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O Edital está disponível para consulta e impressão no site 
da Prefeitura: www.salto.sp.gov.br. Acesso Rápido – Licitação.

Caso prefira obter cópia do Edital diretamente na Prefeitu-
ra, o interessado deverá recolher uma taxa de R$ 20,00 (vinte 
reais), no prédio do Atende Fácil, sito à Rua José Revel, nº 270, 
Centro e, após dirigir-se ao Setor de Licitações, à Rua Nove de 
Julho nº 1053, Vila Nova, das 13 às 17 horas, para retirada do 
mesmo.

Estância Turística de Salto, 25 de maio de 2016.
Wilson Roberto Caveden
Secretário de Finanças
 Pregão Presencial nº 42/2016
Processo Administrativo nº 4193/2016
Exclusivo ME/EPP
Encontra-se aberta licitação visando a contratação de 

pessoa jurídica para o fornecimento e instalação de câmeras 
de segurança, equipamentos e materiais para o sistema de 
monitoramento dos Parques da Rocha Moutonnée e das Lavras, 
conforme especificações constantes no Termo de Referência 
anexo ao edital, a cargo das Secretarias de Defesa Social e de 
Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo.

Data para credenciamento e entrega dos envelopes de 
Proposta e Habilitação – até as 14h do dia 13 de junho de 
2016, no Setor de Licitações – Secretaria da Administração, Paço 
Municipal, em sessão pública.

O Edital está disponível para consulta e impressão no site 
da Prefeitura: www.salto.sp.gov.br. Acesso Rápido – Licitação.

Caso prefira obter cópia do Edital diretamente na Prefeitu-
ra, o interessado deverá recolher uma taxa de R$ 20,00 (vinte 
reais), no prédio do Atende Fácil, sito à Rua José Revel, nº 270, 
Centro e, após dirigir-se ao Setor de Licitações, à Rua Nove de 
Julho nº 1053, Vila Nova, das 13 às 17 horas, para retirada do 
mesmo.

Estância Turística de Salto, 25 de maio de 2016.
Eliana Ap. Leopoldino Rodrigues Moreira
Secretária de Desenvolvimento Econômico,
Trabalho e Turismo
Adilson Marinho da Silva
Secretário de Defesa Social

 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTO E 
MEIO AMBIENTE
 Conforme preceituam os artigos 61 e 62 da Lei Federal Nº 

8.666/93 com relação pela Lei 8.883/94, informamos contrata-
ção com o SAAE Ambiental referente a processos de licitação, 
dispensa ou inexigibilidade:

Contrato Administrativo: Nº 12/2016 - Processo administra-
tivo: Nº 106/2016 – Contrato de Prestação de Serviço – JORGE 
DANILO CANDIANI GERMANO – Vigência: 4 (quatro) meses 
da O.S. - Valor Total: R$ 145.124,00 – Referente: Carta Convite 
nº 03/2016: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de 
serviços técnicos para instalação de ligações de ramais de água 
ou esgoto, sem fornecimento de material com reposição de 
calçadas e pavimentação com asfalto frio, conforme condições 
estabelecidas nesta convite e especificações constantes em 
seus anexos.

Contrato Administrativo: Nº 13/2016 - Processo adminis-
trativo: Nº 178/2016 – Contrato de Fornecimento – INDÚSTRIA 
DE TRANSFORMADORES ELÉTRICOS RIO PRETO LDTA - EPP. 
– Vigência: 3 (três) meses da assinatura do contrato. - Valor 
Total: R$ 38.407,00 – Referente: Pregão Presencial nº 09/2016: 
Aquisição de um transformador de potência trifásico, conforme 
condições estabelecidas no edital e especificações constantes 
em seus anexos.

Ata de Registro de Preço Nº 05/2015, firmada com a empre-
sa EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA., 
no valor global (estimado) de R$ 9.290,00 (nove mil, duzentos 
e noventa reais), através do Pregão Presencial Nº 09/2015, cujo 
objeto é o Registro de Preço para contratação de pessoa jurídica 
para fornecimento de materiais de construção necessários para 
efetuar manutenções, conservações, reformas e serviços de pre-
venção, pelo período de 12(doze) meses, conforme descritivo e 
quantitativo anexo ao Edital. Lote: 01. O prazo de vigência dessa 
Ata de Registro de Preço é de 12 (doze) meses, contados a partir 
de sua publicação inicial, 27/11/2015.

