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CAMARAMUNICIPAL DE BATATAIS |
Edital e Tomada de Presos n 00202072 |
a comssão pe Licração na cuia municoal pe

BATATAS pelo Ato no 71 da Presidência, de 29 de
setembro de 2022, ando de suas atribuições leg FAZ SAR
que se aca abe neta CinaraMunicipal. TOMADA DE R-
505 araContação de empresa paro fornecimento de mate-
fais nãodee dinção tcric, cjetiando a ercição de
Obrs e Isalação de frentes a Pojto Técnico
de Segurança cont bein, do Prdio Histórico Pincpal e
Anexo da Câmara Muiopal de Bari,de conformidade com

Municpal, à Praça Doutor Wisingon Li 1, 01, Cerro, nos
dias ú, das 0800 às 1200 hora. A crenção do Eia é
grostars do ste . EXCER:
rauento: Da 2002022, As osão noras AREIA: DA
20n02022, As osss Nora
câmara unica, pe AAA ta! os de Outuero DE
Roz. eterno marques Parra, DA
clara municeal. custe Arita Roxo.
pa comissão ê Ucáção

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
nonicação pe asertura De - esal no

5682072 - Processo .o 6176/2022 - Modalidade: Conor

 

Pro
senviços pe PARA BECUÇÃO.
oe precução moreia pe 2.1141 De PávmemAção
Asslinca sopre nase DE BAIGRADUADA oz.METROS
pe aims E sareras o4 RAMPAS DE

ss,is no oe CAIÇADA no PARQUE PRIMAVERA
com o rorvcimento pe NÃo DE 0884 EQUI-
ramiros e o mais que se Fer sou e
rara A Biscução pos serviços E confoRMIOAE COM
s e Nos PRA SECRETARIA
mumicial pe ones, a EMENDA
Ta. mor! na e
ESPECIAL 00 MNSTÉRIO DA ECONOMIA Inresado: Con-
vôris do Gainet da PrefetaSecetria Menicipal de Or
Farser adida a presente Concoênca,eveo eressado

n Secira da sho na PçadasCr
Joa 1582 andar -Via Nom; na adee BaruSP - CE:
101500, até o horto da sesso, que será às 0h20 do dia
ONIMORA, os envelopes a que se refer o tem VI do Cdr.
O edtal de lotação poderá ser aceiio junto à Secrara
de de Uciações té o di OWIIROI2,
na Praça das Crjeos, 159 - 2a andas a pars da prneio
publicação do no hor das C#) às 12h e das 12h às
AP e fores (1) 3225-1837 ou (10) 2254113 ou avde
domnload sui no ste

Bau, 05102022 - Gisiano Raro Zambor -
da Dis de Uciação.

 

 

BENTO DE ABRE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO DE ABREU
mocisso nc ucilação to 108072
ebnaL oe te

presencial No zanor2
neo. meios Preço Por nil
osero. aquisição be matemal pe corsuuo e MATE-

ral rena nira o proleto conNiALNENIO
dal na inega a daposíão dos ineresados nos das

Gti ds 06 às 11h e dos 13 às 16h na Prefira Micipal de
Sento de bre, sita na Roa 27de março 290, va emai ou |
atrai dste golerecto dos
emelopes 01, contendo a proposta e emelpes (2 contendo
os documentos para darsen Setor de Protoclo
da Prefetura Municpal até às do dia
O pardo de crdencameno se dar prdo recebimento
dos emelopes até às Din do da 141O2022,sendo que
a pat das Sh se inicar a as de Iaçamerto des valores no
sbtema do prepãoA fe d les verbais se darao lmino
do lançamento dos alors no stera, Mars int
re acima ctado au pelo telefone (10) 301 -
- ramal 216- setor de tações - eai: Rc

085: Caso solte formações va emai, tar cor o
email remetente no capo so teo.

