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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1007423-61.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 14ª 
Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ALEXANDRE BATISTA ALVES, na forma da Lei, 
etc.FAZ SABER a(o) LUIZ CARLOS MENDES MELLO, CPF 321.592.758-67, que lhe foi proposta uma ação de Consignação 
Em Pagamento por parte de Eds Prev - Sociedade de Previdência Privada, objetivando que a mesma seja julgada procedente, 
autorizando o depósito em consignação no valor de R$ 3.483,82 (Fevereiro/2018). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de maio de 2020.                                             [02,03] 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANALÂNDIA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

EDITAL Nº 05 DE 01 DE JUNHO DE 2020 - TOMADA DE PREÇO 01/2020O Município de 
Analândia, torna público que, nos termos da legislação vigente, foi adjudicado e homologado 
o resultado no dia 30/06/2020, pelo Prefeito Municipal, Jairo Aparecido Mascia, cujo objeto 
é a Contratação de empresa especializada para execução de implantação de Ações de 
Perdas Através da Setorização, Macromedição e Execução da Modelagem Matemática, 
conforme contrato de transferência nº 0541.024-34/2020/ Agência das Bacias PCJ/Caixa, 
adjudicando o direito de contratar com a Administração Pública Municipal à: Thesis Engenharia 
e Construções EIRELI - EPP, valor R$: 416.092,35, por ter apresentado o melhor preço e o que 
melhor atende as necessidades do Município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Eletrônico nº 048/2020, 
objetivando o registro de preços de café, chá e açúcar, no dia 15 de julho de 2020, às 09:00 horas. 
Interessado: Secretarias Diversas. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na 
internet, nos endereços eletrônicos www.bbmnetlicitacoes.com.br, www.louveira.sp.gov.br, ou 
de 2ª a 6ª feira, das 09:00 às 16:00 horas, na Rua Catharina Calssavara Caldana, 451, Bairro 
Leitão, Louveira - SP. Outras informações no endereço citado ou pelo telefone (19) 3878-9700. 
Louveira, 02 de julho de 2020. RODRIGO RIBEIRO - Secretário de Administração.

TOMADA DE PREÇOS 01/2020- SUSPENSÃO
EDITAL N°. 02/2020

PROCESSO N°.3002/2020
Contratação de empresa especializada para instalação do sistema de geração de energia solar 
fotovoltaica, incluindo material, equipamentos e mão de obra para a Câmara Municipal de Jacareí. A 
Comissão de Licitações torna pública a SUSPENSÃO do certame referente ao Edital da Tomada de Preços 
nº 01/2020 para revisão e retificação do Termo de Referência, Edital e Anexos. A nova data de abertura será 
divulgada na forma da Lei. Sendo o que nos cabia para o momento,

Mirta Eveliane Tamen Lazcano
Presidente da Comissão de Licitações

CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ – SP

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007547-14.2014.8.26.0704 A MM. 
Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dra Mônica 
de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MARCIO NAVAJAS 
BASTOS,CPF 173.671.458-94, que BANCO BANKPAR S/A, lhe ajuizou Ação de Cobrança, de 
Procedimento Comum, para declarar rescindido o contrato de empréstimo pactuado Cartão de 
Crédito/Compra (contrato nº 376627042091005; da bandeira: AMEX), pelo inadimplemento do 
demandado, bem como condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 68.894,20 (15/10/2014), 
atualização da última fatura, reconhecendo a aplicação de multa 2%, já aplicada nos extratos, juros 
de 1% ao mês e correção monetária segundo índices oficiais (INPC). Encontrando-se o requerido 
em lugar incerto e não sabido, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir 
após o prazo de 20 dias supra, ofereça resposta, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os 
fatos alegados. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de junho de 2020. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 02 E 03/07/2020 

