Prefeitura da Estância de A baia
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração
À Associação Comercial e Industrial de Atibaia – ACIA
At. Sr. Alessandro Soares
Fone/Fax: 4411-5544 – 0800-707-4024
e-mail: suporte@aciaonline.com.br - soniafinanceiro@aciaonline.com.br .
A Prefeitura da Estância de Atibaia, torna público para conhecimento dos interessados as
licitações abertas nas seguintes modalidades:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2019, PROCESSO Nº

16.841/2019, cujo o objeto é o

Registro de preços para eventual prestação de serviços de locação de praticáveis, cadeiras e
mesas, banheiros químicos, grades de proteção metálica e tapumes de fechamento metálico,
destinados ao uso em eventos, da Secretaria de Cultura e Eventos, de forma parcelada, por
um período de 12 (doze) meses. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 30/05/19
ÀS 16H00. ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS
DIA: 31/05/19 ÀS 08H30.
Para aquisição dos editais os interessados deverão acessar os sites www.atibaia.sp.gov.br
(Transparência Pública) ou www.bbmnetlicitacoes.com.br.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2019, PROCESSO Nº 14.905/2019, cujo objeto é a
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de elaboração de projeto
elétrico, para a substituição das lâmpadas de vapor de sódio ou vapor de mercúrio por
lâmpada LED, em diversos logradouros do município de Atibai/SP. ENTREGA DOS
ENVELOPES E INÍCIO DA SESSÃO DE LANCES: “Proposta e Documentação” às 09
horas do dia 03 de junho de 2.019, na sala de Licitações, sita na R Bruno Sargiani, 100, Vila
Rica, Atibaia/SP.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2019, PROCESSO Nº 16.965/2019, cujo objeto é a
Contratação de serviço de implementação de um Centro de Segurança Municipal (COI),
agregando em um único local, diversos serviços articulando as ações dos órgãos públicos e
concessionárias de serviços, objetivando monitorar o funcionamento da cidade, prevenir e
informar situações de risco e principalmente, coordenar ações urgentes atuando em casos
como acidentes de trânsitos, policiamento e grandes eventos, destinado ao uso da Secretaria
de Segurança pública, de forma parcelada, pelo período de 30 (trinta) meses. ENTREGA
DOS ENVELOPES E INÍCIO DA SESSÃO DE LANCES: “Proposta e Documentação” às
09 horas do dia 04 de junho de 2.019, na sala de Licitações, sita na R Bruno Sargiani, 100,
Vila Rica, Atibaia/SP.
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2019, PROCESSO Nº 8.994/2019, cujo objeto é a
Contratação de empresa de transporte escolar (micro-ônibus / vans), com motorista e monitor,
destinada ao uso dos alunos do bairro do Tanque e Maracanã, da Rede Municipal de Ensino,
da Secretaria de Educação, de forma parcelada, por um período de 12 (doze) meses.
ENTREGA DOS ENVELOPES E INÍCIO DA SESSÃO DE LANCES: “Proposta e
Documentação” às 14 horas do dia 04 de junho de 2.019, na sala de Licitações, sita na R
Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP.
Para aquisição dos editais os interessados deverão acessar os sites www.atibaia.sp.gov.br.
DEMAIS INFORMAÇÕES: Departamento de Compras e Licitações, sito à R Bruno Sargiani,
100, Vila Rica, Fone: 11 4414-2510.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 20 de maio de 2.019.
Everaldo da Silva
Gerente da Divisão de Licitações