Ata de Registro de Preço Nº 06/2015, firmada com a empre-
sa SOBASE COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 
LTDA., no valor global (estimado) de R$ 8.857,00 (oito mil, oito-
centos e cinquenta e sete reais), através do Pregão Presencial 
Nº 09/2015, cujo objeto é o Registro de Preço para contratação 
de pessoa jurídica para fornecimento de materiais de construção 
necessários para efetuar manutenções, conservações, reformas e 
serviços de prevenção, pelo período de 12(doze) meses, confor-
me descritivo e quantitativo anexo ao Edital. Lotes: 03 e 06. O 
prazo de vigência dessa Ata de Registro de Preço é de 12 (doze) 
meses, contados a partir de sua publicação inicial, 27/11/2015.

Ata de Registro de Preço Nº 07/2015, firmada com a empre-
sa D’A FAZENDA MADEIRAS LTDA - ME., no valor global (estima-
do) de R$ 51.657,00 (cinquenta e um mil, seiscentos e cinquenta 
e sete reais), através do Pregão Presencial Nº 09/2015, cujo 
objeto é o Registro de Preço para contratação de pessoa jurídica 
para fornecimento de materiais de construção necessários para 
efetuar manutenções, conservações, reformas e serviços de pre-
venção, pelo período de 12(doze) meses, conforme descritivo e 
quantitativo anexo ao Edital. Lote: 07. O prazo de vigência dessa 
Ata de Registro de Preço é de 12 (doze) meses, contados a partir 
de sua publicação inicial, 27/11/2015.

Ata de Registro de Preço Nº 08/2015, firmada com a empre-
sa ELIZETE CARDOSO BAIA SETTE – ME., no valor global (esti-
mado) de R$ 17.737,50,00 (dezessete mil, setecentos e trinta e 
sete reais e cinquenta centavos), através do Pregão Presencial 
Nº 09/2015, cujo objeto é o Registro de Preço para contratação 
de pessoa jurídica para fornecimento de materiais de construção 
necessários para efetuar manutenções, conservações, reformas e 
serviços de prevenção, pelo período de 12(doze) meses, confor-
me descritivo e quantitativo anexo ao Edital. Lotes: 02 e 08. O 
prazo de vigência dessa Ata de Registro de Preço é de 12 (doze) 
meses, contados a partir de sua publicação inicial, 27/11/2015.

Ata de Registro de Preço Nº 09/2015, firmada com a empre-
sa GEBER J. BAIA & CIA LTDA., no valor global (estimado) de R$ 
165.147,50 (cento e sessenta e cinco mil, cento e quarenta e 
sete reais e cinquenta centavos), através do Pregão Presencial 
Nº 09/2015, cujo objeto é o Registro de Preço para contratação 
de pessoa jurídica para fornecimento de materiais de construção 
necessários para efetuar manutenções, conservações, reformas e 
serviços de prevenção, pelo período de 12(doze) meses, confor-
me descritivo e quantitativo anexo ao Edital. Lotes: 04 e 05. O 
prazo de vigência dessa Ata de Registro de Preço é de 12 (doze) 
meses, contados a partir de sua publicação inicial, 27/11/2015.

Paulo Takeyama
Superintendente do SAAE
 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2016
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 100/2016
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento e 

instalação de painéis elétricos para funcionamento do sistema 
de adução Bela Vista / Nações / Panorama, em conformidade 
com os serviços especificados no termo de referência, anexos I, 
II, III, e cronograma físico-financeiro, que fazem parte integrante 
do Edital.

Na qualidade de SUPERINTENDENTE DO SAAE SALTO, devi-
damente autorizado, conforme disposto no art. 2º do Decreto nº 
08/2001, nos termos do inciso VI, do art. 43 da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações, HOMOLOGO E ADJUDICO o objeto 
da presente licitação à empresa GETESI – GERENCIAMENTO E 
TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA - EPP, no valor global de R$ 
159.600,00(cento e cinquenta e nove mil e seiscentos reais).

