429,
Centro. O Edital de inteiro teor está à disposição dos interessados no site www.cedral.sp.gov.br. Outras informações poderão
ser obtidas com os Pregoeiros do Município pelo telefone (17)
3266-9600 ou pelo e-mail: licitacao@cedral.sp.gov.br.
Prefeitura Municipal de Cedral, 09 de maio de 2018; 88º ano
de Emancipação Político-Administrativa.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS - Prefeito Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2018
A Prefeitura do Município de Cedral faz saber a todos os
interessados que se encontra aberto o Pregão Presencial nº
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17/2018, que tem por objeto o registro de preços de medicamentos básicos para a farmácia da UBSF “Benito Malzone” da
Coordenadoria Municipal de Saúde do Município de Cedral-SP.
O recebimento dos envelopes e documentos de credenciamento
será até as 14h00 do dia 23/05/2018, no Setor de Licitações, na
Avenida Antonio dos Santos Galante, nº 429, Centro. O Edital
de inteiro teor está à disposição dos interessados no site www.
cedral.sp.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas com os
Pregoeiros do Município pelo telefone (17) 3266-9600 ou pelo
e-mail: licitacao@cedral.sp.gov.br.
Prefeitura Municipal de Cedral, 09 de maio de 2018; 88º ano
de Emancipação Político-Administrativa.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS - Prefeito Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2018
A Prefeitura do Município de Cedral faz saber a todos os
interessados que se encontra aberto o Pregão Presencial nº
18/2018, que tem por objeto o registro de preços de produtos
hortifrutigranjeiros para atender demanda do Programa de Alimentação Escolar, Projeto Espaço Vida e Residência Terapêutica.
O recebimento dos envelopes e documentos de credenciamento
será até as 14h00 do dia 24/05/2018, no Setor de Licitações, na
Avenida Antonio dos Santos Galante, nº 429, Centro. O Edital
de inteiro teor está à disposição dos interessados no site www.
cedral.sp.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas com os
Pregoeiros do Município pelo telefone (17) 3266-9600 ou pelo
e-mail: licitacao@cedral.sp.gov.br.
Prefeitura Municipal de Cedral, 09 de maio de 2018; 88º ano
de Emancipação Político-Administrativa.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS - Prefeito Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2018
A Prefeitura do Município de Cedral, Estado de São Paulo,
faz saber a todos os interessados que se encontra aberto o
Processo Licitatório nº 28/2018, na modalidade Tomada de
Preços nº 03/2018, que tem por objeto a contratação de pessoa
jurídica especializada em engenharia para execução de obras de
construção de Campo de Futebol Society, na Rua Felício Bottino,
s/nº, Centro, no Município de Cedral, objeto do Convênio nº
156/2017, firmado entre a Casa Civil/Subsecretaria de Relacionamento com Municípíos e o Município de Cedral, com recebimento dos envelopes contendo documentos de habilitação e
proposta até o dia 25 de maio de 2018, às 10 horas, no Setor
de Licitações da Prefeitura Municipal, situado à Avenida Antonio
dos Santos Galante, nº 429, Centro, Cedral/SP. O Edital de inteiro
teor está à disposição dos interessados no site www.cedral.
sp.gov.br. Os pedidos de esclarecimentos relacionados com a
Licitação deverão ser solicitados por escrito, e encaminhados
ao Município de Cedral, aos cuidados da Comissão Julgadora
de Licitação ou através do e-mail: licitacao@cedral.sp.gov.br.
Prefeitura Municipal de Cedral, 09 de maio de 2018; 88º ano
de Emancipação Político-Administrativa.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS - Prefeito Municipal

CHARQUEADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADA
AVISO DE CONTRA RAZÕES
Pregão Presencial nº 15/2018 – Processo 444/2018.
Objeto: prestação de serviços de roçada em áreas públicas.
Em face do recurso administrativo protocolizado pela
empresa IDELMA LEANDRO BOTINI ME, fica concedido o prazo
de 05 dias úteis aos interessados para apresentação de contra
razões, conforme preceitua a Lei nº 10.520/2002.
Charqueada, 09 de maio de 2018.Lúcio Antonio Bottene
- Pregoeiro.
ATA DE HABILITAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE ABERTURA E JULGAMENTO
DE LICITAÇÕES
Ata de relativa à análise dos documentos do Envelope de
n.º 01 da Tomada de Preços n.º 02/2018 visando a contratação
de empresa para execução de obras para preparação do terreno
para construção de quadra de futebol society, com fornecimento
de mão de obra, materiais e equipamentos. Aos dezenove dias
do mês de março de 2018, às 14:00 horas, no Paço Municipal, à
Praça Antônio D’alprat, 01, Centro, Charqueada/SP, reuniu-se a
Comissão de Licitações desta Municipalidade, por seus membros
que esta assinam para análise dos documentos apresentados
pelas licitantes da Tomada de Preços n.º 02/2018. A presente
licitação tem como participantes as empresas CONSTRUTORA
ITAQUERI LTDA., JUSTA CONSTRUTORA EIRELI – ME e PROJECON PROJETOS E CONSTRUÇÃO CIVIL PIRACICABA LTDA. Os
documentos apresentados pelas licitantes foram analisados
pelos membros da Comissão de Licitações, sendo que a partir
da verificação dos mesmos, DELIBEROU-SE por 1º) INABILITAR a
empresa CONSTRUTORA ITAQUERI LTDA. por descumprir o item
7.2.10 (não apresentou comprovante de depósito de garantia
de participação) e 7.2.15. do edital (não apresentou registro
do atestado de capacidade técnica junto ao CREA ou CAU). 2º)
HABILITAR as empresas JUSTA CONSTRUTORA EIRELI – ME e
PROJECON PROJETOS E CONSTRUÇÃO CIVIL PIRACICABA LTDA.
Diante desta decisão fica concedido o prazo de 05 dias úteis
para eventual interposição de recurso aos interessados. Nada
mais havendo a se tratar, encerram-se os trabalhos, lavra-se a
presente ata, que lida e aprovada vai assinada por todos os
presentes.cHARQUEADA, 09 de maio de 2018.
EXTRATO DE CONTRATO
De ordem do Prefeito Municipal, faço público, para conhecimento de interessados, que a Prefeitura do Município de
Charqueada celebrou o contrato, nos moldes do que abaixo
se resume:
OBJETO: Fornecimento parcelado de hortifrutigranjeiros
para a merenda escolar durante o exercício de 2018.
LICITAÇÃO: Pregão Presencial 14/2018.
CONTRATO: 68/2018.
PROCESSO: 428/2018.
DATA: 03 de maio de 2018.
CONTRATADA: FENIX ALIMENTOS DE MOGI GUAÇU EIRELI
ME.
PRAZO: 31 de dezembro de 2018.
VALOR GLOBAL: R$ 134.771,00
Charqueada/SP, 09 de maio de 2018.ROMEU ANTONIO
VERDI - Prefeito Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO
De ordem do Prefeito Municipal, faço público, para conhecimento de interessados, que a Prefeitura do Município de
Charqueada celebrou o contrato, nos moldes do que abaixo
se resume:
OBJETO: Fornecimento parcelado de hortifrutigranjeiros
para a merenda escolar durante o exercício de 2018.
LICITAÇÃO: Pregão Presencial 14/2018.
CONTRATO: 69/2018.
PROCESSO: 428/2018.
DATA: 03 de maio de 2018.
CONTRATADA: BIOFRUTI COMERCIO DE FRUTAS EIRELI EPP.
PRAZO: 31 de dezembro de 2018.
VALOR GLOBAL: R$ 68.441,50.
Charqueada/SP, 09 de maio de 2018.ROMEU ANTONIO
VERDI - Prefeito Municipal.

COLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
Termo Aditivo Contratual de Valores nº 004 ao Contrato
nº 012/2015; Contratante: Prefeitura Municipal de Colina/SP;
Contratado: Adventure Med Clínica Médica Ltda-EPP; Objeto:

Termo Aditivo de Serviços de Médico Clinico Geral de segunda a
sexta-feira, p/ atendimento a demanda de trabalhadores rurais;
e Médico Pediatra 365 por ano, p/ atendimento a demanda
municipal em pediatria no Pronto Atendimento Municipal; Valor:
R$ 54.803,63 mensais; Vigência: 12 (doze) meses; Data da Assinatura: 29/03/2015; Base Legal: Pregão Presencial nº 004/2014.

CONCHAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAS
- Extrato Ata de Registro de Preço Pregão Presencial
N.09/2018.
Ata de Registro N.19/2018 - Assinatura: 27/04/18 – Vigência: 27/04/19. Objeto: registro de preços visando aquisição
futura de toners e suprimentos para impressoras das Secretarias
Municipais, pelo período de 12 meses, Fornecedor: Paulo Henrique de Souza Pimentel – CNPJ: 07.696.853/0001-59. Itens:
(1)R$55,83 (2)R$50,00 (3)R$65,00,(4)R$55,00 (5)R$40,00 (6)
R$55,00 (7)R$31,16, (8)R$56,00 (9)R$56,00,(10)R$56,00, (11)
R$55,99 (12)R$68,00 (13, 14, 15, 16) R$60,00, (17)R$2,59 (18,
19, 20, 21) R$3,50, (22)R$2,13 (23)R$2,15 (24)R$2,15 (25)
R$2,15 (26)R$9,13 (27)R$45,00 (28)R$1,97 (29)R$1,90 (30)
R$67,00 (31)R$90,00 (32)R$150,00 (33)R$110,00 (34)R$33,00
(35)R$29,94 (36)R$1,32 (37)R$1,30 (38)R$1,87. Valor Global
R$62.056,00. Odirlei Reis - Prefeito Municipal.
Termo de Ratificação – Processo Chamamento Público
nº01/2018
Por força do disposto no art. 26 da Lei nº8.666/93,
RATIFICO a contratação das Instituições Financeiras credenciadas através do Processo de Chamamento Público N.01/2018,
nos termos do Art. 25 da Lei 8.666/93, BANCO BRADESCO S/A, CNPJ:00.360.305/0001-04; BANCO DO BRASIL S/A,
CNPJ: 00.000.000/2039-71 e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,
CNPJ:00.360.305/0001-04, objetivando o recebimento de contas, tributos e demais receitas devidas, adequadas ao padrão
FEBRABAN de arrecadação, através de estrutura física (guichê
de caixa, correspondentes, lotéricas) e meios eletrônicos. Odirlei
Reis – Prefeito Municipal.

CORUMBATAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBATAÍ
AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2018 - PROCESSO Nº
19/2018
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Corumbataí-SP,
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2018, do tipo maior oferta, cujo
objeto é a PERMISSÃO DE USO PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL
DA ÁREA DE EVENTOS DENOMINADA SAUNA conforme especificações no Edital e seus Anexos. Os interessados deverão protocolar seus envelopes documentos e propostas até as 10h00min
do dia 25 de maio de 2018, sendo que a abertura dos mesmos,
será neste mesmo dia as 10h15min. Valor do Edital: Gratuito.
Visita técnica: Deverá ser realizada no horário das 08h30min
às 16h00min, de segunda a sexta-feira, até o dia 24/05/2018,
devendo ser agendada junto ao Departamento de Compras, no
horário comercial, de segunda a sexta-feira através do telefone
(19) 3577-9000. O Edital e seus Anexos estarão disponíveis para
retirada através do site www.corumbatai.sp.gov.br devendo
a empresa que retirar o edital pelo site enviar o comprovante
de retirada devidamente preenchido, ou através do e-mail
gabinete@corumbatai.sp.gov.br, devendo a empresa solicitante
enviar os dados cadastrais, CNPJ, Inscrição Estadual, endereço
completo, telefone e e-mail para fins de cadastro. Corumbataí,
09 de maio de 2018. Comissão Permanente de Licitações. (Portaria 6719/2018).

COTIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA
1) Tomada de Preços nº 001/2018 – Processo nº 2.704/2018
– Contratação de empresa especializada para reforma, ampliação e reforço estrutural da E.M Mirante da Mata. Homologo e
Adjudico o objeto deste certame à licitante Monteiro Engenharia
e Arquitetura Ltda EPP, pelo critério de menor preço global.
Rodrigo Tavares Dantas – Secretário Municipal de Obras e
Serviços Urbanos
2) Tomada de Preços nº 002/2018 – Processo nº 7.340/2018
– Contratação de empresa especializada para reforma do Parque
Chico Anysio. Homologo e Adjudico o objeto deste certame à licitante Monteiro Engenharia e Arquitetura Ltda EPP, pelo critério
de menor preço global.
Rodrigo Tavares Dantas – Secretário Municipal de Obras e
Serviços Urbanos
3) Processo 46.183/2017 – Carta Convite 003/2018 – Contratação de empresa especializada para reforma, limpeza e
pintura dos abrigos de ônibus. Homologo e Adjudico o objeto
desde certame, pelo critério de menor preço a favor da empresa:
FFLOGG SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA ME. (09/05/2018).
Joaquim Pereira da Silva – Secretário Municipal de Transportes e Trânsito
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
A Prefeitura do Município de Cotia, Secretaria de Administração e Logística, torna público que se encontra aberta licitação
na modalidade Concorrência Pública n° 007/2018, Processo nº
15.747/18, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para execuções de ações de recapeamento, pavimentação
asfáltica e drenagem na Avenida São Camilo. Abertura dos envelopes no dia 11/06/2018 às 14:00 horas, no prédio da Secretaria
Municipal de Administração e Logística, sito à Avenida Professor
Joaquim Barreto, nº 1.000, Bairro da Atalaia, Cotia – SP. O edital
em inteiro teor estará à disposição dos interessados, a partir
do dia 09/05/2018 de 2ª a 6ª feira, das 08h00min às 12:00 e
das 13:00 às 17h00 mediante solicitação realizada através do
e-mail rosana.compras@cotia.sp.gov.br, quaisquer informações
poderão ser obtidas pelo telefone (11) 4616-4846, ramal 4390.

CRISTAIS PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS PAULISTA
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 0007/2017
O PREFEITO MUNICIPAL de Cristais Paulista, tendo em vista
adjudicação efetuada neste Pregão Presencial pela Pregoeira
nomeada pela Portaria Nº 2516/2018, HOMOLOGA o objeto do
presente a favor da(s) seguinte(s) firma(s):no(s) item(ns):
Alexandre D. Nunes Faleiros - ME. CNPJ N°: 17.684.299/000143 – item 01 valor unit. R$ 20.00 , item 02 valor unit. R$30,00,
item 03 valor unit. R$ 29,00, item 04 valor unit. R$ 41,00, item
05 valor unit. R$ 25,00, item 06 valor unit. R$ 62,00, item 07
valor unit. R$ 55,00, item 08 valor unit. R$ 88,00, item 09 valor
unit. R$ 36,00, item 10 valor unit. R$ 42,00, item 11 valor unit.
R$ 22,00, item 12 valor unit. R$ 27,00, item 13 valor unit. R$
28,00, item 14 valor unit. R$ 45,00, item 15 valor unit. R$ 62,00,
item 16 valor unit. R$ 52,00, item 17 valor unit. R$ 78,00, item
18 valor unit. R$ 39,00, item 19 valor unit. R$20,00, item 20
valor unit. R$33,00, item 21 valor unit. R$40,00, item 22 valor
unit. R$75,00.
Os interessados deverão procurar o setor competente da
Prefeitura Municipal, para as providências legais.
Cristais Paulista - SP, 04 de maio de 2017.
Katiuscia de Paula Leonardo Mendes-PREFEITA MUNICIPAL