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 040/2020-FAMESP/BAURU
Acha-se à disposição dos interessados do dia 06/07/2020 a 10/07/2020, das 08:00 às 
12:00 horas e das 13:00 às 16:00 horas, na Célula de Gestão de Suprimentos da 
Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar - FAMESP/BAURU, localizada 
na Av. Luiz Edmundo Carrijo Coube, nº 1-100, Jardim Santos Dumont, Município de 
Bauru, Estado de São Paulo, Fone (0xx14) 3103-4116, ou pelo site https://www.
famesp.org.br/compras/FAMESP-BAURU/modalidade/solicitacoes de proposta 
comercial, a Solicitação de Proposta Comercial para futura contratação de empresa 
para prestação de serviços médicos na área da saúde, para a especialidade de 
matriciamento, para o Ambulatório Médico de Especialidades de Tupã, conforme 
as especificações constantes no Anexo I desta solicitação, para análise da Diretoria 
da FAMESP.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA “A HEBRAICA” DE SÃO PAULO
CNPJ 61.139.911/0001-99

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020

Objetos: Equipamentos de academia/ preparação física Especificações: Apare-
lho multifuncional pneumático; Aparelho de agachamento pneumático; Remo Er-
gômetro; Compressor 220V DA1500 e Secador; Bicicleta Vertical; Aparelho de per-
na (cadeira extensora); Aparelho de perna (cadeira flexora); Aparelho de pressão 
de pernas (leg press 45); Aparelho de glúteo vertical; Aparelho de braço (bíceps); 
Aparelho de braço (tríceps); Aparelho peitoral/ dorsal (cross over); Multi-Estação. 
Tipo: menor preço. Envio de propostas: de 03/07/2020 a 15/07/2020, às 10h00. 
Abertura de lances: 15/07/2020, às 11h (Horários de Brasília). O edital comple-
to e seus anexos poderão ser consultados e baixados pela internet no endereço  
http://www.ahebraica.org.br/edital-05-2020/. 
Mais informações: Hungria, 1.000, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, CEP 01455-000, 
de Segunda à Sexta das 09h às 12h e das 14h às 17h, com o pregoeiro do clube. 
E-mail: editalcbc@hebraica.org.br
São Paulo, 03 de julho de 2020. CARLOS INGLEZ Responsável Técnico do Projeto

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
AVISO DE JULGAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 - Processo: 040/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE LIMPEZA DA LAGOA DE ESTA-
BILIZAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NOS TERMOS DO CONTRATO FEHIDRO Nº 057/2020, 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, EM CONFORMIDADE COM O MEMORIAL DESCRITIVO, 
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, PLANILHA DE PREÇOS ORIENTATIVOS, PROJETOS BÁSICOS E CONTRATO 
FEHIDRO Nº 057/2020, conforme especificações constantes no anexo I deste edital.
A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Itajobi torna público o resultado do julgamento e da classificação 
do certame licitatório. Feito o julgamento a Comissão de Licitações chegou ao seguinte resultado: A empresa N M DE 
OLIVEIRA YAMAGURO – ME, ficou classificada em primeiro lugar por ter apresentado o menor preço global no valor de 
R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais). 

Itajobi, 02 de julho de 2020.
LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO - Prefeito Municipal / KELLI CRISTIANE NONATO DA SILVA - Setor de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
AVISOS DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº.010/2020 – Contratação de empressa para 
prestação de serviço funerário.
Recebimento das propostas até às 09h00 do dia 17/07/2020.
O edital está disponível no site www.jacarei.sp.gov.br ou poderá ser 
retirado na Unidade de Licitações, 1º andar, sito à Praça dos Três 
Poderes, 73, Centro, Jacareí/SP, no horário das 08h00 às 17h00, me-
diante apresentação de um “CD-R” novo.
JUREMA COLASSANTE DOS SANTOS-SECRETÁRIA DE ASSIS-
TÊNCIA SOCIAL
Pregão Eletrônico nº.080/2020 - Registro de preços para fornecimen-
to de máscara descartável, luva látex, álcool gel 70% e etílico hidrata-
do 70°. Encaminhar proposta: até às 09h00 do dia 20/07/2020.
O edital estará disponível, nos sites: www.comprasgovernamentais.
gov.br (UASG 986.589), www.jacarei.sp.gov.br ou poderá ser retirado 
na Unidade de Licitações, 1º andar, sito à Praça dos Três Poderes, 
nº73, Centro, Jacareí/SP, no horário das 08h00 às 17h00, mediante 
apresentação de um “CD-R” novo.
DR.ª  AGUIDA ELENA  B. FERNANDES CAMBAUVA – SECRETÁ-
RIA DE SAÚDE 