Estância Turística de Salto/SP, 20 de Maio de 2016.
Paulo Takeyama
Superintendente do SAAE

Remuneração Inicial: R$ 2.001,06
Requisitos: Curso Superior (Licenciatura Plena) ou Pós 

Graduação na área de educação com especialização em Psico-
pedagogia Institucional.

Taxa de Inscrição: R$ 20,00
O período para a realização das inscrições será a partir das 

8h do dia 30/05/2016 às 14h00m do dia 10/06/2016, observado 
horário oficial de Brasília – DF no endereço eletrônico www.
alfaconcursospublicos.com.

A prova objetiva será aplicada na data provável de 19 de 
junho de 2016.

O Edital de Concurso Público nº 01/2016 – Abertura em sua 
versão integral será disponibilizado nos endereços eletrônicos 
www.salesoliveira.sp.gov.br e www.alfaconcursospublicos.com, 
para que todos os interessados tomem conhecimento.

Sales Oliveira/SP, 30 de maio de 2016. FÁBIO GODOY GRA-
TON - Prefeito Municipal de Sales Oliveira/SP.

 SALTO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO

 Processo Administrativo nº 2620/2016
Pregão Presencial nº 23/2016
Sistema de Registro de Preços
Cota Reservada ME/EPP
Retificação
Na qualidade de Secretário de Saúde, devidamente autori-

zado, no uso das atribuições que me são conferidas, conforme 
disposto no art. 2º do Decreto Municipal nº 08/2001, Lei Federal 
nº 8666/93 e 10.520/02, RETIFICO O AVISO DE LICITAÇÃO, 
do Pregão 23/2016, cujo o objeto é a convocação de pessoa 
jurídica, através de Registro de Preços, com cota para ME e 
EPP, para aquisição de Medicamentos, Materiais e Nutrição 
para atendimento de pacientes amparados por ordem judicial, 
conforme anexo I do edital, a cargo da Secretaria de Saúde, 
conforme segue:

Onde se lê:
Data para credenciamento e entrega dos envelopes de 

Proposta e Habilitação - até as 09h do dia 14 de junho de 2016, 
no Setor de Licitações – Secretaria da Administração, Paço Muni-
cipal, em sessão pública.

Leia se:
Data para credenciamento e entrega dos envelopes de 

Proposta e Habilitação - até as 09h do dia 15 de junho de 2016, 
no Setor de Licitações – Secretaria da Administração, Paço Muni-
cipal, em sessão pública.

Estância Turística de Salto, 25 de maio de 2016.
Daniel Paulino Evangelista
Secretário de Saúde
 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9349/2015
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2016
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para serviços de 

construção de prédio de Educação Infantil, padrão FNDE/PAC2, 
Proinfância tipo 1, sito a Av. Pontes de Miranda, n.º 130, área 
institucional1, Residencial Pq. Laguna, Salto/SP, com todo mate-
rial, equipamentos e mão de obra necessária para execução dos 
serviços, a cargo da Secretaria de Educação, através do Termo de 
Compromisso PAC nº 5443/2013.

Na qualidade de SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, devidamente 
autorizada, conforme disposto no art. 2º do Decreto nº 08/2001, 
nos termos do inciso VI, do art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações, HOMOLOGA E ADJUDICA o objeto da presente 
licitação à concorrente Roma Soluções Construtivas Ltda, no 
valor global da contratação de R$ 1.695.997,96 (um milhão, 
seiscentos e noventa e cinco mil, novecentos e noventa e sete 
reais e noventa e seis centavos).

Salto(SP), 25 de maio de 2016.
Milta Alves Ribeiro Maron
Secretária de Educação
 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CARTA CONVITE Nº 14/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3365/2016
Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços 

de mão de obra, com materiais e equipamentos necessários para 
manutenção de área física do espaço do CRAS, Jd. Independên-
cia, a cargo da Secretaria de Ação Social e Cidadania.

Na qualidade de SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADA-
NIA, devidamente autorizada, conforme disposto no art. 2º do 
Decreto nº 08/2001, nos termos do inciso VI, do art. 43 da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, HOMOLOGO E ADJUDICO 
o objeto da presente licitação à Promape Construções e Serviços 
Ltda – ME, no valor global da contratação de R$ 79.500,00 
(setenta e nove mil e quinhentos reais).

