
Prefeitura da Estância de A baia
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração       

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura da Estância de Atibaia, torna público para conhecimento dos interessados a abertura
das seguintes licitações:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/2018, PROCESSO Nº 29.861/2018,  objetivando o registro de preço para

eventual  contratação  de  serviços  de  assistência  técnica,  com  fornecimento  de  peças,  destinada  a

manutenção  e  conservação  dos  veículos  pesados  de  diversas  Secretarias  desta  Prefeitura,  de  forma

parcelada, por um período de 12 (doze) meses. Entrega e Abertura dos Envelopes: às 09 horas do dia 23 de

outubro de 2.018, na Sala de Licitações da Secretaria de Administração, à R. Bruno Sargiani, 100, Vila Rica,

Atibaia/SP. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2018, PROCESSO Nº 29.336/2018,  objetivando o registro de preço para

eventual  contratação  de  serviços  de  impressão  e  montagem  em  papel  A4,  de  avaliações  unificadas,

destinados aos alunos do Ensino Fundamental, da Rede Municipal de Ensino, da Secretaria de Educação,

de forma parcelada, por um período de 12 (doze) meses. Entrega e Abertura dos Envelopes: às 09 horas do

dia 24 de outubro de 2.018, na Sala de Licitações da Secretaria de Administração, à R. Bruno Sargiani, 100,

Vila Rica, Atibaia/SP. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2018, PROCESSO Nº 29.859/2018,  objetivando o registro de preço para

eventual  contratação  de  serviços  de  assistência  técnica,  com  fornecimento  de  peças,  destinada  a

manutenção e conservação dos veículos leves de diversas Secretarias desta Prefeitura, de forma parcelada,

por um período de 12 (doze) meses. Entrega e Abertura dos Envelopes: às 09 horas do dia 25 de outubro de

2.018, na Sala de Licitações da Secretaria de Administração, à 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). 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2018,  PROCESSO Nº 29.064/2018,  cujo o objeto é o  registro de preços

para eventual  aquisição de academias ao ar  livre a serem instaladas  em locais  públicos  do Município,

destinadas ao uso da Secretaria de Esporte e Lazer, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze)

meses. Recebimento de propostas  iniciais até:  23/10/2018 às 16h00. Abertura de propostas e início da

sessão de disputa de preços dia: 24/10/2018 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).

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, 05 de outubro de 2.018.  

Daniela Marques Vieira Barbosa – Diretora do Departamento de Compras e Licitações