O PREFEITO DELCIO JOSÉ SATO FAZ SABER QUE ENCON-
TRA-SE ABERTO O SEGUINTE PROCESSO LICITATÓRIO:
Pregão Presencial N° 38/2020 – Edital n° 103/2020 - Processo N° 
5657/2020 - Objeto: RP Gêneros Alimentícios para realização de 
Diversos Eventos - Abertura: 22.07.2020 - às 09h30m - Av. Dona 
Maria Alves, 865, Centro. O Edital completo encontra-se no site: 
http://transparencia.ubatuba.sp.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS PROFISSIONAIS 
DA ÁREA NOTARIAL E REGISTRAL - COOPNORE

CNPJ 07.714.057/0001-00 - NIRE 43400092731
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA DE NÚCLEO DO RIO DE JANEIRO E SÃO PAULO
REALIZADA DE FORMA DIGITAL

A Presidente da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS PROFISIONAIS DA 
ÁREA NOTARIAL E REGISTRAL - COOPNORE, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto 
Social da Cooperativa, observado o disposto no art. 43-A da Lei nº 5.764, de 1971, bem como da 
regulamentação que lhe confere a Instrução Normativa nº 81, do Departamento Nacional de Registro 
Empresarial e Integração do Ministério da Economia, convoca os senhores associados, que nesta data 
somam 493 (quatrocentos e noventa e três) associados do Rio de Janeiro e 116 (cento e dezesseis) as-
sociados de São Paulo, para se reunirem em ASSEMBLEIA DE NÚCLEO a ser realizada no dia 15 de 
julho de 2020, no ambiente virtual abaixo descrito, transmitido a partir da sede da Cooperativa, 
na Rua General Andrade Neves, nº 14, sala 301, Centro Histórico, Porto Alegre/RS, observando-
-se todas as normas de segurança decorrentes da pandemia do coronavírus (COVID-19), em primeira 
convocação, às 12h30min, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados de cada Núcleo; em 
segunda convocação, às 13h30min, com a presença da metade dos associados mais um de cada 
Núcleo, e, em terceira e última convocação, às 14h30min, com a presença de no mínimo 10 (dez) 
associados de cada Núcleo, para deliberarem sobre os assuntos da ordem do dia a seguir detalhada.