São Paulo, 128 (85) – 219

CRUZEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 036/2018 – Contratante: Prefeitura Municipal de Cruzeiro – Contratada: SERVIÇO NACIONAL
DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO PROFISSIONALIZANTE PARA O PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL –
Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO – Valido até 19 de julho
de 2018 – Data de Assinatura: 23/04/2018 – Valor total: R$
24.857,00 (vinte e quatro mil e oitocentos e cinquenta e sete
reais) – Dotação orçamentária nº. 116.02.05.01.08.244.0005.2
176.01.3.3.90.39.99.510.0000.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal de Cruzeiro, THALES GABRIEL FONSECA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, adjudica e homologa o presente PREGÃO PRESENCIAL (REG. PREÇOS)
N° 31/2018 às empresas: “IBG – INDÚSTRIA DE GASES LTDA”.
Cruzeiro, 08 de maio de 2018
THALES GABRIEL FONSECA - Prefeito Municipal
Edital de Relação de Vagas e Convocação do Concurso
Público 001/2016
O Prefeito Municipal de Cruzeiro/SP, Thales Gabriel Fonseca,
no exercício das atribuições que lhe são conferidas por lei,
e nos termos do Edital 001/2016, torna pública a relação de
vagas para a 12ª chamada do concurso em epígrafe, CONVOCA
candidatos aprovados e classificados para a sessão de atribuição
de vagas, a ser realizada no dia 16 de maio de 2018, às 09h, na
sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua
José Norberto Pinto, 370, Vila Ana Rosa Novaes, Cruzeiro/SP, e
emite as seguintes instruções:
1. A chamada para atribuição de vagas obedecerá, rigorosamente, a ordem de classificação final, considerando as retificações posteriores, determinadas por ordem judicial.
2. O candidato convocado deverá comparecer munido de
DOCUMENTO DE IDENTIDADE ORIGINAL COM FOTO ou se
fazer representar por procurador, legalmente constituído, com
reconhecimento em cartório. Deverá ser apresentada também
xerocópia do documento de identidade autenticada do candidato e documento de identidade original do procurador.
2.1. Os candidatos convocados deverão apresentar à banca
de atribuição documentos originais (Ex.: Diploma, Certificado de
Conclusão de Curso com data de colação de grau já realizada,
Histórico Escolar, Registro no Conselho Regional de Educação
Física – CREF Licenciatura devidamente regularizado etc.),
acompanhados de uma cópia, que comprovem os requisitos
mínimos para provimento do cargo, conforme estabelecido no
Anexo I do Edital 001/2016, não sendo permitido o adiamento
da atribuição e da contratação.
3. As jornadas de trabalho das vagas a serem atribuídas
obedecem aos critérios definidos no Anexo I do Edital 001/2016.
3.1. Assinada a ata de atribuição de local de trabalho pelo
candidato ou seu procurador, não será permitida, em hipótese
alguma, troca da vaga atribuída, sob qualquer pretexto.
4. O candidato que tiver cargo atribuído deverá providenciar
os exames médicos indicados no ato da atribuição e comparecer
ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal
de Cruzeiro até o primeiro dia útil subsequente ao da atribuição,
para agendamento da perícia médica.
4.1. Para efeito de contratação, fica o candidato sujeito
à aprovação em exame médico, realizado e/ou requerido pela
Medicina do Trabalho da Prefeitura Municipal de Cruzeiro.
5. Prevendo-se o não comparecimento/desistência de candidatos, a Secretaria Municipal de Educação convoca, para
sessão de atribuição, número maior de candidatos do que cargos
existentes.
5.1. Esgotados os cargos oferecidos, os candidatos excedentes, se houver, deverão aguardar próxima convocação para
atribuição de vaga.
6. Não haverá nova oportunidade de atribuição de vaga ao
candidato retardatário ou ao que não atender a esta convocação
no dia, hora e local determinados neste edital, implicando a
exclusão do candidato e desclassificação em caráter irrevogável
e irretratável do concurso público em epígrafe.
6.1. Em caso de desistência do candidato, no ato da atribuição, o fato será formalizado pelo mesmo por meio de Termo de
Desistência Definitiva.
6.2. A atribuição não implicará imediata assinatura do contrato de trabalho e assunção ao cargo, estas ocorrerão conforme
as datas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação.
7. O local, a escala e o horário de trabalho em que o candidato contratado exercerá suas atividades, inclusive prorrogação
da jornada de trabalho e dia da semana do descanso semanal
remunerado (DSR), ficarão a critério da Prefeitura Municipal
de Cruzeiro e/ou do departamento/unidade escolar onde será
lotado o cargo do candidato e de acordo com a necessidade do
Serviço Público Municipal.
7.1. Para bem do Serviço Público, o local, a escala e o
horário de trabalho do candidato contratado poderão sofrer
alterações a qualquer tempo.
8. Esta relação de vagas poderá sofrer alterações em caso
de atendimento a decisões judiciais, reorganização/extinção/
fusão/desativação de classes e/ou unidades escolares.
RELAÇÃO DE VAGAS/CANDIDATOS CONVOCADOS
CARGO
Merendeira/Cozinheira

