
Prefeitura da Estância de A baia
Estado de São Paulo

 Secretaria de 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 161/2018,  PROCESSO Nº 30.543/2018,  cujo o objeto é o  registro de preços

para  eventual  aquisição  de  material  odontológico  –  Lista  05/2018,  destinado  ao  uso  dos  consultórios

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

meses. Recebimento de propostas  iniciais até:  26/10/2018 às 16h00. Abertura de propostas e início da

sessão de disputa de preços dia: 29/10/2018 às 08h30.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 162/2018,  PROCESSO Nº 30.629/2018,  cujo o objeto é o  registro de preços

para  eventual  aquisição  de  medicamentos  –  Listas  27  e  35/2018,  destinado  ao  atendimento  de

Determinações Judiciais (sem marca), da Secretaria Municipal de Saúde, com entregas parceladas, por um

período de 12 (doze)  meses. Recebimento de propostas  iniciais até:  26/10/2018 às 16h00. Abertura de

propostas e início da sessão de disputa de preços dia: 29/10/2018 às 08h30.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 163/2018, PROCESSO Nº 26.083/2018, cujo o objeto é a aquisição de câmaras

para conservação de vacinas/ imunobiológicos, destinadas a UBS Oswaldo Paccini, USF Cerejeiras e ao

Departamento  de  Vigilância  em Saúde,  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde. Recebimento  de  propostas

iniciais  até:  26/10/2018  às 16h00.  Abertura  de propostas  e  início  da sessão de  disputa  de  preços  dia:

29/10/2018 às 08h30.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 164/2018,  PROCESSO Nº 30.401/2018, cujo o objeto é o  registro de preços

para eventual aquisição de medicamentos – Lista 29/2018, destinado ao atendimento de Determinações

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

Recebimento de propostas iniciais até: 30/10/2018 às 16h00. Abertura de propostas e início da sessão de

disputa de preços dia: 31/10/2018 às 08h30.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2018,  PROCESSO Nº 30.727/2018, cujo o objeto é o  registro de preços

para  eventual  aquisição  de  material  odontológico  –  Lista  08/2018,  destinado  ao  uso  dos  consultórios

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

meses. Recebimento de propostas  iniciais até:  30/10/2018 às 16h00. Abertura de propostas e início da

sessão de disputa de preços dia: 31/10/2018 às 08h30.



Prefeitura da Estância de A baia
Estado de São Paulo

 Secretaria de Administração        

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 166/2018,  PROCESSO Nº 30.888/2018, cujo o objeto é o  registro de preços

para eventual aquisição de impressos padronizados, destinados ao uso do SAMU e  da Secretaria Municipal

de Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses. Recebimento de propostas iniciais

até: 30/10/2018 às 16h00. Abertura de propostas e início da sessão de disputa de preços dia: 31/10/2018 às

08h30.

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

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

úteis da 10hs às 16 hs. 

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

Rica, Fone: 11 4414-2510.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES, 15 de outubro de 2.018.  

Everaldo da Silva – Gerente da Divisão de Licitações.


