
ãfššíë' MUNICIPIO DE JAHU /Ifä “Fundada em 15 de Agosto de 1.853” SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 06/2018 

Artigo 29, Lei 13.019 de 31/07/2014 _ alterada pela Lei 
13.204/2015. 

/1
_ pnocnsoz 819 - PG/2018 e 10493 - RP/2018. × ~ EMENDA PARLAMENTAR: 28150007 - Deputado Federal Ricardo Izar. 

DATA DA DISPENSA: O4/O9/2018 
OBJETO: Termo de Colaboração para transferencia voluntária na modalidade de incremento temporário que compreende <> recurso de emenda parlamentar classificada como custeio e repassado por tempo determinado, na modalidade fundo a fundo. 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 29 Lei 13.019 de 31/O7/20l4 - alterada pela Lei 13.204/2015. 
ORGANIZAÇAO DA SOCIEDADE CIVIL/PROPONENTE: Associaçao e Movimento de Assistência ao Individuo Deficiente - AMAI. 
CNPJ: 51.514.420/OOO1-27 
ENDEREÇO: Av. Gustavo Chiosi, S/N. - Chácara Dr. Lopes ;ñg¿Q3¿§gä- CEP 11208-050. 
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I TIPO DA PARCERIA: Termo de Colaboração.
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no ajuste a ser firmado com a Organização da Sociedade Civil ASSOCIAÇÃO E MWVIMNTO DE ASSISTÊNCIA AO INDIVIDUO DEFICIENTE - 
AMAI, se justifica em função do objeto pactuado inviabilizar a competição entre as organizações da sociedade civil, por ser um 
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MUNICIPIO DE JAHU
_ “Fundada gm 15 de Agosto de 1.853” SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

recurso oriundo de EMENDA PARLAMNTAR com indicação do 
beneficiário. Essa dispensa de chamamento público tem com fulcro o 
art. 29, Lei 13.019 de 31/O7/2014 - alterada pela Lei 13.204/2015: 

Art. 29. Os termos de colaboração ou 
de fomento que envolvam recursos 
decorrentes de emendas parlamentares às 
leis orçamentárias anuais e os acordos 
de cooperação serão celebrados sem chamamento público, exceto, em relação 
aos acordos de cooperação, quando o objeto envolver a celebração de 
comodato, doação de bens ou outra forma 
de compartilhamento de recurso 
patrimonial, hipótese em que o respectivo chamamento público observará 
o disposto nesta Lei. 
(Redação dada pela Lei n° 13.204, de 2015L (grifb nosso) 

É o que tinha para justificar. 

Jahu, O4 de setembro de 2018. 

Alexandr re ça da Silva 
Secretário de Assistên ia e Desenvolvimento Social 
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Faz Saber a FABIANA MATTOS SAMPAIO, C F: 17IS3 
MATTOS SAMPAIO, CPF: 186.589.728~01; .ÊLETIQ I 

CPF: 384.691.338-37 e DIEGO MATTOS SAM ¡AIÓ,"-Il) 
por parte da COHABIBAURU foi proposta uma ção d‹___¿ 
Reintegração de Posse referente à unidade re dencl 
S. Araújo (Ex Rua 46), n°_1-55, N.l-l;'Mary Dota, e_'~ 

promitentes compradores originários faltaram ao pag; . 

mensais, totalizando R$113.400,26, nos termâs dagj 
requeridos lwerdeiros em lugarignorado, foi def rldo z 

em 20 dias, a fluir após o prázo deste _edital,_aprese;l_ Â 
'ação, sob pena de revelia. Será este publicado efafixac
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Deixa as filhas ALICE, MEIRE'e RO¡$_Al\;É 
FAMILIARES e AMIGOS. seuezorpe foi vzëladšg 
e` seu sepultamento .deu‹sef em O2/ 9/2: 
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Deixa as filhas ANA ANDREIA iSAN_TAl\P_ 
ANDREZA SANTANA SANCHES DE LIMA (Ita 
ainda FAMILIARES e AMIGOS. Seu corpb_fo_I 
seu sepultamento deu-se em O2/09/2018, às 
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E, para que não se rilegut- ignorância, tax baixar tr presente 
Etlital que sera alixailo no ltical de costume do Paço Municipal 
e publicado tio Diario Olicial dos Muliiclpios e Diário Olicial do 
Estado de São Paulo. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA, aos très tlias do irtšs 
de setembro de dois mil e dezoito. 

MARCO ANTONIO MARCIII ‹ Prelcrílo Municipal 
Publicado e registrado na Secretaria Municipal de Gestão 

Ptililica, aos três dias do mês tle setembro de tluis mil e tlozflitu. 
rLrLlANA FEitltEirtA Atílxo - secretaria Municipal de Gestão 
Publica 

EÍIRATA EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL ir" 060/2015 
Tendo ern vista lim eqiilvoco no descritivo do irein 02, rio 

que tange ao Anexo I - Teinto de Relcrerrcia do Pregão Ple- 
sencizrl ein eprgrale, processo rnilrrirrrsirativo rr tsostalznts. 
inloititamus qiie. 