Sero de AteuSa 03de ouro e 2022
José Liz
Pretto Menial

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE
CAMPOS

coma oe ucração - rsumo
Tomaoa oc preços noigor *
O Muniiio d Bemarno de Campos FAZ SABER qe se

encanto aber, junto ao Setor de Votações a Lotação Públca
pela madaliade de TOMADA DE PREÇOS, desinada a receber

A
; ! $ |

F H
i

mentares estarão à aposição ds interados Juro ao Setor
de Liações e Contatos desa Peeiura Municipal sto à A
Cal. Alves Gara, r STOnesa cade d Berardo de
Campos -S. Telefone (14) 3348000, o hráo de expediente,
ou pelo site O rfeido
cane ocorrá no da 20 de outubro de 2022,às 093ohs.

E, para que cheque o conhecimento de tdos foinvado o
Foralpublicado na forma gal conforme el no 86661983e
suas atrações postrores

Beraio de Campos, 29 de setentro de 2077.
Wisou osé arca
Preteo Mricpal
oa oe ucração - resumo
Tomapa pe preços No 202022
O Muniiio de Bemartna de Campos FAZ SABER que se |

encontra abera, juno aoSeor de itações a Lotação Públca |
pela modaliade deTOMADA DE PREÇOS, desinad a recber

amento asútico em CBUQ em atendmento ao Comério
no 102492022 ente Estado de São Paul,através

de e Contatos desta Pefetura Municipal sto Av
Cal. Alôno Aves Gara, STOnesta cade e Berardo de
Campos -S, Telefone (14) 3346-8000,no horío de experto, 

.» Prodesp

ou pelo site vincbenardrod goui, 0 reteido
| certame ocorerá noi 20 de outrode 202, à14h.

E paraque chegue o conhecimento de tdos o Iivado o
Elia, pblcado na forma lega conforne les no866/1993e
suas atrações postnors.

Serarro de Campos 29 de setenbr de 2022.
waison José ARCA
Presto Mricpal
oras oe ucração - resumo
Tomapa pe preços No 212022
O Municpi de Berarina de Campos FAZ SABER ue se

abera.jurto ao Setor d Lciações a tação Públca
pela modalidade de TOMADA DE PREÇOS cesinada a recibe
propesis de pessoas uricamente e legamente esbleidas
para a contratação de empresa para execução de
recapesmerto asltico em CBUQ, em atendimento à Emenda
Pnlâmerar - Tarsferênca Especal Operação no 202230640,
de acordo com o preto bica, moral destro plana
argmenára e anagrama fioinancsro que fazem pare
do presente

total complet, anexos e demais infomações compl:
mentares estarão à dspção ds Ineresados Junto ao Seta
de Votações e Corrtos deva PrefeuraMunicipal so à A.
Cal. AtônoAves Garca, a STO resa ciade de Bemario de
Campos -59 (121458000 n0 torde epeerto
ou pelo sie
certame ocorrerá n da 21 de outubro de 2022,

E, par que chaque o cohcimento de todos, o imrado o
tata, pblcado na fora legal conforme Lei no 8661957,e
suas atrações portors.

Seraro de Campos 29 desatento de 2022.
visor José ARCA
Peleto Maicpol

PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC
DE ATA

frao de Ata de Registro de Presos no C22021 - 001
e 002, Pregão Hemônico o O21021, Objeto: PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE OFCHAS SOCIOEDUCATAS Deleta:ANA
CLIMA DE ALMEDA IDAe CLARICE AVESTO
0 - MEData 892071. Voloca 2 mess VO OSMAR
sora, ereto.

DAA
Eno de Am de Regisro de Presas na 252021 -

Pregão Eric vo 07a,jet:Aquisição De GENERO
ALNETCIO: MA ALNEIOS UA
Da: 28092021, Yigênci: 12 mese VOA OSMAR sOTIV,

Estao de Aa de Ratto de Preços no C262022 - 001
a 007, Pregão Elemônico 1a 25207, Cet: AQUISIÇÃO DE
SUPRANENIOS DE NORMÁTICA, Detrors: ML SUR.
T0s nara Ivormárica uma, ss comércio de EouPA-
meros pe tra - v W P Do BRAS, LDA,
maRO sAoRco - ui. BRAS, EL, Micos
s muoes Es e VC. bA ROCHA DSIRBUDORA, Data
2/2022. Viência: 12 meses. VIOR OSMAR BOT, PRE-
rio,

