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Aviso de Pregão
Encontra-se aberto no Departamento Administrativo e Financeiro, da Prefeitura Municipal
de Duartina, Estado de São Paulo, Pregão Presencial nº 24/2017 que tem por objeto a
contratação de empresa especializada para prestação de serviço médico. O edital completo
esta disponível para retirada por qualquer interessado junto ao Paço Municipal situado a
Rua Henrique Ortelã nº 127 – centro, Cep: 17.470-000, desta cidade de Duartina em dias de
expediente desta Prefeitura, das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:00 horas e na internet
através do site www.duartina.sp.gov.br. A abertura dos envelopes ocorrerá às 14:00 horas
do dia 11/09/2017, na sede desta administração, localizada no endereço supramencionado.
Outras informações serão prestadas pelo telefone (14) 3282.8282.

Aviso de Pregão
Encontra-se aberto no Departamento Administrativo e Financeiro, da Prefeitura Municipal
de Duartina, Estado de São Paulo, Pregão Presencial nº 25/2017 que tem por objeto a
contratação de empresa especializada na coleta, transporte e disposição final de todo o
resíduo do serviço de saúde produzido neste Município de Duartina. O edital completo esta
disponível para retirada por qualquer interessado junto ao Paço Municipal situado a Rua
Henrique Ortelã nº 127 – centro, Cep: 17.470-000, desta cidade de Duartina em dias de
expediente desta Prefeitura, das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:00 horas e na internet
através do site www.duartina.sp.gov.br. A abertura dos envelopes ocorrerá às 14:00 horas
do dia 12/09/2017, na sede desta administração, localizada no endereço supramencionado.
Outras informações serão prestadas pelo telefone (14) 3282.8282.

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 22/17
Com fundamento no artigo 14, do Decreto nº 1.455, HOMOLOGO os atos praticados nos
autos do Processo nº 52/17, que trata o Pregão Presencial em destaque, realizado por esta
municipalidade, objetivando a aquisição de uma maquina do tipo Pá Carregadeira, o objeto
licitado a empresa XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA inscrita no CNPJ sob o nº
14.707.364/0001-10, pelo valor total ofertado a R$ 118.280,00.