ONDE SE LE: 'DICLORO ESTAIJILIZADO 65°/o. Oiclnro iso- 
ciaiturato de sódio ou dicIoro-s-triazina-liroiia de sódio. em 
grãnulrrs lilancos. cont dc-risiilade 1,9g/cin3 e PH entre 7 e 7,5. 
Teor ativo rle cloro superior ou igual 'a CS'/o. D promno nãoiediil 
a Alcaliliidade Total da água rtern o pll, permanecendo com 
àgua rnrr.~rrrcezrzrii. o prrzrinto deverà ser lrnrreeizilr ein izziizies 

tie tt! Kg. Olrservaçoes: Iirlormaçóes tlo /abricante no rotulo; 
endereço completo, CNPJ, responsável tecnico com CRO, ntiinero 
de registro e autorização de luncíonarnento do Ministerio da 
ssnirlz. lrrinloio sanezrrie nzitiilcarlrr pela AuvlsA. lnlorrrrações 
e telelones de emergência no caso de ingestão do produto 
Serviço de aieirdiineirlo ao consumidor. Produto deverá possuir 
rixvo lriclrtr ric- inl‹n.rr.rçâ‹› de segurança rir. Prririrrirr orllzrricrrt' 

LEIA-SE1 'DICLORO ESTAIIILIZADO 60"/›. Dicloro isocianil› 
rato de sódio ou dicloro~s~tirazina-titona de sódio, em giãniilos 
brancos, corn deiisidade 1,9g/cinš e PH entre 7 e 7.8. Teor 

ativo de clorn superior iru igual à 50"/n. O produto não reduz 
a Alcalinidôrle Total da ãgiia nem o pit, permanecendo com 
água balanceada. O produto deverá ser lornecido em baldes 
dt- io Kg. Observações: tirlormações do lêiliricaitio no ruiulu; 
eritlerrzçri wrntrletn, cnri, responsável tecnico corn clio, núrrrero 

de registro e autorização de lunctonarriento do Ministério da 
Saude. Produto saneaitte notillcado pela ANVISA. Inlormaçóes 
ie telelories dr: eniergëricla no raso de ingestão do produto 
Serviço de atendimento ao toirsiirrndor. Produto devera possuir 
irsvo lllcrio ae irrlorrrraçâa de srgirrarrça ao irroarrto orrinrizoi. 

A iriodilicação irrtroduzitlti iii) iteiii 02 do Telriio de Rele- 
réncia do Edital, relcrese iinrcameirte a correção do equlvoco 
irilorntado pela Secretaria Municipal de Esportes e lazer. desta 
lorina, a mestria não altera a lorlnulação da proposta. bein 
corno, rc-ndo sido iiiantidas todas exigências critérios e parâme- 
tros de habilitação, tal corno se encontravam ria piltneira versão 
do ato convocatório. 

Prrltrriito, não lui de lotlirâl algvinir aletada, a lorinulrrçiiti 

das propostas, o que tonta inexiglvcl nova publicação do ato, 
corno expressamente prevê o art. 21, 54', iiitima parte. da Lei 
8.066/93. 

ltirpova, 04 de seterrrtrro de 1011!. 
ROBJNSON TOLEDO - Secretario Municipal de Esportes e 

rs-irei 

MARCO ANTONIO MARCHI ‹ Preleilü Mulricipiil 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 066/18. Ile 03 de 

sereinbro de 1018. ORGÃO: Município de Itupeva. OBJETO: 
Aquisição de tubos e ãduelas de concreto armado, sob Sistema 
rle itzgistrrr ele Preços, pelo periodo rre tz lilozel rneses mirror. 
nte Edital e Anexos. DISPONIIIILIDADE DO EDITAL NA ÍNTEGRAI 
wvvw.iiupeva.sp.gov.br (entrar tio link 'Licitaçóes'). pelo e-mail 
licitricuus¢bitupevrl.sp.guv.br riu retirar na Secretaria Municipal 
tie Gestão r'i'iliIi‹a, Departamento de Compras e Licitações. no 
Paço Municipal, 2" andar, de 1' a 5' leila, das 05:00 às 12:00 
horas e das 14:00 às 17:00 horas ENTREGA DOS ENVELOPES: 
na .sessão tlu Pregão até o llnal do crcilencialircirto. DATA DE 
liEAtlZAç/to DA SESsÁo: diz. zr de seterrrbrrr de zora às tozrio 
rraras. tocAt DA scssÃoz traço Mrrriizipzi - Auditório, Aveniria 
Elltritrdu Alitl.riil Louteliçirlt, ii° 15, Pq. Dzis Viiilrírs PREGOEIRA 
RESPONSÃVELIVASMIN GODOY FLORIM. 

MARCO ANTONIO MARCIII - PREFEITO MUNICIPAL 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N” 067/III. de 03 de 

seteirrirrrr tie zora. ARGAO: Murircípío de Itupeva. uarcto; 
Arrrrisrçâo rie rrrarerizrrs para crnrtrore zle vetores nestinznas à 
Setret.tri;i Municipal de Saude, conlorme Edital e Anexos. DIS- 
l>ourtllLlDAoc no colirii NA INrEoiiAz wvrw.irrrpeorr.sp.gov. 
Iii (entrar no llnlr "Licitaçiies“), pelo e-mail Iicitacoesürtupeva. 
sp.gov.br ou retirar na Secretaria Municipal de Gestão Publica. 
Departalneltto de Compras e Licitações, ltn Paço Municipal, 1' 

ariilar, rle 2' a G' leila, das 08100 às 12100 horas e das 14200 
ás 1700 liciras. ENTREGA DOS ENVELOPES; ria sessão do Pre- 
gão até o lirrzl do credericisrrrrcnio. DAIA bt licAl.tzAçÃo DA 
SESSÃO; dia 20 de sutellilrro de ZOIB its 10.0l.1lior¡rs. LOCAL DA 
stssltoz riaçrr irirnizipai - nrrtliiôrio, Avenrtla ttlirarnrr Anibal 

Lotireriçori, ri' 15, Pq. Das Vinhas. PREGOEIRA IIESPONSAVELÍ 
VASMIN GDDDV ELORIM. 