ORDEM DO DIA
I. Definir o posicionamento (voto) de cada Núcleo, em relação às matérias que serão objeto da Assem-
bleia Geral Ordinária de 2020 da Cooperativa, na qual o Núcleo será representado pelos respectivos 
Delegados, nos termos do art. 22 do Estatuto Social.
Em regime de ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
ORDEM DO DIA
1) Prestação das contas dos órgãos da administração, relativamente ao exercício encerrado em 31 de 
dezembro de 2019, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
a) Relatório da Gestão;
b) Balanço;
c) Demonstração do resultado do exercício social (apuração das sobras ou perdas); e
d) Parecer da Auditoria Independente.
2) Destinação das sobras líquidas apuradas ou rateio das perdas;
3) Eleição dos membros do Conselho de Administração para composição de cargos vagos, cujo man-
dato se estenderá até a posse dos que vierem a ser eleitos na AGO de 2021;
4) Eleição dos membros do Conselho Fiscal, cujo mandato se estenderá até a posse dos que vierem 
a ser eleitos na AGO de 2023;
5) Fixação do valor das cédulas de presenças dos membros dos Conselhos de Administração e Fis-
cal, dos honorários do Presidente e dos Vice-Presidentes, bem como do montante para suportar a 
remuneração dos membros da Diretoria Executiva, a serem individualizados pelo Conselho de Admi-
nistração, oportunamente;
6) Discussão e deliberação sobre Política de Sucessão de Administradores;
7) Outros assuntos de interesse social, sem caráter deliberativo.
Atenção: para participarem da assembleia os cooperados deverão observar o que segue:
1) A Assembleia se realizará em formato digital, tendo em vista a recomendação do Ministério da 
Saúde e demais autoridades competentes para evitar aglomerações, garantindo a segurança e saúde 
de nossos associados e colaboradores, modalidade essa amparada em orientação do BACEN por 
meio do Ofício 5312/2020-BCB/SECRE/DIORF e pela MPV 931/2020, que inseriu o art.43-A na Lei 
5764/71. 
2) a documentação relacionada aos assuntos da assembleia estará disponível aos cooperados no 
ambiente da assembleia até 24 horas antes do início da solenidade, no link http://elejaonline.com/
assembleiacoopnoreunicred, além de estar acessível durante toda a solenidade, em tempo real. Se 
houver interesse de conhecimento prévio da documentação relacionada, o associado deverá solicitar 
a Cooperativa. 
3) a assembleia será gravada e a checagem de presença será atestada em tempo real, ou por meio 
eletrônico disponibilizado pela Cooperativa, com expressa transcrição na ata;
4) O ambiente virtual da assembleia poderá ser acessado a partir do link entre na assembleia, 
disponível no site http://elejaonline.com/assembleiacoopnoreunicred que utilizará a plataforma zoom. 
A plataforma virtual suporta a participação dos cooperados de forma segura. A qualquer momento 
os cooperados poderão interagir, questionar, ou manifestar-se por intermédio do chat, acessível e 
visível para todos.
5) As deliberações serão tomadas a partir da manifestação dos cooperados, colhidas no ambiente 
virtual. Após explanados os pontos pela administração, esclarecidas as dúvidas enviadas pelo chat, 
ficarão abertos os canais de votação por cinco minutos para que todos possam votar. Assim como a 
participação na assembleia, a votação obedecerá aos critérios legais e estatutários. Para votar o co-
operado acessará o link “votação” disponível no ambiente da assembleia. O acesso se dará a partir 
de login e senha. Por login, considera-se o número da conta corrente do cooperado sem o hífen (ex. 
12345). Por senha, considera-se os três primeiros dígitos do CPF ou CNPJ do cooperado. Colhidos e 
contados os votos, a presidente da assembleia divulgará os resultados. 
6) O ambiente virtual da assembleia poderá ser acessado a partir da internet de computador, Smar-
tphone ou tablet, nos principais Browsers (Edge, Google Chrome, Mozilla, Opera mini) no mínimo um 
windows 7, Linux ou MacOS.
7) A cooperativa disponibilizará, desde às 09 horas do dia da assembleia até o final da solenidade, 
profissionais capacitados para auxiliar os cooperados que eventualmente tiverem dificuldade de aces-
so ao ambiente virtual a partir dos telefones (51) 99267-9203 e (51) 99299-2900.
8) Maiores informações poderão ser obtidas no site da Cooperativa, no seguinte link: www.coopnore.com.br

