
Prefeitura da Estância de Atibaia

Estado de São Paulo

________________________________________________________________________________

A

Associação Comercial e Industrial de Atibaia – ACIA.

Att. Sr. Alessandro Soares

A Prefeitura  da  Estância  de  Atibaia,  torna  público  para  conhecimento  dos

interessados a abertura de licitação nas seguintes modalidades:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2018,  PROCESSO Nº 12.077/2018, cujo o objeto é a aquisição

de container para utilização como arquivo, destinado ao uso da Vigilância Sanitária, da Secretaria

Municipal da Saúde. Recebimento de propostas  iniciais até: 07/06/2018 às 08h25. Abertura de

propostas dia 07/06/2018 às 08h30 e início da sessão de disputa de preços dia: 08/06/2018 às

08h30.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2018, PROCESSO Nº 14.223/2018, é o Registro de Preços para

eventual  aquisição  de  medicamentos,  lista  16/2018,  destinado  ao  atendimento  de  Demanda

Judicial,  sem indicação  de  marca,  destinado  ao  uso  da  Secretaria  Municipal  da  Saúde,  com

entregas parceladas por um período de 12 (doze) meses. Recebimento de propostas iniciais até:

07/06/2018 às  08h25.  Abertura  de propostas  dia  07/06/2018 às 08h30 e início  da  sessão de

disputa de preços dia: 08/06/2018 às 08h30.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2018,  PROCESSO Nº 14.221/2018, cujo o objeto é Registro de

Preços para eventual aquisição de medicamentos, lista 12/2018, destinado ao atendimento de

Demanda Judicial, sem indicação de marca, destinado ao uso. Recebimento de propostas iniciais

até: 07/06/2018 às 08h25. Abertura de propostas dia 07/06/2018 às 08h30 e início da sessão de

disputa de preços dia: 08/06/2018 às 08h30.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2018, PROCESSO Nº 13.393/2018, cujo o objeto é o registro de

preços para eventual aquisição de medicamentos – Lista 10/2018, destinados ao atendimento da

Secretaria Municipal da Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.

Recebimento  de  propostas  iniciais  até:  07/06/2018  às  08h25.  Abertura  de  propostas  dia

07/06/2018 às 08h30 e início da sessão de disputa de preços dia: 08/06/2018 às 08h30.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/2018, PROCESSO Nº 14.991/2018, cujo o objeto é o registro de

preços  para  eventual  aquisição  de  fralda  descartável  infantil,  lista  01-2018,  destinados  ao

atendimento da  Secretaria Municipal da Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12

(doze) meses. Recebimento de propostas iniciais até: 07/06/2018 às 08h25. Abertura de propostas

dia 07/06/2018 às 08h30 e início da sessão de disputa de preços dia: 08/06/2018 às 08h30.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 083/2018, PROCESSO Nº  15.148/2018, cujo o objeto é a aquisição

de  equipamentos  e  implementos  agricolas,  destinados  ao  uso  da  Secretaria  de  Agricultura.

Recebimento  de  propostas  iniciais  até:  05/06/2018  às  08h25.  Abertura  de  propostas  dia

05/06/2018 às 08h30 e início da sessão de disputa de preços dia: 06/06/2018 às 08h30.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018,  PROCESSO Nº 13.846/2018, cujo o objeto é  registro de

preços para eventual aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis, destinados ao uso

da Secretaria de Serviços, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses. Entrega

dos envelopes “Proposta e Documentação” e início da sessão de lances até 06/06/2018 às 09:00,

na Sala de Licitações, sito na R. Bruno Sargiani Nº 100, Vila Rica, Atibaia/SP. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018,  PROCESSO Nº 14.097/2018, cujo o objeto é a aquisição

de materiais esportivos, destinados a diversas práticas esportivas e jogos da Secretaria Municipal

de Esportes e Lazer.  Entrega dos envelopes “Proposta e Documentação” e início da sessão de

lances até 06/06/2018 às 09:00, na Sala de Licitações, sito na R. Bruno Sargiani Nº 100, Vila Rica,

Atibaia/SP. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018, PROCESSO Nº 15.502/2018, cujo o objeto é o Registro de

Preços para eventual aquisição de equipamentos para monitoramento de alarmes, instalados, em

regime global, como medida de segurança em diversos prédios desta Prefeitura, com entregas

parceladas  por  um  período  de  12  (doze)  meses. Entrega  dos  envelopes  “Proposta  e

Documentação” e início da sessão de lances até 06/06/2018 às 14:00, na Sala de Licitações, sito

na R. Bruno Sargiani Nº 100, Vila Rica, Atibaia/SP. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2018, PROCESSO Nº 14.950/2018, cujo o objeto é o Registro de

Preços para eventual  prestação de serviços de ressolagem de pneus,  destinada aos veículos

pesados,  de diversas Secretarias desta Prefeitura, de forma parcelada, por um período de 12

(doze) meses. Entrega dos envelopes “Proposta e Documentação” e início da sessão de lances

até 06/06/2018 às 14:00,  na Sala  de Licitações,  sito na R.  Bruno Sargiani  Nº 100,  Vila Rica,

Atibaia/SP. 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2018, PROCESSO Nº 12.672/2018, cujo o objeto Permissão

para prestação de serviço público para remoção, guarda e depósito de veículos apreendidos e/ou

removidos  em  decorrência  de  infração  às  normas  de  trânsito  ou  ao  código  de  posturas  do

município da Estância de Atibaia, com disponibilidade de área para guarda de veículos, por um

período de 05 (cinco) anos.  Entrega e abertura dos envelopes “Documentação e Proposta” dia

21/06/2018 às 09:00, na Sala de Licitações, sito na R. Bruno Sargiani Nº 100, Vila Rica, Atibaia/SP.

Para  aquisição  do(s)  edital(is)  os  interessados  deverão  acessar  os  sites

http://www.atibaia.sp.gov.br, ou, dirigir-se à sede da Prefeitura da Estância de Atibaia, nos dias

úteis da 10hs às 16 hs, mediante o recolhimento de emolumentos. 

DEMAIS INFORMAÇÕES: Departamento de Compras e Licitações, sito à Rua Bruno Sargiani,

100, Vila Rica, Fone: 11 4414-2510

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES, 21 de

maio 2.018. Everaldo da Silva – Gerente da Divisão de Licitações
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