MARCO ANTONIO MARCIII - PREFEITO MUNICIPAL 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N” 058/18, de 04 de 

setembro oe zoia. oltcÃc›. Municipio de Itupeva. Daltro: 
Atriiisrçziri tic rnzrtrrrais lriarnnlicos nn.. nrnrrirterrçân ao próprios 
rnrirrrzrpzrrs snlr sisrerrrs tre rregisirzi rie Preços. pelo nerrriilri lie 
12 (dure) rrteses, cortiorrne Edital e Anexos. DISPONIBILIDADL 
Du EDITAL NA INTEGRA: wwroiiripeva.sp.gi›v.br (entrar no link 
"tir.itaçEies"l. pelo e-iirart Iícitacoes@irupeva.sp.govlir ou retirar 
na secretaria Municipal de Gestão Pública, Departamento de 
crnnprns e licitações no Paço Mtrrricipal, 1- andar, de 2' rt 6' 

Ieira, das 08:00 às 11:00 liuras e das 14.00 às 17:00 horas 
ENTREGA DOS ENVELOPES: ria Sessão do Pregão até o Iilial 

do crezlerrzisrrrentrz. oAlA Dc ltcAuzAÇÃo DA scsstoz dia zs 
de setembro de 2015 às 10.00 linrcts. LOCAL DA SESSÃO: Paço 
Municipal - Audiroriu. Avenida Eduardo Aníbal Loureliçuli, ii' 

T5, I'r|. Das Vtitlias. PREGOEIRII RESPONSAVELNASMIN GODOY 
ft0ltli.t. 

MARCO ANTONIO MARCIII - PREFEITO MUNICIPAL 
EDITAL DE l¬ltcGÀo PRESENCIAL N” moita, de oil de 

seteinbro de zoiir. oliGÁo: Municipio de ltupeva. olrrclo; 
Aquisição de materiais eletricos para manutenção de proprios 
iiiuirlcipais. sob Slstenia de Registro de Preços, pelo lieriudo de 
12 (doze) rrteses, conlorme Etlitril e Anexos, DISPONIBILIDADE 
D0 tDitAl. na lrirttiiiriz vrrww.iitrpeva.spgov.br (entrar no link 
"l.icit¡lçoes“). pelo e-mail licrtrrcoesmtupc-v:r.sp.gov.bl ou retirar 
na Secretaria Mniiicípal tle Gestão Pública, Departamento tie 
Curnpras e Licitações. rio Paço Municipal, 1' andar, de 1' a 6' 

leila. das 08:00 as 12:00 horas e das 14.00 as 17:00 ltoras. 
ENTREGA DOS ENVELOPES: ria sessão do Pregão ate o linal 
do credenciamento. DATA DE REALIIAÇÃO DA SESSÃO: dia 26 
dc- setembro de 2015 às 10 00 horas. LOCAL DA SESSÃO Paço 
Mtlliícipol - Auditório, Avenida Ediiardu Anibal Lourelrçoii, rt” 

IS, Pq. Das Viirltas. PREGOEIRA RESPONSÁVEL. VASMIN GODOY 
Ft0itlM. 

MAitcu ANTONIO MArtclrl - Pltcrclto MUNICIPAL 

.lãIšO'l`lC/\l?.Ai. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IABOTICABAL 
EDITAL - Acha-se aberto na Preleittrla Municipal de Jaboti- 

cabal/SP. D PREGÃO PRESENCIAL N" 082/2018 - COTA RESER- 
VADA DE ATE 2552 PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 
PEOUENO PORTE - que trata do REGISTRO DE PREÇOS que Visa 
a aquisição de MTDKAMENIOS para atender as necessidades 
da Unidzidt- de Pronto Aiendiinciito de Jnhoiicéibnl. O encerra 
mentir dar-se~ã no dia tb de setembro de 2018 as 08:30 horas. 
O Edital, na integra, encoirirase a disposição dos interessados 
atrtivès do site www.¡:rboi¡<abal.sp.gov.br ou a Esplanada do 
Lago 'Carlos lloilligues St-tra' n' 160, erti Jaboticabal/SP, de Z' 
n fi' leila, das 07 30 'as 16.30 horas. 

....r.. . ...i...r.s. 

Jaboticabal. 04 di: setembro de 2015. 
VITORIO DE SIMONI - V'i‹e~Preleito Municipal ein Exercício 
EDITAL ~ Acha-se aberto ria Prefeitura Municipal de Jabo- 

ticabal/SP, 0 PREGÃO PRESENCIAL N° 053/7018 - EXCLUSIVO 
PARA MICROEMPIIESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
- que trata do REGISTRO DE PREÇOS que visa a aquisição de 
RECARGA DE ROTIIOES DE GAS GLP, destinados as unidades 
escolares públicas para preparo da merenda escolar. com 
previsão de ribastecimeilto de 06 (seis) meses. O encerramento 
dai-se-a no dia 20 de setembro de 201 ls as 08.30 horas 0 Edital, 
na íntegra, encorttraâe ã disposição dos lllteressatlos atraves do 
site wwvli.|ali‹.tticatiaI.s|i.r¡ov.irr ou a Esplanada do Lago 'Carlos 
Rodrigues Serra' n' 150, eni Jaboticabal/SP. de1' a S' leila, das 
0T.30as16.30 horas. 