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
vero pe
soma te - Preso ne 2502
Leandro Mattis Miri, Preto Moricpal de Bru,

Estado de São Paul, usando ds arbuições legis sue me são
confeitos par ai, e aos condo na ta
Federal no 10520, de 17 de Julho de 2002, Decnto Munil
ro 486, de 16 de Junho de 2007 e ai Ferl 62093,e
suas posterres aterações HOMOLOGA todo o procrmento
rezado, para eue produz os efeitos lpas o PregãoEvo:
rio no 1252022,que ahjet o REGISTRO DE PREÇOS PAA

de emenisa Par Prsiação De SEmiços
oe mamurcição e exvioais oe iclioio ATRAVis dc

e riste morostÃico, pesados a 10005 os
perwmMetos que a ereta pe amiur-
-s Pelo relooo ve 12 oze) veses esreci-
FCAÇOES DO ANEXO L à empresa ) OtANDA GARRUITI DA
cruz a Cin IDA - EP» () o 01303264000118) - Lotes
no 01 e 02, o valor lota de R$ 4076600 (mureta misete-
centos e sesera e ses reais, com espelicções untias e
totais conforne paria de lances anexada ao proceso, e por
oderaoro Sega, 0 de entrod1h,

COMRAANIE:PefeturaMunil de BrigCONIRAIO
| netossoam, RAPANIOM E SIA Lock
DORA DE VEÍCULOS LTDA OBETO: Pestação de senigos de
transporde ais e camisão técnica, em veíclos do po
Varparaa cade de São SebaoSP para a disputa dos Jogos
Abero, na período de 03 de ouro até a parcipação fral

aletas de Brigul - Seurtaia de ASSINATURA
OR1OR022. VIGENC: 03de uubro até a parícipção fal
des ata de Briga, VALOR:R$ 19.00000,RECURSO: Pápro.
MODALIDADE Dispersa d iação no 812022.

COMRATANIEPefeturaMica de Big, CONTRATO
ne COMRATADA: AENSE SEGURANÇA R-
mônica e MomtorAmeNto DA Me. OBJETO: Pesação
de sentços continuados de mentaramerto eletrico renoto,
par meia de sistema de alarme sonoro com semsors e CFTV
(Crasto recado de TV, com operação hinterupa durate
toda a vigência contratual, com fomimento de
taz sofuars, Remo, acessórios e pertíios em regime de
comodato, nuno mão de bra especializada na isulção
e programação, bem como mão de obra especalizda pora
mnmeummmemmu
esuipamertos desinados aos cerros de educação inartl
(CES exala municpal de educação ifais MET,eo:
is munipas [MF) e Anorartado da Secetara Minicpal
de Educação: ASSINATURA: VCERCIA 12 (doze)
meses R$375Satd6 RECURSO: Pápio MODALDA-

ve tosa.
COVIRMANIE: Aelia Vonicipal de 1a temo

Adoro 105182.022 ao Conrto no 10201222.CONIRA-
TAD DM Engentara e La Me, ASSNATIRA
2/09/2022. Erecução da reforma do ano Pço Mun

o 33120220USN fundamentado no arigo 5, 81". |
e IV da Le Federal86493tea o Contato o 1020/2902,
provesene da Tomada de Preços no 042022, rosado por
mais 3 fria) ds a partr do dia 022,passar-
doo têminocontatal par o dia OSNOVNGRO22. DO
ACRÉSCIMO; Face o deposto em pars juíico no31202!
DUSNL fundamentado no argo 65, "B" e 51a Li Federal
865699, fca o Contato ro 1020/2022, proveniente da
Tomada de Preços no OWZ222, ares no mortarte de R$
59238.86 (anquent e nove mi, duzentos e tra e io rea e
oitenta e si certavo), equivalendo a um arscimo de 1750%
no valor do Cortrto pintoDASUPRESSÃO:Fce ao posto
em no 331/202205N tindamentado no ar-
do 65L "b" e 51a da Lei Federal no 6093, ca o Conto
19 102012622 proveniente da Tomada d Preços o CAZ72,
suprido no montate de R$ 345623 (vs mil quauocenos e
cinquenta e quao reis e vinte vês centavos arespondente