Lucilia Barbosa de Jesus
Secretária de Ação Social e Cidadania
 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CARTA CONVITE Nº 18/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3342/2016
Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para 

confecção e instalação de tendas para utilização nos CEMUS 
VI, CEMUS II e Educação Infantil Cecap, a cargo da Secretaria 
de Educação.

Na qualidade de SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, devidamente 
autorizada, conforme disposto no art. 2º do Decreto nº 08/2001, 
nos termos do inciso VI, do art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações, HOMOLOGO E ADJUDICO o objeto da presente 
licitação Isac de Jesus Gomes – EPP, no valor global da contra-
tação de R$ 21.712,00 (vinte e um mil setecentos e doze reais).

Milta Alves Ribeiro Maron
Secretária de Educação
 Pregão Presencial nº 40/2016
Processo Administrativo nº 4666/2016
Exclusivo ME/EPP
Encontra-se aberta licitação visando à contratação de 

empresa especializada em desenvolvimento de projeto e memo-
rial descritivo técnico para aquisição e implantação de um 
sistema de segurança de videomonitoramento digital, a cargo 
das Secretarias de Defesa Social e de Obras e Serviços Públicos.

Data para credenciamento e entrega dos envelopes de 
Proposta e Habilitação – até as 09h do dia 10 de junho de 
2016, no Setor de Licitações – Secretaria da Administração, Paço 
Municipal, em sessão pública.

O Edital está disponível para consulta e impressão no site 
da Prefeitura: www.salto.sp.gov.br. Acesso Rápido – Licitação.

Caso prefira obter cópia do Edital diretamente na Prefeitu-
ra, o interessado deverá recolher uma taxa de R$ 20,00 (vinte 
reais), no prédio do Atende Fácil, sito à Rua José Revel, nº 270, 
Centro e, após dirigir-se ao Setor de Licitações, à Rua Nove de 
Julho nº 1053, Vila Nova, das 13 às 17 horas, para retirada do 
mesmo.

Estância Turística de Salto, 25 de maio de 2016.
Adilson Marinho da Silva
Secretário de Defesa Social
Osvaldo de Souza Junior
Secretário de Obras e Serviços Públicos
 Pregão Presencial nº 41/2016
Processo Administrativo nº 4470/2016
Exclusivo ME/EPP
Encontra-se aberta licitação visando a contratação de pes-

soa jurídica para instalação de alambrados com fornecimento 
de mão-obra e material junto ao Campo de Futebol localizado 
no Jardim Marília, na cidade de Salto, conforme especificações e 
quantidades descritas no Anexo I do edital, a cargo da Secretaria 
de Finanças.

Data para credenciamento e entrega dos envelopes de 
Proposta e Habilitação – até as 14h do dia 10 de junho de 
2016, no Setor de Licitações – Secretaria da Administração, Paço 
Municipal, em sessão pública.

a decisão da Comissão de Licitações em julgar PROCEDENTE 
o recurso interposto pela proponente Grupo Formal - ORGA-
NIZAÇÃO DAS MULHERES UNIDAS DO SETOR II DA GLEBA XV 
DE NOVEMBRO – OMUS, retificando-se desta forma os atos 
praticados; e Apreciando os autos, DECIDO julgar PROCEDENTE, 
pelos mesmos motivos e fundamentações apresentados pela 
Comissão de Licitações, o recurso impetrado pela proponente 
Grupo Formal - ORGANIZAÇÃO DAS MULHERES UNIDAS DO 
SETOR II DA GLEBA XV DE NOVEMBRO – OMUS, assim como, 
acatar a decisão da referida comissão em RETIFICAR a decisão 
já proferida no presente certame, no que concerne a habilitação 
da empresa, tornando a proponente Grupo Formal - ORGANI-
ZAÇÃO DAS MULHERES UNIDAS DO SETOR II DA GLEBA XV DE 
NOVEMBRO – OMUS devidamente HABILITADA a prosseguir 
no presente certame. Publique-se. Rosana, 25 de maio de 2016. 
Sandra Aparecida de Souza Kasai - Prefeita Municipal.