Jaboticabal, 04 de setembro de 1011!. 
VITORID DE SIMONI -Vice~PleTeiIo Municipal ein Exercicio 
EDITAL ~ Acha-se aberto na Preleitura Municipal de labo- 

tltabal/SP, 0 PREGÃO PRESENCIAL N” 084/2018 - COM COTA 
RESERVADA DE 15% (VINTE E CINCO POR CENTO) PARA 
MKROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - que trata 
do ltcclstlio oc eireços que visa z aquisição .ie MAtclilAis oc 
colistrtuçito civil. para rrtilizzçâc na rrranrrtençâo tre próprios 
rnrrnrcrpars. o encerramento dar-ser no alo zo de sererrrlzro ae 
zela às iii ou intros. 0 Edital. nz integra. enconirase ir dispo- 

sição dos interessados atraves do site wvm.i;i.botícabal.sp.gov. 
lrt ou a Esplanada do Lago 'Carlos Rodrigues Serra' n° 160, ein 
laboticabal/SP, de 2' a 5' leíra, das 07230 às 16:30 horas. 

Jaboticabal, 04 de setelnbro de 1018. 
VITORIO DE SIMONI -Vice-Pleleito Municipal em Ettercltlu 
EDITAL - Aclw-se aberto na Preleitura Municipal de Jabo- 

tícaL\allSP. D PREGÃO PRESENCIAL N" 055/2018 - COM COTA 
RESERVADA DE 15'/rr (VINTE E CINCO POR (ENTO) PARA 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PLOUENO PORTE - que 
trata do REGISTRO DE PREÇOS que visa a aquisição de 
BATERIAS AUTOMOTIVAS, para utilização tia iitantlteriçtio dos 
veículos da Frota Municipal. O encerramento tlar-sc--á no ilia 

21 de setembro de 201! às 08230 horas. O Edital, na Integra, 
encontra-se à disposição dos interessados atraves do site www. 
¡abotical:›al.sp.gov.br ou lr Esplrilirida do Lago "Carlos Rodrigues 
Serra" ii' 150. ein Jaboticabal/SP. de 1' a 6' leila. das 07:30 ãs 
16.30 ltlrras. 

' 

Jaboticabal, 04 de setembro de 1013. 
vlI0rri0 Dc SIMDNI -Vice-Pteleito Municipal ein Exercicio 
EDITAL - Aclizrse aberto na Preleitura Municipal de Jal.i0- 

ticabal/SP, 0 PREGÃO PRESENCIAL N" 086/2018 - titrl: trata do 
REGISTRO DE PREÇOS qiie visa a contratação de empresa espe- 
cializada na realização de EXAMES Dil RESSONANCIA MAGNE- 
TICA, para atelidiinento às solicitações médicas de rotina, aos 
pacientes do SUS na Ateitção Especializada. 0 ericerraiiieirlo 
dar-seá rio dia 11 de scteltibro de 2018 às 14.00 horas O Eclítal, 
nei integra, enrontrriâe a disposição dos interessados atraves do 
site wvvw.|aboticabal.sp.gov.br ou á Esplanada do Lago 'Carlos 
Rodrigues Serra" li” 160, em labotlcab¡tllSP. de 2' a 6' Teira, das 
07:30 às 16:30 lioros. 

Jaboticabal, 04 de Setenilrro de 101 R. 
vlrdlrlo DE siilloiil -vrcerreleito Municipal ern Exercicio 

.I/1115 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACI 
PREGÃO PRESENCIAL N'. 013/2018 
EDITAL N'. 031/2015 - PROCESSO N'. 035/2015 
OBJETO: aquisição de pneus, Câmara de ar e Protetores de 

cãmora, destinados ã manutenção da /rota municipal Abertura 
dos envelopes. dia 18/091101 lt, às 9h00rrtiri. inlormaçóes e Edital 
no setor de licitação da Preleitirra, horário das 08:00 as 12.00 e 

das 14.00 as 1'/:D0 horas. pelo telelone (17)3283.l 192 e no site 
www.;rretartnrzpci.‹orrr.lrr lsci, si .re agarra ae zoiii. 

RAFAEL llt DICO - Plelelto Municipal 

.I/tl\3l.`11R/E 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDIRA 
CONVOCAÇÃO PARA CONTINUIDADE DA SESSÃO DO 
PREGÃO N'. 93/15 (PRESENCIAL) - Prncessn N' 9790/15 
Obietoz Implantação de llegistro de Preços para aquisição 

de liraterial hospitalar, ein atendilrieiito a Secretaria de Saúde 
desta Preleitura. 0 Pregoeiro e Equipe de Apoio lazein saber 
quc-, a continliidade da sessão da licitação para inicio dus lan- 
ces, será as 13h00m do dia 11/09/TB, sito a Rua Manoel Alves 
Garcia, 100 - Iatdlrrt São LUIZ - Jandira-SP. (11) 4619-8250. 
Ilairiiltciir César de Puula Ilnu - Pregoeiro. 