[ Ticket: 48391549 ] - wns.imprensaoficial.com.br
SELO DE ALTENTICIGADE

 

a 1.07% do valor do canrto prniiv. MOOAIDADE Torrada
dePe o Cá

EOALN2232022 -mmmmmmw
ORIETO: Regsvo de prestação de senáços de

kldimnemlmmwhmm
de Esgoto - Secretaria de Meia cefarme epedfc-
ções dos aneros e - Termo de Relrêcia, Data d aberara
- às 080 horas Melhores formações poerão
ser cbidas junto à Sação de Uotaçõs naRua Anhanguera n.
1155 Jarôm 0 Eta poderá ser do naquela Seção
e retrado no ste imcbriguapigoia, tescro
MotsMn - S03102072.

e22 22 -mão e 1152022
OBJETO: Aquisição de euipamentos para duda, vídeo e

foto, a serem destinados aos diversos setores da Secarde
Assitênc Socal, Data da aberta 18G2072, às 13 horas e
30 Melhores Informações poderão se bia unto à
Diso de Compra, Ltações e Gestão de Contatos na Rua
Antangura 7a 115jardas Merou emai:

| #01 20% sendo o coreto 27%) reto Prnciio pa
| CMDE Da erotica e vo Processo A corel
| pcoe que
| A os

 
sição oe unrore esc
da Prfeura, à Av
hor das Otâôrin às 1
ade de 202, edo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DE
 com..0 Edral poder ITARARÉ
wimnmhmoemmmmmmm

Leandro Miao! - Pefeto Musicos Secretaria de Admiisvação
Bru -s Aviso: mao ELEIRONO N. 122022

EDAe 2222022 -Ão No 1352022
ORJETO de 04 Iuatrveíios zer quilmevos

tipo metacclet, para atender as necesidades da Guardo CV!
Municipal de Bgu. Data da aberura: 18102072, às 0800
or Melhores ilomações poderão ser criasJuro à Dácio
de Compras iações e Gestão de Contos na Rua Arhao:
ooorio dro a eaapare
gracom / crratagb&gaicom .O Cótal poder ser ido
naquela Seção e retrado gratlamente no ste vibro

Lrandeo Nattés Miri - Pelo Big
-S

mesÃo vo asomi
Termo De SANÇÃO ADMINBSIRAINA
A Prefeiura Monicpalde Brig, or intermédio de seu

Preta, Se Lsando Mateis Mion no uso de suas abo:
sões legais com alo nos arigos 87, inciso I da ai Ferl
ro B&E&S3 e suas alurações arigo #, da Lei Federal ro
1052087, tesalv aplicar à empresa SORETTO DO SRASL TDA
NM, motta no CMP1a 28055048001-16, estabelecida sa
Roz Bla Vota, 191Aho do Guara CEP 65o2-
000 que tinha a otrgação de vocar 256 pacote de cal que
viram fra das especficações eriias nas Aí no12902022
e 1891/2022 perencerts à Disso de Mei e Pavimônio,

após procedimento tara Pregão Eevcico 1o
&! - Ma de Regsro de Preços no 292207, seguinte
sanção lace ao inadimplemento quanto ao cumprimento do
prazo de entrega do roio - Mia de 30% (rita por cento)
sobre o valor da airigação não comprida (crfume ar3,
ino N, do Municipal ro no 3
da Aa de Rego de Preços no 2522021 at. 86 e 87,
d L Fegeralno Toral dos 256 pacotes - Valor R$
3.965,46, Mola: 30% = R$ 1.189,63 (om mi e cert e tenta
comendoent sean- temportão
de tação e de cortar com
2 Notar Mencpal de Briga pla paso ca 1 jam) o
Goloan,, ico N, do Deco Municpal o 5352015,

Ma de de Preços no 2922021 an.&

 

e 87.1, da tei Federal no 866690), 13 de agosto de |
2022 Leno Maftis Mi, Pleto Muniopal.

