
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 a abertura das

seguintes licitações:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº  157/19,  PROCESSO Nº24.861//19,  cujo  o  objeto  é  o  “Contratação de

empresa especializada em software desenvolvido para ser instalado em dispositivo eletrônico móvel

(aplicativo móvel e web) e, em tempo real, com a finalidade de gerenciamento da frota de veículos da

Prefeitura da Estância de Atibaia, pelo período de 12 (doze) meses”. Recebimento de Propostas Iniciais

até: 11/09/2019 Às 16h00. Abertura de Propostas e Início da Sessão de disputa de Preços: 12/09/2019

Às 08h30.

Para aquisição dos editais os interessados deverão acessar os sites http://www.atibaia.sp.gov.br/lic ou

www.bbmnetlicitacoes.com.br, ou, dirigir-se à sede da Prefeitura da Estância de Atibaia, nos dias úteis

da 10h às 16h, mediante o recolhimento de emolumentos no valor de R$ 10,00 (dez reais).

PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/19, PROCESSO Nº 28.016/19, cujo o objeto é a Aquisição de livros de

leitura,  destinados  aos  alunos  do  ensino  fundamental  da  Rede  Municipal  de  Ensino  na  Jornada

Literária  Projeto  Ler  e  Escrever:  Fonte  do  Saber,  a  ser  realizada  em Outubro/2019.  Entrega  dos

Envelopes (Proposta e Documentação) e Início da Sessão de Lances: às 09 horas dia 10 de setembro

de 2.019 na sala de Licitações, sita na R Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/19, PROCESSO Nº 28.017/19, cujo o objeto é a Aquisição de livros de

leitura,  destinados  aos  alunos  do  ensino  fundamental  da  Rede  Municipal  de  Ensino  na  Jornada

Literária  Projeto  Ler  e  Escrever:  Fonte  do  Saber,  a  ser  realizada  em Outubro/2019.  Entrega  dos

Envelopes (Proposta e Documentação) e Início da Sessão de Lances: às 09 horas dia 11 de setembro

de 2.019 na sala de Licitações, sita na R Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19, PROCESSO Nº 28.018/19, cujo o objeto é a Aquisição de livros de

leitura,  destinados  aos  alunos  do  ensino  fundamental  da  Rede  Municipal  de  Ensino  na  Jornada

Literária  Projeto  Ler  e  Escrever:  Fonte  do  Saber,  a  ser  realizada  em Outubro/2019.  Entrega  dos

Envelopes (Proposta e Documentação) e Início da Sessão de Lances: às 14 horas dia 11 de setembro

de 2.019 na sala de Licitações, sita na R Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP.
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/19, PROCESSO Nº 26.685/19, cujo o objeto é a Registro de preços

para eventual prestação de serviços de recarga de extintores e teste hidrostático, com fornecimento de

peças para hidrantes, extintores, suportes para extintores, placas de sinalização de proteção contra

incêndio e luminárias de emergência, destinados ao uso 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: às 09 horas dia 13 de setembro 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 http://www.atibaia.sp.gov.br/lic, ou,

dirigir-se à  sede da Prefeitura  da  Estância  de  Atibaia,  nos  dias  úteis  da 10h  às  16h,  mediante  o

recolhimento de emolumentos no valor de R$ 10,00 (dez reais). 

DEMAIS INFORMAÇÕES: Departamento de Compras e Licitações, sito à R Bruno Sargiani, 100, Vila

Rica, Fone: 11 4414-2510

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,  28 de agosto de 2.019.  

Everaldo da Silva

Gerente de Licitações