AVISO DE EDITAL RETIFICADD 
PREGÃO N'. 107/18 (PRESENCIAL) - Processo N' 11489118 
Dbietoz Implantação de Registro de Preços para eventual 

e luturo Fornecimento em Conlecçâo de Unilorme Escolar, 

eni aterldiriiiznto a Secretaria dl: Educaçäo. desta Preleitula. 

A Pregoerra e equipe de Apoia lazeirr saber que, o ctliial iai 

RETIHCADO, e iá se encontra disponivel a partir desta data 
para download, sendo que a dara de entrega e abertura dos 
envelopes PERMANECE as D9l\00rtt do dia 20/09/15. sito a 
Rtrii Marloel Alves Garcia, 100 - lardiirr São Lui! - Jarrdira-SP. 
O edital encontra-se disponivel aos interessados no ntesino 

endereço (Setor de Licitaçâes) no quadro de Editais e também 
para aquisição na integra, mediante o pagamento da taxa de 
115 25,00 (vinte e cinco reais), ou ainda, gratuitznnente pelo site 
wrrrw.¡.rriairn.sp.gov.l.rr.irrlnrrnn;ões: lt ti 4519-sz1i_ vera ttrcra 
czrca tvzrns - Pregoeiro. 

lrtniilritäerrtis 

ME e DMW ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP loralit 
inabilitados Abre-se prazo para recurso. lnloirnações poderão 
ser obtidas no endereço Praça Dr. Mario Lins n' 150 e telelone 
T1 6) 3690-2934. 

lítttštrtl 

PREFEITURA MuNlcrl=At DE lAltlNu í___í_ííí.í---íí 
Aviso DE LicltAcÃo 
Encontra-se aberto na Preleítura Municipal de Jarinu. 

Prägão Presencial ri' 022/1015 - Edital ri' 0550015 - Processo 
n' 4779/2017 do tipo menor preço por item. Obietot Aquisição 
de tnobiliáriu e equipaiiieittcr medico de saúde, ein ãtendnnetito 
a proposta n" 13941378000/1160-01 do Ministerio da Saude, 
para equipar as Unidades Básicas dc Saude dos bairros Maraca- 
nã, Trieste e Camilo Largo. Recebimento dos envelopes até dia 
21 de setembro de 2018 às 09HtSlvt. Abertura dos envelopes 
lt' 1 - Proposta (ornercial e Envelopes ri' 2 - Documentação 
- dia 21 de setembro de 2015 às 0')H15M. D Edital ria integra 
se encontra a disposição dos interessados no site wwwiaiinu. 
sp.nrzv.irr. lnlorrrraçàes através tio telelone nn iotõirzoo. 

Jarinu, 03 de setembro de 2018. 
Anderson da Cuirlia - secretario Muiticipal de Atllninistra- 

ção Geral 

ÍAIIU 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU ___í____í.__ííz---- 
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO N' 06/2015 
Artigo 29. Lel 13.019 de 31/07/2014 - íiltrrradü pela Lei 

13.204/1015. 
PROCESO: 1119 - PG/2018 Q 10493 - RP/2015. 
EMENDA PARLAMENTAR. 15150007 - Deputado Federal 

Ricardo Ilar. 
DATA DA DISPENSA! 04/09/2015 
OIIIJETD: Termo de Colaboração para transferência voluntá- 

ria na modalidade ae increnrento ierrrparàrio que colnoreertae 
o recrnsrr tie entenda parlamentar rrassilreairz corno eirsieio 

e repassado por tempo determinado, na modalidade Iundo rt 

lundo. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 29 Lei 13.019 dt 

31/07/2014 - alterada pela Lei 13.204/1015. 
ORGANIZAÇÃO Dlt SOCIEDADE ClV|UPROPONENTE1Asso- 

ciação e Movimento de Assistencia ao individuo Deliciente 
- AMAI. 

CNPJ: 51.514.420/0001-17 
ENDEREÇO: Av. Gustavo Chiosí, SIN. - Chzicara Dr. Lopes - 

Jalttl/SP - CEP 17.108‹050. 
VALOR TUTAL DO REPASSE; RS 30.000,00 (trinta mil reais). 
TIPO DA PARCERIA: Termo de (olabolaçãix 
JUSTIFICATIVA: 
Pelo presente, esclarecenios que a dispensa do l.li:iirra‹ 

rrrenia público nn alrrste a ser llrrrtzriii ziznr a orgzrrrzaçâo ria 
Sociedade Civil ASSOCIAÇÃO E MOVIMENTO DE ASSISTENCIA 
AO INDIVIDUD DEFICIENTE - AMAI, se iirstílica ein Itinção do 
obieto pactuado inviabilizar a competição entre as organizações 
da societlacle clvll, por ser rim recurso oriundo de EMENDA 
PARLAMENTAR com indicação do beneliciário. Essa dispensa 
di: cltaniirnleiito público tem corn hllcro 0 art. 19. Let 13.019 de 
31/07/2014 - alterado pela LEI 13.204/20152 

Art. 19. Os termos de colaboração ou de lornento que 
envolvam recursos decorrentes de elnenllas pailarnelitares as 
leis orçamentárias anuais e os acordos de cooperação serão 
celebrados sem cltaiiiailielitii piiblico, exceto, elii relação aos 
acordos de cooperação, quando o obieto envolver a celebração 
de comodato. doação de bens oii outra lorma de compartilha- 
ntento dc recurso patrimonial. hipotese em que o respectivo 
citamninento publico observará o disposto nesta Lei. (Redação 
dada pela Lei il" 13.204. de 1015) lgrilu nosso) 

