
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 168/2018, PROCESSO Nº 32.206/2018, cujo o objeto é o registro de preços para eventual

aquisição de medicamentos, “lista 33/2018”, destinados ao atendimento da Secretaria Municipal da Saúde, com entregas

parceladas, por um período de 12 (doze) meses. Recebimento de propostas iniciais até: 19/11/2018 às 16h00. Abertura

de propostas iniciais e início da sessão pública: 20/11/2018 às 08h30.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 169/2018, PROCESSO Nº 31.985/2018, cujo o objeto é o registro de preços para eventual

aquisição equipamento hospitalares,  destinados ao uso do SAMU, da Secretaria  Municipal  da Saúde, com entregas

parceladas, por um período de 12 (doze) meses. Recebimento de propostas iniciais até: 19/11/2018 às 16h00. Abertura

de propostas iniciais e início da sessão pública: 20/11/2018 às 08h30.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 170/2018, PROCESSO Nº 29.857/2018, cujo o objeto é o registro de preços para eventual

aquisição de luvas e fraldas descartáveis, destinados ao uso das Creches Municipais, da Rede Municipal de Ensino,

touca protetora descartável, destinada ao uso dos Agentes de Serviço em Alimentação e saco plástico para coleta de

amostras, destinado ao uso da Divisão de Alimentação e Nutrição, da Secretaria de Educação, com entregas parceladas,

por um período de 12 (doze) meses. Recebimento de propostas iniciais até: 20/11/2018 às 16h00. Abertura de propostas

iniciais e início da sessão pública: 21/11/2018 às 08h30.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 171/2018, PROCESSO Nº 31.997/2018, cujo o objeto é o registro de preços para eventual

aquisição de medicamentos, “lista 21/2018”, destinados ao atendimento da Secretaria Municipal da Saúde, com entregas

parceladas, por um período de 12 (doze) meses. Recebimento de propostas iniciais até: 20/11/2018 às 16h00. Abertura

de propostas iniciais e início da sessão pública: 21/11/2018 às 08h30.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/18, PROCESSO Nº 28.380/2018, cujo o objetivo é a contratação de serviços contínuos

de internet, destinados ao uso nos próprios municipais da Prefeitura da Estância de Atibaia, de forma parcelada, por um

período de 06 (seis) meses. Entrega dos Envelopes e Início da Sessão de Lances: “Proposta e Documentação”, às 09

horas dia 12 de novembro de 2.018 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

www.bbmnetlicitacoes.com.br.

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, 29 de outubro de 2.018.  

Everaldo da Silva – Gerente da Divisão de Licitações.