PREFENTURA MUNICIPAL DE BOCAINA

aviso ve uciração - arsão mresercil Nocasco?
ORJETO: "Rego de Preço para Contratação de Empresa

Especializada em Senáços de Cobcação de Cera com apro-
madamente 20000 meirs Ane nas Esadas BOC 06, 80€
3080 020,conforme lero de Comi com  Goreo do
Estado de São Paula Seriae Aguturae
referente implementação do Programa "Cdaderino Campo"-
Rotas Rurais minho).

Os Inresados poderão gratulamente o «dal
e seis anexas a parde 05 de curvo e 202, nos dis i,
no hora das 8 às 10 hora e das 13 à 15 horas no quado
de isos da Preferur Municipal de Bocina, sto à Rua 7 de
setembro no 177 - BAIRRO; Cero - CEP:; 17240089,Bacia:
"Estado de São Paulo ou grautament atas e "doula"
imo a "home page" desta Prefira, na rieret no endere-
qo de acesso hm/WDWJIAUM Os emelops

2622 até s 830 horas, Iniando a su abraàs horas.
Oprando o Etarte em não credenciar representante para

se sas e dação de sue como os meios
de haação a decoração de MERPP (sfr o cas)deverão
ser em ervelope a pre
ou anitos e os documentação eunam
sumnummohemmmm

«dl.
A hoiare ineressada PODERÁ ralar vista úécrico

pri. As vistas deverão ser agendadas com atecedência no
Borái de expediente das às 10 e das 13à 16 horas com
o Dieta de Agiulura e Meio Anbent, trés do vifore:
1436668000 ou no próprio setor loclaado na Rua 7 de
Setembro 1o 177 - BARRO: Certo, sendo acompanhado pelo
Dirtar oufunqelhcado da Peftur.

Bocaina, 0 de setembrode 2022. Marco AnorioG-
Preto Municpal

BoiT

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA
susreisão
mão rEMôNICO No asa!
ORGÃO: Pfetura de Boina; ORILTO: Conratação de

preparo e distribuição da merenda, cm famecimeno e todos
“Muwwemmmwswm
mpenisio,
meMMeMIWmálm
abrangidas, para atender ao programa de alimentação escolar
im etescitee miado: comentar te

frações
Elevôrics: Derio a orem do Iiunal de Conas d Estado de
São Paul TC 020301. 989224 e TC 02031498922.9 para que
SUSPENDA a relação da sesão pública de recebimento dos
emelopes do pregão Evônico ro 3520, Rca SUSPENSO O
REFERIDO PREGÃO Pefeiura de Boiura, em 03 de ostubro
de 7072. Vma Mores de Amda Sores - Sec Municral
de
Tomi ve mos2022
emoDe AGAMENTODO ENVELOPE O! MAMITAÇÃO

E 2 Prorosta DA Te saum culo oslero E E
munreição Dis DA Qusota, 20 1230
Da escola mey de caros pe Mores no sairro Novo
munoo. que tem como requisitaA
mumia. pe esrores. tevo ao: dos

que roi A micos

arós DA "ROPOSTA, constatou-se que he eno
de ditação dos vleres apresentados na plniha do impsto

es e serviços DA, che: «2ztoporas, |

TO: Mero: preço pariem
Processo o112022
ORIETO: Contatação de empresa parao fameciento

de material de corsinção para finalização da obrade uma
CasSocial

DAJDA REALIZAÇÃO 3 DE OUTUBRO De 2072 as 0%.
O eórl em ini tor esa a deposi dos ieressados

ro sheml br e de 2 6fer, das
Bhas INO,das ho as 16h na ua GregBázla, 70
fone(152533300 Bom Socesso de
voorIAAP dos SANTOS SOA
mero munOAL

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
Ertao de lemo Aáto
mnocissouctaômo no - 10maDa ne Pre-

qos t
Temo Adtvo no 03 ao Cometo 562022.