E o que tinha para iustiricar. 
Jahu. 04 de setembro de 2018. 
Alexandre Pereira da Silva - Secretário de Assistência e 

nescnvolvirnerrtri social
I 

DISPENSA DE CHAMAMENTO PUBLICO N' 08/2018 
Artigo 29, Lei 13.019 de 31/07/2014 - alterada pela Lei 

13.204/2015. 
PROCESO. 819 - PGI20l5 e 10223/RP/1011! 
EMENDA PARLAMENTAR: 25150007 - Deputado Federal 

Ricardo tzar. 
DATA DA DISPENSA: 04/09/2015 
OBJETO: Terliio de Colaboração para translerèiicia voluntá- 

ria no modalidade tre inererrrenizi tenrnarârrs que compreende 
0 recurso de emenda parlamentar classilicada como custeio 
e repassado por tempo deteinrinado, na modalidade lundo a 
ltlndo. 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 29 Lei 13.010 de 
31/07/2014 - alterada pela Lei 13,204/2015. 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVlUPllDPONENTE1ADr|g0 
sao torrrrrnço ein lou. 

CNPJ? 50.759.091/0001-11 
ENDEREÇO Av. Do Cale. n" 131. -Vila Ivan - Jaliu/SP - CEP 

17,207-000. 
VALOR TOTAL DO REPASSE RS 50.000,00 (cirtqurctilü mil 

reais). 
TIPO DA PARCERIA: Termo de Colaboração. 
JUSTIFICATIVA: 
Pelo presente, esrclarecemos que a dispensa do chamamento 

público tio aiiiste ir ser lirltirido cont a Organização da Sociedade 
(ivil ARRIGO SÃO LOURENÇO EM JAÚ, se iiistilica em lunçãla do 

VALOR TOTAL DO REPASSE: RS 20.000,00 lvilrte ltiíl reais) 

TIPO DA PARCERlA:Terrno de Colaboração. 
IUSTIFICATIT/Ai 
Pelo presente, esclarecemos que a dispensa do cliamanierilo 

público no a¡uste a ser firmado com a Organização da Sociedade 
Civil Vila SAD VICENTE DE PAULA DE JAU, se iustllica eni Iilnção 
do uhieto pacruado inviabilizar a competição entre as organiza- 
ções da sociedade civil, por ser urn reerrrso orrrrrtao tie rmciltro 
PARLAMENTAR com indicação do beiieliciálio Essa dispensa de 
chamameiito público tem com lulcro o :irc 29, Lei 13.019 de 
31/07/2014 - rrllerttda pela Lei 1320411015: 

Att. 19. Os termos de colaboração oii de Iotrienlo que 
envolvam recursos decorrentes de emendas parlamentares as 

leis orçamentárias anuais e os acordos de cooperação serão 
celebrados sent chamamento público, exceto, em relação aos 
acordos tle cooperação, quando o objeto envolver a celebração 
de cornodato, doação de bens ou outra Joitria de citmpaitilha- 
mento de recurso patrimonial, hipotese em que o respectivo 
chantztmenta publico observará o disposto nesta Lei. (Redação 
dada pela Lei n' 13.204, de 2015) (grilo nosso) 

Eo que tinha para jusrilicar. 
Jahu, 04 de seterrtliio de 2015. 
Alexandre Pereira da Silva - Secretário de Assistencia Q 

Desenvolvimento Social 

ÍOÁO Ríthfi ALI li) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO 
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO 
A Preleiitila Municipal de João Ramalho comunica que (rca 

SUSPENSA, para análise de pedido de esclarecimentos sobre o 
Edital, a Licitação da modalidade Pregão Presencial n' 10/1018, 
que visa ao Registro de Preços de equipainciiros para saúde. 
Apos a análise e possiveis arleqilaçàes, o Edital será publicado 
nas mesmos meios Joao Ramalho, 04 de Setembro de 1018. 
Mielco Marta Jose Talrahatra - Pregoelra. 

šlili/1lí¡ll*.r'l 

PREFEITURA MUNICTPAL DE JUMIRIM 
COMUNICADO 
Pregão Presencial n' 17/2018- Processo n' 45/2018. A 

Preleitura Municipal de Jumirim, Estado de São Paulo leva 

ao conheciinentu público e ri quem possa intciessar que, eni 
continuação aos tráinitcs processuais, será aberta a sessão 
para processartrenro do Procedimento Licitatotio na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PRECO, cuio obietoë 
a Aquisição de materiais de escritório, CONSTANTES DO ANEXO I 

TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL. A Sesshir publica do Pregão 
será realizada no dia 10/09120111, corn irilclo às 09.00 horas na 
sede da Preleitirra Municipal de Jiimlriin. Maiores inlormaçôes 
pelo e-mail: licitacaorfl¡umirirn.sp.gov.tir; assístenteiicilacriob 

]umir¡m.sp.gov.br, no site. umw.jtimirim.sp.gov.lJl, ou pelo llitie: 
(15)321.15-8tl77.ltilnirÍrn,04 de seteniblo de 20115. 

Darci sclnavi - Preleito Municipal 

itiiitilrtl' 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ 
RERRATJEICAÇAO - Pregão Eletronico n° 193/IB - Forne- 

ciniento de emulsão asláltica lipo ltM~lC, sob 0 Sistema de 
Registro de Preços. 