 RESUMO DO EDITAL DE LICITAÇÃO
Processo: Concorrência nº 001/2016.
Objeto: alienação de imóveis (terrenos) de propriedade do 

Município de Rosana, localizados no Distrito de Primavera.
A Prefeitura Municipal de Rosana faz saber que acha-se 

aberta a licitação na modalidade Concorrência nº 001/2016, 
tendo por objeto o supracitado, com o prazo para entrega dos 
envelopes até as 08 horas do dia 29/06/2016. O CD-ROM con-
tendo o edital e seus anexos, poderá ser retirado na Prefeitura 
Municipal de Rosana, sito na Av. José Laurindo, nº 1540, em 
Rosana - SP, mediante o recolhimento de taxa de emolumentos 
no valor de R$ 1,00 (um real), que deverá ser efetuada através 
de guia própria emitida pelo Setor de Licitações e recolhida na 
rede bancária ou poderá ser retirado na íntegra, no endereço 
eletrônico www.rosana.sp.gov.br, sem qualquer custo para o 
licitante, neste último caso deverá preencher o recibo, assinar 
e encaminhar via fone/fax (18) 3288-8213 ou via e-mail “licita-
coes@rosana.sp.gov.br”. Mais informações poderão ser obtidas 
pessoalmente, no horário das 08 às 13 horas (Brasília) ou pelo 
telefone (18) 3288-8210. Publique-se. Rosana, 25 de maio de 
2016. Sandra Aparecida de Souza Kasai - Prefeita Municipal.

 RESUMO DO EDITAL DE LICITAÇÃO
Processo: Pregão (Presencial) nº 037/2016.
Objeto: registro de preços para aquisição de medicamentos 

de uso controlado e de uso geral, para atender a Divisão Muni-
cipal de Saúde da Municipalidade, pelo período de 12 (doze) 
meses, conforme Anexo I.

A Prefeitura Municipal de Rosana faz saber que acha-
se aberta a licitação na modalidade Pregão (Presencial) nº 
037/2016, tendo por objeto o supra-citado, a ser realizado às 
08 horas do dia 09/06/2016. O edital e seus anexos, poderão 
ser retirados na Prefeitura Municipal de Rosana, sito na Av. José 
Laurindo, nº 1540, em Rosana - SP, mediante o recolhimento de 
taxa de emolumentos no valor de de R$ 19,50 (dezenove reais, 
cinquenta centavos), referente ao custo reprográfico, que deverá 
ser efetuada através de guia própria emitida pelo Setor de Lici-
tações e recolhida na rede bancária ou poderão ser retirados na 
íntegra, no endereço eletrônico www.rosana.sp.gov.br, sem qual-
quer custo para o licitante, neste último caso deverá preencher o 
recibo, assinar e encaminhar via fone/fax (18) 3288-8213 ou via 
e-mail licitacoes@rosana.sp.gov.br. Mais informações poderão 
ser obtidas pessoalmente ou pelo telefone (18) 3288-8210, nos 
dias úteis, no horário das 08 às 13 horas (Brasília). Publique-se. 
Rosana, 25 de maio de 2016. Fernando Silgueiro Mendes Rama-
lho – Diretor da Divisão de Compras e Licitações.

 SALES

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO (PRESENCIAL)
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES, torna público aos 

interessados a realização do Pregão Presencial nº 034/16, objeto 
do Processo nº 0119/16.

TIPO: Menor preço por ítem.
OBJETO: aquisição de combustíveis (gasolina e álcool), para 

abastecimento da frota municipal, com prestação de serviços 
de abastecimento pelo contratado, em posto autorizado e em 
funcionamento na sede deste município, ou seja, fornecimento 
pelo contratado diretamente ao reservatório do veículo da frota 
municipal, mediante requisições, por um período de 12 meses.

DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 09 de junho 
de 2016 às 08 horas.

EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 27/maio/2016, das 700 às 
1100 e das 1300 às 1700, no Setor de Licitações, sito na Avenida 
Ramillo Salles, 717 – Jardim do Sol – Fone: (17) 35579100 –

DATA: 25/maio/2016
PREGOEIRO: ROSELI COMPARETTO DOS SANTOS

 SALES OLIVEIRA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA (SP) torna 
público o seguinte:

EXTRATO DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016
ABERTURA
O Prefeito Municipal de Sales Oliveira/SP, no uso de suas 

atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste 
edital, em conformidade com a Constituição Federal e demais 
disposições atinentes à matéria, TORNA PÚBLICO a realização 
do CONCURSO PÚBLICO, sob o regime estatutário, para provi-
mento de vagas dos seus quadros de pessoal.

Ensino Técnico Completo:
Cargo: Técnico de Enfermagem
Vagas: 02
Carga Horária Semanal: 40h
Remuneração Inicial: R$ 1.077,48
Requisitos: Curso Completo de Técnico de Enfermagem e 

Registro no Conselho Regional de Enfermagem
Taxa de Inscrição: R$ 15,00
Cargo: Técnico de Produção Farmacêutica
Vagas: 01
Carga Horária Semanal: 40h
Remuneração Inicial: R$ 1.077,48
Requisitos: Curso Completo de Técnico em Farmácia.
Taxa de Inscrição: R$ 15,00
Ensino Superior Completo:
Cargo: Médico Pediatra
Vagas: 01
Carga Horária Semanal: 20h
Remuneração Inicial: R$ 5.000,00
Requisitos: Curso Superior em Medicina e Registro no Con-

selho Regional de Medicina.
Taxa de Inscrição: R$ 20,00
Cargo: Médico PSF/ESF
Vagas: 01
Carga Horária Semanal: 40h
Remuneração Inicial: R$ 7.986,00
Requisitos: Curso Superior em Medicina e Registro no Con-

selho Regional de Medicina.
Taxa de Inscrição: R$ 20,00
Cargo: Professor Educação Especial
Vagas: 01
Carga Horária Semanal: 30h
Remuneração Inicial: R$ 2.335,24
Requisitos: Curso Superior em Pedagogia com Habilitação 

Especial e Pós Graduação em Educação Especial, desde que pos-
sua Licenciatura Plena, enfoque em Atendimento Educacional 
Especializado desde que possua Licenciatura Plena.

Taxa de Inscrição: R$ 20,00
Cargo: Psicopedagogo
Vagas: 01
Carga Horária Semanal: 20h

esponja, garfo, inseticida, luva, saco e suporte, conforme descrito 
no Edital e seus anexos.

VALOR ESTIMADO: R$ 120.409,40 (Cento e vinte mil, qua-
trocentos e nove reais e quarenta centavos)

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até as 8 horas do dia 13 
de junho de 2016.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 13 de junho de 2016, às 
8 horas.

INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 13 de junho de 2016 a 
partir das 8 horas 30 minutos.

* Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.
com.br ou gratuitamente na íntegra somente para consulta 
através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 25 de maio de 2016.
Guilherme H. Gabriel da Silva
Secretário Municipal da Administração – Interino
Diretor do Depto. De Materiais e Licitações
 AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0108/2016
Processo de Compras nº 0346/2016
OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais de 

odontologia, conforme descrito no Edital e seus anexos.
VALOR ESTIMADO: R$ 63.387,56 (Sessenta e três mil, tre-

zentos e oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos)
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até as 8 horas do dia 13 

de junho de 2016.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 13 de junho de 2016, às 

8 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 13 de junho de 2016 a 

partir das 8 horas 30 minutos.
* Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.

com.br ou gratuitamente na íntegra somente para consulta 
através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 25 de maio de 2016.
Guilherme H. Gabriel da Silva
Secretário Municipal da Administração – Interino
Diretor do Depto. De Materiais e Licitações
 AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0119/2016
Processo de Compras nº 0380/2016
OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais 

para odontologia, conforme descrito no Edital e seus anexos.
VALOR ESTIMADO: R$ 203.322,45 (Duzentos e três mil, 

trezentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos)
Encerramento do Credenciamento: até às 23h59m do dia: 