Nº DE VAGAS

CONVOCADOS

Total de vagas: 02

Classificados de 19 a 23

CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO
EXTRATO DE CONTRATO CELEBRADO
CONTRATO N.º 006/2018. Data do ajuste: 24/04/2018;
Contratada: Comunique-se S/A, CNPJ n.º 04.558.476/0001-01;
Objeto: permissão de uso de 01 (uma) licença do software
denominado SuaTV, de acordo com os termos contratuais; Valor:
mensal de R$ 179,90 (cento e setenta e nove reais e noventa
centavos) para o período de vigência do contrato; Prazo de
vigência: 01 (um) ano; Modalidade: dispensa de licitação.
CONTRATO N.º 007/2018. Data do ajuste: 25/04/2018; Contratada: Patrícia Rodrigues Prado Mota 32838321889, CNPJ n.º
11.726.269/0001-76; Objeto: fornecimento de uniformes para os
servidores públicos efetivos da Câmara Municipal de Cruzeiro;
Valor: total de R$ 4.979,00 (quatro mil, novecentos e setenta
e nove reais); Prazo de vigência: 25/04/2018 até a entrega do
objeto contratado; Modalidade: dispensa de licitação.
CONTRATO N.º 008/2018. Data do ajuste: 03/05/2018;
Contratada: Auto Posto Vila Rica – São Cristovão Ltda, CNPJ n.º
03.219.617/0001-90; Objeto: fornecimento de combustível, tipo
gasolina comum, na quantidade de até 2.000 (dois mil) litros
mensais; Valor: R$ 4,099 por litro; Prazo de vigência: 12 (doze)
meses; Modalidade: Pregão Presencial n.º 02/2018.
Vereador CHARLES EDUARDO FERNANDES - Presidente da
Câmara Municipal de Cruzeiro

CUNHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 016/2018 – Proc. Adm. Mun.
n° 032/2018. TERMO DE JULGAMENTO E HOMOLOGAÇÃO.
No dia 09/05/2018 após constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a autoridade competente, Sr. Rolien Guarda
Garcia, Prefeito Municipal, HOMOLOGOU o item do pregão em
epígrafe, considerando a adjudicação do item pelo Pregoeiro na
seguinte conformidade:Item 1 a empresa AUTOMEC COMERCIO
DE VEICULOS NOVOS E USADOS LTDA. Ficam as empresas con-