Processo Administrativo n' 11.8065/IB. 
l- Fica letilicado o item 8 do Anexo I do Edital aciina nien› 

clonado, conlotme abaixo: 
Onde se lê: PREGOEIRO RESPONSÁVEL: INDICAR DEPOIS 
Lcta-se: PREGOEIRA RESPONSÃVELí MARCIA DE OLNEIRA 

BAPTISTELLA 
ll - Ficam ratilicadas as demais cláusulas do Edital de 

Pregão Eletrônico n' 193/13, de 28 de agosttr dc 2.1115. bttlrr 

coirro a data tie abertura, agclularla para o llia 11 de seteirtbrii 
de 2.018. às 09130 horas. 

Jtindirií, em 30 de agosto de 2.015. 
ALEXANDRE CASTRO NUNES- Diretor do Departamento de 

Compras Governarrieliiais 
PREGÃO ELETRONICO N" 207/111 
OBJETO: Contratação de D5 (cinco) vagas mensais para 

pacientes idosos de ambos os sexos em instituição de Longa 
Permanência [lLPI), de acordo com ã Resolução 55123. de 27 de 
seleltibro de 1.001, RDC ii" 253, de 26 de setembro de 2.005 tz 

Resolução RDC n" 514, de 31 dc tlezeinlrro de 2.007, para aterr- 
diinerrto a Mandados Judiciais, destinada a Unidade de Gestão 
de Promoção da Saúde. 

ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL: pelo site 
www.¡orr‹iizri.sp.gav.izr ~ link "tic-itnçõeslcornpro Aberto - Aces 
so ao Sistema - Pregão Eletrônico - consultar Pregão Eterriini- 
co', até às 09.30 horas do dia 20 de setembro de 1.018, 

PllEGOElRO(A) RESPONSÁVEL: GERMANO HELIO SGARIONI 
PREGÃO ELETRONICO N' 210/18 

, 
OBJETO: Forllecilitelito de rnedicanieiitus (nretlldopa 500 

mg, prednisona 20 mg, e outros) sob o sistema lle Registro 

de Preços. 
ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL: pelo site 

wrirr~.¡onrr¡.¬i.sp.gr›v.irr - llnt 'ticrtnçõeslconrprn Aberta - Aces» 
so ao Sistema - Pregão Eletrônico - Consultar Pregão Eletroni› 
c‹.r", até às 13 30 horas do dia 20 de setemliro de 2.015. 

PriEGocllro(Ai riEsl=onsAvcL: s0nlA MARIA oLlvtlRA 
LEITE COLASANTO -í--+--í--í irriiflir li‹=‹w°d° irrvíebilir-1' B <°'“l›Hitã° wir* HS °r9r"¡1flsö¢S NIEGAD Etcrrtornco N- zl iria 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
Departairicnto de Licitações 
ltattlicação 
Processo 114/1018 › inexigibilidade 003/10111. Despacho do 

Preleito Municipal, ratilicanda a inexigibilidade, com ltrlrro no 
inc, til, do ari. 25 da tr 8.666/93. para apresentação artística da 
empresa DEMONIOS DO SAMBA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, 
tio Valor de RS 35.000,00. líudiliàpolis, 25/Ill!/20111. Dr. João Ciro 
Marconi, Plelelto Municipal. lnlorinações piitlerão ser obtidas na 
Praça Dr. Mario Lins, 150 - Ione: 16-3690-2934. 

Departamento de Licitações 
Abertura 
Pr0cess012I1/2015 Pregão Presencial 55/2015 OIrÍeIoíAqi.Ii- 

siçäo e instalação de aparelho de ar conrliciiinatlo motlelo split. 
Data tie cnrregn aos envelopes “oo‹irrrterrt.~rçâo" e 'i›rr›p‹rsra'z 
19.09.1018 'as 09:00 horas Credenciamento e abertura para o 
rneslrlo dia e niesrrio Iiorárlo. 

Processo 117/2015 Tomada de Preços 4/2018 Objeto: Exe~ 
cuçâo de muro de arrimo na EMEF 'Naide de Paula Machado”. 
Data de Entrega dos envelopes 'Dociimentnção' e "Proposta": 
21.09.2018 às 05.30 lttaraí Credenciamento e abertura para D 
mesmo dia as 09:00 bolas. lnlornrações poderão ser obtidas no 
endereço Praça Dt. Mario Lins 150 e telelorie 1635901934. 

Departamento de Licitações 
Julgamento 
Processo 107/2015 Tomada de Preços 3/2013 Objeto: Cons- 

truçâu de salzis de aula e banheios nas Creches Cleusa Terezi- 
nha de Carvalho liertini e Ver. Dr. Elias Jalrur. A CPL comunica o 
resultado da lose Habilitação do processo em eplgrale, Iicando 
corrlurme segue' as empresas ANDREA PEREIRA DA SILVA EIRELI 
- EPP, CONSTRUTORA GUI PEREIRA LTDA, ENGE REIS IMPER- 
MEABILIZAÇOES E CONSTRUCOES LTDA e MGI CONSTRUTORA 
E ENGENHARIA LTDA lotam habilitadas. As empresas ALESSI lr 

NOVAIS CONSTRUÇÕES LTDA. BARCEC CONSTRUÇÕES EIRELI - 

lArtt›lr~rÓPoLts 

dm urrrrr-lixo . 