12 de junho de 2016.
Recebimento das Propostas Comerciais: até 14 horas do dia 

13 de junho de 2016.
Recebimento dos lances: das 14 horas 30 minutos até as 15 

horas do dia 13 de junho de 2016.
* Retirada do Edital: Diretamente no site www.caixa.gov.br 

ou gratuitamente na íntegra somente para consulta através do 
site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 25 de maio de 2016.
Guilherme H. Gabriel da Silva
Secretário Municipal da Administração – Interino
Diretor do Depto. De Materiais e Licitações
 AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0120/2016
Processo de Compras nº 0381/2016
OBJETO: Registro de preços para aquisição de etiqueta 

adesiva e ribbon, conforme descrito no Edital e seus anexos.
VALOR ESTIMADO: R$ 24.437,50 (Vinte e quatro mil, qua-

trocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até as 14 horas do dia 13 

de junho de 2016.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 13 de junho de 2016, às 

14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 13 de junho de 2016 a 

partir das 14 horas 30 minutos.
* Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.

com.br ou gratuitamente na íntegra somente para consulta 
através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 25 de maio de 2016.
Guilherme H. Gabriel da Silva
Secretário Municipal da Administração – Interino
Diretor do Depto. De Materiais e Licitações
 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 0123/2016
Processo de Compras 0385/2016
Objeto: Contratação de empresa especializada para presta-

ção de serviços de licença de uso de sistema para modernização 
tributária e integração entre Secretarias, compreeendendo a 
implantação, treinamento, suporte, tranferência tecnológica e 
infraestrutura de hardware.

Valor Estimado: R$ 12.300.500,00.
Os envelopes contendo os documentos de habilitação e as 

propostas de preços deverão ser entregues até às 09h de 09-06-
2016, na Secretaria Municipal da Administração, Departamento 
de Materiais e Licitações, sito na Via São Bento S/N, Jardim 
Mosteiro, Ribeirão Preto/SP, ocasião em que se dará a sessão de 
processamento do Pregão.

* Local e horário para retirada do Edital: Departamento de 
Materiais e Licitações – Divisão de Compras - Via São Bento s/
nº - Jardim Mosteiro, das 8h às 17h (a custo zero – gratuito); ou 
(na íntegra) através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 25-05-2016.
Guilherme H. Gabriel da Silva - Secretário Municipal da 

Administração Interino
Diretor do Depto de Materiais e Licitações

 RIO CLARO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO

 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Setor de Compras e Licitações
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
EDITAL Nº 18/2016 – CARTA CONVITE Nº 07/2016. Con-

tratação de Empresa Especializada para realização de exames 
de imunohistoquímica, anatomopatológico (biópsia simples) 
e citologia de mama para atender os pacientes da Fundação 
Municipal de Saúde de Rio Claro/SP. Acolho o julgamento 
proferido pelo pregoeiro e equipe de apoio, e nos termos da 
Lei Federal nº 10.520/02, e Lei Federal nº 8.666/93 atualizada, 
ADJUDICO/HOMOLOGO todos os procedimentos do certame as 
licitantes e os itens ofertados e negociados, constantes da ata da 
sessão pública, a saber: os itens 01, 02 e 03 à empresa HISTOLAB 
– ANATOMIA PATOLOGICA LTDA., na qualidade de VENCEDORA 
em todos os termos contidos no presente processo – Dr. Geraldo 
de Oliveira Barbosa – Secretário/Presidente da FMSRC.

 ROSANA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA

 DESPACHO DA SRA. PREFEITA MUNICIPAL
Processo: Chamamento nº 001/2016.
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura 

Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o fornecimento 
de hortifruti e panificações, para atender à Merenda Escolar 
e Creche Municipal, com entrega parcelada, pelo período que 
compreende até 31/12/2016, conforme Anexo I.

Considerando o recurso interposto pela proponente Grupo 
Formal - ORGANIZAÇÃO DAS MULHERES UNIDAS DO SETOR II 
DA GLEBA XV DE NOVEMBRO – OMUS requerendo sua habili-
tação no processo licitatório em epígrafe, em face do resultado 
da sessão de abertura do(s) envelope(s) nº 02 (habilitação) e 
sessão de habilitação realizada em 25/04/2016; Considerando 

SALES OLIVEIRA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
quinta-feira, 26 de maio de 2016 às 03:42:41.
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