ne: meremra MUNICIPAL DE BORBOREMASP - CNPNo
Contatada: COPEL _CONSTRUÇOSS,

moúsra e comércioIA - che no Cosa
Objefo Corral: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ud rara inumação de alex de cArração e
Drenagem pe AGua PLU ea Pare DAS vasRDA DA
sapa, Rua IWGA E AVENDA NICOLAJ PIZOLANTE
com necuesos pe cometo COM
A ne REcionAL do ESTADO
DE SÃO PALON 101922021; jeto do temo aro: or
rogação de prazo par mais 04 meses tendo se nico
no da 25082022 e têminoem atol, As derais luso:
Is Ditado 23 deseimbro
de 2072 - Pefetura Municipal de Botorena,23 de setembro

| de 2072 - WADMI ANTONIO ADAO - Prefeto Municip-

 

PREFETURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
DE SAÚDE

marcao WeZ rEÍCO- secretÃ£o MUNCPAL
e save
rsÃo etemRômiCO vo - PROCESSO no

- oc anos
oslero. reistro pe Preços tara Possvaquisição

pe matemal pe - COM COTA RESERVADA
rara mero e coreia, comOrWE EsPEORCAÇõeS
constar po ANDO .

Dara nico o raazo Para evo oa FLE:
móriCA os p ouro ve 2022.

DA ABEMURA DA sessão PÚBLICA 18 DE
outusro be 2022 horário: osso horas. re-
TRONCO:mah O esa! completo poder ser re-
raio pelo sie: lbtucauapgovbr ou
Informações na Comissio Permanent - COPEL, desa Prefira
Municipal de Boacata, pelos foes (4) 3811tz (3811-1485
ou pelo mai: presandevoni ongode

 

PREFETURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA
PAUUSTA

AVISO DE ABERTURA DE - aber na
do Miniiio de Bragança Pali o seguinte co

tame Itati: PREGÃO PRESENCIAL No 1992072-
recto e maços mta REALIZAÇÃO DE EXAMESDe VOX:

s FZ NECESSÁRIA PARA o DIAGNÓSTICO
pe NA SECRETANA MUNICPAL
De saÚpe, DAA DA 17102022 às 1430 HORAS
- O estal esar disponível noBco da Dvs de Litação,
Compras e Anorantado, à Avenida Antcio Ps Pentelno
2.015Ceni em dias úteis das 09h00 às16h00 e no site hip

(oral do Cdadio, Bragança Pasta, 03
de outubro de 2022. MARCEL BENEDIO DE GODoI- Chef da
Drão de Lação, Corqras

dE riorosia - conconaENCA PÚBLICA
no - coração De esrécia:
umas rara execução do comFlExo Do menicapoAtt
car Donato sartera- sse 2.A comissão PeruANEIE
DELIRAÇõES conforme pareceres juntados aos autos decide
CIASSFICAR as empresas / proposta ( fera / valor tol
glei. contar segue: 1 Noste CONSIRUTORA E

LDA -R$ 319699531 - Z CONSTRUTORA
BRASFORT LIDA - R$ 3446526% - Serdo assim a Comissão
Permanente de Ustações, nos temos do Arigo 109 da ei
Federal no 8S6593 e aherações, ITA os Ineressados no
procedimento da presente iação a teem dência ds autos
do processa,de forna a vie auim forem, a sua
deles,como também a manifestação de interesse de suri
ao disposto da li Complementar no 1232006 e atualiza:
ções das propostas com valores iguais ou até 10% [sr cento)
da proposta melhor discada, Bragança Pausa, 19 de
setembro de 2072- EDWAIDO SIYA DOS SANTOS Prsiderte
da Conisão
BR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS
NoMoLocAçÃo no LeTRônIcO No
O Pesto Munical da Ena Turca de faz

saber que a ctação modalidade Peão levôrico vo 92022,
abero paracontação de empres de REGISTRO DE PREÇOS
para aquisição de pras, pese, pó de pera e rahão, de
acordo com a necessidade da prefeita pelo perodo de 03
(it] meses.fi hamsopado a empresa ANE NICÁCIO ME,
nos items 1 à 06 como rior total e R$ 5623600 hroverta e
se mi duzentos e vina e sei rei).

BrotasSP 19 de seumbro de 2022 - AMIOMO CARLOS
FOLAQUMN- Príeio Municipal em Exo
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