da sociedade civil, por ser uni recurso oriundo de EMENDA 
PARLAMENTAR com lridtcflção do beneliclárlo. Essa dispensa 
de cliarriatnetrto piiblicu telri corri lulcro o art. 29, Lei 13.019 de 
31/0'//2014 -alterafla pela Let 13.104/2D1SI 

Art. 29. Os termos de colaboração ou de Iornento que 
t-nvolvain recursos decorrentes de errrzntras parlamentares as 
lets orçamentárias anuais e os acordos de cooperação serão 
celebrados sent cltainãrneitlo publico, exceto, errt relação aos 
acordos de cooperação, quando o obieto envolver a celebração 
de comodato, doação de bens ou outra loima de compartilha- 
murilo de recurso patrimonial, hipotese em olie o respectivo 
cltainarrtento publico observava o disposto nesta Lei. (Redação 
tlaila pela Lei ti' 13.204, de 2015) lgrilir nosso) 

E o que ririlta para iusttlicac 
Jahu. 04 de setembro de 2018. 
Alexandre Pereira da Silva - Secretário de Assistência e 

oesenorzlnrrientir social _ 

DISPENSA DE CHAMAMENTO PUBLICO N' 07/2018 
Artigo 19, Lei 13.019 de 31/07/2014 - alterada pela Lei 

13.204/2015. 
PROCESO: 519 - PG/1015 e 9999 -' RP/2015 
EMENDA PARLAMENTAR. 25150007 - Deptllädfl Eeflttal 

Ricardo Izar. 
DATA DA DISPENSA: D4/09/2018 
OBJETD:Terrrto de Colaboração para trarislerízlrcia volutitã- 

ria na modalidade de incremento temporário que compreende 
o recurso de ernenda parlamentar dassilicada como custeio 
e renasssrlo nar ternos rrererrrrrnsrirr, na rnoazlitizrre lirrnlo a 
lundo. 

EUNDAMENTAÇÃO LEGAL; Artigo 29 Lei 13.019 de 
31/07/2014 - alterada pela Lei 1310412015. 

ORGANIIAÇAO DA SOCIEDADE CIVIL/PROPONENTE: Wa 
São Wcente de Paula de Jau. 

CNPII 49.902.745/0001-35 . 

ENDEREÇO' Av. Fred€tiC0 O1¿rtan,li' 1975. - (entra - Jahu/ 
SP - (EP17.205.202. 

OBJETO; Forlteciiriento de ittellicarttenros lacetilsãlicllicu 

serao too rng, zinarizinz zs rng, e rnnrosi sob ir srsterrra de 
rtegisuo de Preços. 

ENCAMINI-IAMENTO DA PROPOSTA COMERCIA|:pcl0 site 
irlrww.iirndiallí.sp.gov.br - linlr 'Licitações/Colnpra Aberta - Aces- 
so ao Sistema - Pregão Eletrünico - Consultar Pregão Eletroni- 
co". ate às 09.00 lioras do dia 19 de setembro de 1.018. 

PREGDElRO(A) llESPONSAVEL:ANA CLAUDIA GAINO LIGIE- 
RI 

Pitta/to ttttltüuico N- ztrilla 
OBJETO: Aquisição de medicamentos (lenolilirato 150 MG, 

rrreiiilerrrltata to nto, e onrrrrsi, par.. .rrerrrlrrrrenm ri Mandatos 
Judiciais, destinados à Unidade de Gestão de Promoção da 
Saúde. 

ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL: pelo site 
vrww.¡rrn.iizi.s¡t¿nsrr.lrr ‹ link rticltsçóesiczrnrnrs Aliens - Aces- 
sa no sistrrrrn - rregâo eletrônico - consultar Pregão tletrórrr- 
c0'. ate às 09.00 horas do dia 24 de setembro de 2.018. 

PREGOElRD(A) RESPONSAVEL: ELIZANGELA APARECIDA 
EFIGENIO 

PREGÃO ELETRONICO N' 215/IB 
OBJETO; Aquisição de medicamentos (inlliximabe 100 M6, 

ínietável, aminoácidos + análogo; e outros), para aiertdiinerito 
a Mandados Judiciais destinados ã Unidade de Gestão de 
Plolnoção da Saiicle. 

ENCAMINRAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL: pela site 
wvrw.¡rrni1rai.sp.gav.i›r - lrrri‹ “licitações/canrpra Aberta - Aces- 
so tio Sistema - Pregão Eletronico - Consultar Pregão Eletroni- 
€0', até as 09230 liurrls do dia 21 de setcltibro de 2.010. 

PREGOEIROlA1 RESPONSAVELI FELIPE AUGUSTO DE ALMEI- 
DA SOUZA 

DISPONIBILIDADE DD5 EDITAIS NA ÍN1EGRA:virww.iLind¡ai. 
sp.gov.br (entrar tio linlr 'Licitaçóeslfloitlpra Abetta" - Consulta 
de Licitações - Pregão Elctrõiiico ¿ Consultar Pregão Elctroliico 
- Editais/Anexos) - gratis. ou no Paço Municipal 'Nova Jund\al', 
Departanrento de Compras Govelnariientats- 4' andar, de 1' a 

tmiuøiiuiiltdiil _ 
_ . 

assii-:seio A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento 
..~.~..,-...eo ot...-.z ,_°,,,,,° W “W” , _ 

<¡*ti¡t=tlW"“* quando visualizado diretamente no portal www.imprensaofioial.r:om.br 
' 
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É quarta-Tetra, 5 de setembro de 2018 às 01143.00. .