Porto Alegre/RS, 03 de julho de 2020.
Margot Virgínia Silveira de Souza

Presidente 

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO REF: PREGÃO ELETRÕNICO N.º 0002/ 
2020 - PROCESSO N. E – 2.034/2020 OBJETO:  A Presente licitação tem por 
objeto a aquisição de uma Máquina Retroescavadeira, zero quilometro, para 
atender a Secretaria de Agricultura e Abastecimento Municipal de Embu-Gua-
çu, conforme especificação e quantidade estabelecida no Termo de Referência 
– Anexo – I do Edital. HOMOLOGO a decisão da COMISSÃO PERMANENTE 
PARA JULGAMENTO DE LICITAÇÕES desta Prefeitura; ADJUDICAÇÃO, 
considerando a decisão da Comissão Permanente para Julgamento de Lici-
tações, optamos pela ADJUDICAÇÃO do presente para a empresa: MACRO-
MAQ EQUIPAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ sob o n.º 83.675.413/0001-
01, vencedora do menor preço do item: 01 R$ 229.500,00. Embu Guaçu 
02 de julho de 2020. Maria Lúcia da Silva Marques Prefeita Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
AVISOS DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº.85/2020 - Registro de preços para fornecimento 
de material para coleta de sangue à vacuo. Encaminhar proposta: até 
às 09h00 do dia 28/07/2020.
Pregão Eletrônico nº.86/2020 - Registro de preços para fornecimento 
de medicamentos para atender ordem judicial – grupo 06.
Encaminhar proposta: até às 09h00 do dia 30/07/2020.
Pregão Eletrônico nº.87/2020 – Registro de preços para fornecimen-
to de medicamentos – grupo 21. Encaminhar proposta: até às 09h00 
do dia 29/07/2020.
Dr.ª AGUIDA ELENA B. FERNANDES CAMBAUVA-SECRETÁRIA 
DE SAÚDE
Os editais estarão disponíveis, nos sites: www.comprasgovernamen-
tais.gov.br (UASG 986.589), www.jacarei.sp.gov.br ou poderá ser 
retirado na Unidade de Suprimentos – Diretoria Administrativa da 
Secretaria de Saúde Av. Major Acácio Ferreira, 854 – Jardim Para-
íba Jacareí/SP; CEP. 12.327-530, no horário das 08h00 às 17h00, 
mediante apresentação de um “CD-R” novo.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO EXTREMO NOROESTE DE SÃO PAULO - CIENSP
CNPJ: 07.309.266/0001-60

PREGÃO PRESENCIAL N.º 05/2020
OBJETO: Contratação de locação de softwares nas áreas de Contabilidade Pública, Recursos 
Humanos, Folha de Pagamentos, Controle Interno Web e Suporte Técnico, conforme descrição 
contida no Anexo I – Termo de Referência.  Encerramento: 17 de Julho de 2020 às 09:00 hs, na sala 
de Reuniões do Ciensp, situado a Rua Floriano Peixoto, 1291, Centro, Andradina/SP. Retirada do 
Edital: O edital com os respectivos anexos poderá ser adquirido no horário de expediente do CIENSP, 
através do email licitacao@ciensp.com.br ou no site www.ciensp.com.br. Informações: pelo telefone 
018 3702 3150/3158 – Horário de atendimento 08:00 hs às 17:00 hs. Andradina/SP, 16 Junho de 
2020. 

OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES – PRESIDENTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2020- PROC. 34/2020- OBJETO: 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO 

DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO. Tornamos público aos 
interessados no pregão retro mencionado nova data de encerramento: 
16/07/2020 às 10h00, devido alteração no edital. O edital retificado será 
disponibilizado no site: www.aluminio.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
HOMOLOGAÇÃO - Pregão Eletrônico nº 37/20 – PMH n° 
12979/19 - Objeto: Contratação de empresa especializada para 
a execução dos serviços constantes do SISTEMA DE COLETA, 

TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) – “A (A1, A2, A3, A4 e 
A5), B e E”, de acordo com a Resolução RDC ANVISA nº 222/2918, 
CONAMA nº 358/05 e CONAMA nº 316/02, no município de Hortolândia, 
com fornecimento de todos os equipamentos, materiais e mão de obra 
necessária, de acordo com as especificações constantes no presente 
Edital e seus anexos. Diante dos elementos constantes nos presentes 
autos e, com base na manifestação exarada pela Pregoeira, ADJUDICO 
e HOMOLOGO a licitação em referência, do objeto desta licitação em 
favor da empresa STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, bem como 
autorizo a respectiva despesa no valor total de R$ 617.880,00. Hortolândia, 
02 de julho de 2020. Francisco Raimundo da Silva - Secretário Municipal 
de Serviços Urbanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
AVISO - PREGÃO PRESENCIAL - O Município de Hortolândia 
torna público aos interessados a abertura do Pregão Presencial 

nº 47/2020, Edital nº 57/2020, Processo Administrativo nº 3352/2020, cujo 
objeto consiste na “Contratação de empresa especializada na execução 
de serviços de limpeza hospitalar com fornecimento de mão de obra, 
saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, visando à obtenção 
de adequadas condições de salubridade e higiene, abastecimento e 
reposição de materiais nos locais determinados na relação de endereços 
constantes no Anexo A”, conforme Anexo I – Memorial Descritivo”. 
Data da Abertura: 06/07/2020 - Data da Sessão: 17/07/2020 - Horário: 
09h00min - O Edital e seus anexos poderá ser obtido no sítio eletrônico 
oficial da Prefeitura: www.hortolandia.sp.gov.br (Portal da Transparência > 
Licitações) ou junto ao Departamento de Suprimentos, Setor de Cadastro 
da Prefeitura de Hortolândia, localizado na Rua José Cláudio Alves dos 
Santos, nº 585, bairro Remanso Campineiro, no Município de Hortolândia 
– SP., no horário das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas, 
mediante mediante o recolhimento aos cofres públicos da importância do 
equivalente ao custo por folha da Administração. Hortolândia, 02 de julho 
de 2020. Claudemir Aparecido Marques Francisco - Secretário Municipal 
Interino de Administração e Gestão de Pessoal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
Aviso de Licitação - Processo Licitatório nº 052/2020 - Pregão Eletrônico nº 015/2020

O MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO/SP, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no 
CNPJ sob o nº 45.369.220/0001-25, através da PREFEITURA MUNICIPAL, por intermédio do 
Prefeito Municipal Marcos Daniel Bonagamba, torna público para conhecimento de quem possa 
interessar que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, tendo em 
vista a escolha da proposta de MENOR PREÇO para contratação de empresa para fornecimento 
de veículo 0KM tipo ambulância, conforme quantidades e exigências estabelecidas no termo 
de referência e anexos. O recebimento das propostas será a partir do dia 06 de julho de 2020 às 
08:00h e o encerramento do recebimento será dia 16 de julho de 2020 às 08:30h. A abertura da 
disputa será às 09:00h do dia 16 de julho de 2020. O instrumento convocatório e seus anexos 
poderão ser retirados ou consultados no site ofi cial do Município: www.saosimao.sp.gov.br, 
na Seção de Licitações da Prefeitura Municipal, de segunda às sextas feiras, das 09h00min às 
12h00min e das 13h30min às 16h00min, à Rua Rodolfo Miranda, n.º 167, Centro, ou ainda 
solicitado pelo telefone (16) 39849070 ou pelo e-mail: licitacao@saosimao.sp.gov.br. 

Marcos Daniel Bonagamba
Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico n.º 138/2020

Processo de Compras nº 296/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada em recapeamento asfáltico em vias públicas, 
conforme descrito em edital e seus anexos.
VALOR ESTIMADO: R$ 5.582.256,88 (cinco milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, duzentos 
e cinquenta e seis reais e oitenta e oito centavos).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 17 de julho de 2020.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 17 de julho de 2020 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 17 de julho de 2020 a partir das 14 horas 30 minutos.

• Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na 
íntegra somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br. 

Ribeirão Preto, 2 de julho de 2020.
Marine Oliveira Vasconcelos

Secretária Municipal da Administração 

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico n.º 139/2020

Processo de Compras nº 297/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada em recapeamento asfáltico em vias públicas, 
conforme descrito em edital e seus anexos.
VALOR ESTIMADO: R$ 6.232.380,26 (seis milhões, duzentos e trinta e dois mil, trezentos e 
oitenta reais e vinte e seis centavos). 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 17 de julho de 2020.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 17 de julho de 2020 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 17 de julho de 2020 a partir das 14 horas 30 minutos.

• Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na 
íntegra somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br. 

Ribeirão Preto, 2 de julho de 2020.
Marine Oliveira Vasconcelos

Secretária Municipal da Administração 

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico n.º 0174/2020

Processo de Compras nº 0352/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada em recapeamento asfáltico em vias públicas, 
conforme descrito em edital e seus anexos.
VALOR ESTIMADO: R$ 1.589.649,57 (um milhão quinhentos e oitenta e nove mil seiscentos e 
quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos). 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 16 de julho de 2020.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 16 de julho de 2020 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 16 de julho de 2020 a partir das 14 horas 30 minutos.

• Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na 
íntegra somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br. 

Ribeirão Preto, 2 de julho de 2020.
Marine Oliveira Vasconcelos

Secretária Municipal da Administração 

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 175/2020

Processo de Compras nº 353/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada em recapeamento asfáltico em vias públicas, 
conforme descrito em edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 1.043.263,64 (um milhão quarenta e três mil duzentos e sessenta e três 
reais e sessenta e quatro centavos). 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 16 de julho de 2020.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 16 de julho de 2020 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 16 de julho de 2020 a partir das 14 horas 30 minutos.

• Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na 
íntegra somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br. 

Ribeirão Preto, 2 de julho de 2020.
Marine Oliveira Vasconcelos

Secretária Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2020
Processo de Compras nº 364/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada em recapeamento asfáltico em vias públicas, 
conforme descrito em edital e seus anexos.
VALOR ESTIMADO: R$ 8.201.339,25 (oito milhões, duzentos e um mil, trezentos e trinta e 
nove reais e vinte e cinco centavos).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 20 de julho de 2020.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 20 de julho de 2020 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 20 de julho de 2020 a partir das 14 horas 30 minutos.

• Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na 
íntegra somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br. 

Ribeirão Preto, 2 de julho de 2020.
Marine Oliveira Vasconcelos

Secretária Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 014/2020

Processo de Compras nº 0431/2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada para Execução de Alas e Escada em 
Concreto Armado e Recuperação de Erosão na rua Carlos Cesar Tonello, no bairro Heitor 
Rigon, conforme descrito em edital e seus anexos.  
Valor Estimado: R$ 371.325,82 (trezentos e setenta e um mil trezentos e vinte e cinco reais e 
oitenta e dois centavos).
PRAZO LIMITE PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: dia 21/07/2020 às 08:30hs. 
ABERTURA: dia 21/07/2020 às 09:00hs. 
• Local e horário para retirada do Edital: Departamento de Materiais e Licitações – Divisão de 
Compras – Av. Dr. Francisco Junqueira n° 2625, Atendimento ao Público Rua Jacira n° 50 - 
Jardim Macedo, das 8h às 17h (a custo zero – gratuito); ou (na íntegra) através do site 
www.ribeiraopreto.sp.gov.br.  

Ribeirão Preto, 02 de julho de 2020.
Marine Oliveira Vasconcelos

Secretária Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2020
Processo de Compras nº 243/2020

OBJETO: Registro de preços para aquisição de concertina clipada com instalação, conforme 
edital e seus anexos.
Valor Máximo Estimado: R$ 87.700,00 (oitenta e sete mil e setecentos reais).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 16 de julho de 2020.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 16 de julho de 2020 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 16 de julho de 2020 a partir das 14 horas 30 minutos.

• Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na 
íntegra somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br. 

Ribeirão Preto 2 de julho de 2020.
Marine Oliveira Vasconcelos

Secretária Municipal de Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração
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