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Julgamento de Habilitação/Inabilitação.
Processos nº 36/2018.
Convite nº 10/2018.
Objeto: Retifica de motor do ônibus Mercedes-Benz Placas BWJ-0479.
A Comissão Municipal de Licitação da Prefeitura Municipal de Duartina, Estado de São Paulo, tendo em vista os
exames proferidos nos documentos apresentados pelas empresas licitantes, nesta publica sessão de 25/06/18,
resolve por unanimidade HABILITAR a empresa KS AUTOMECANICA E PEÇAS LTDA, bem como
INABILITAR a empresa MOTORMEC RETIFICA DE MOTORES E COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI
ME pela falta de autenticação na certidão Municipal apresentada, bem como abrir prazo de cinco dias à empresa
J.M. MACHADO RETÍFICA EIRELI ME, para que, querendo usufruir o direito de Microempresa e Empresa
de Pequeno Porte apresente nova Certidão Federal com sua data valida. Fica aberto o prazo para interposição de
recursos contra o presente julgamento, de que trata o artigo 109, inciso I, alínea “a” da Lei Federal nº 8.666/93,
combinado com o parágrafo sexto deste mesmo artigo da Lei, oportunidade em que os autos do respectivo
processo licitatório permanecerão com “vista” franqueada aos interessados para fins de direito. Fica fixado para
o dia 29/06/2017 às 14:00 horas a sessão de abertura dos envelopes nº 2 “proposta” em não havendo interposição
de recursos ou se interpostos estes terem sido apreciados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUARTINA.
Comunicado de Abertura de Prazo para Contrarrazões.
Processo nº 28/2018.

Tomada de Preço nº 05/2018.
A Comissão Municipal de Licitações da Prefeitura de Duartina/Sp, informa a todos os interessados, em especial
às empresas participantes da licitação em referencia, cujo objeto é a Adequação no Sistema de Iluminação
Pública, que a empresa Matheus da Silva Ramos Instalações Elétricas ME, apresentou recurso administrativo
contra decisão da Comissão Municipal de Licitação em INABILITÁ-LA. Informamos ainda, que a partir da
publicação deste comunicado inicia o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação das contrarrazões do
recurso, pelas empresas interessadas, por força do § 3º do art. 109, I, da Lei de 8.666/93. O Inteiro teor do termo
recursal encontra-se disponível no site desta Prefeitura, www.duartina.sp.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUARTINA.
Comunicado de Abertura de Prazo para Contrarrazões.
Processo nº 32/2018.

Pregão nº 12/2018.
O Senhor Pregoeiro da Prefeitura de Duartina/Sp em conjunto com a Equipe de Apoio, informa a todos os
interessados, em especial às empresas participantes da licitação em referencia, cujo objeto é a locação de
veículos para a transporte de alunos residentes na zona rural, que a empresa Roberto Sabino de Oliveira ME
apresentou recurso administrativo contra a decisão tomada na sessão que a INABILITOU. Informamos ainda,
que a partir da publicação deste comunicado inicia o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das
contrarrazões do recurso, pelas empresas interessadas, por força do que determina a Lei de 10.520-02. O Inteiro
teor do termo recursal encontra-se disponível no site desta Prefeitura, www.duartina.sp.gov.br.



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA

Conforme Lei Municipal nº 2299, de 24 de Fevereiro de 2016

Segunda-feira, 25 de Junho de 2018 www.duartina.sp.gov.br Edição Nº 332 Página 2 de 3

AUDIÊNCIA	PÚBLICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DUARTINA torna público que fará realizar no dia 29 do mês
de janeiro de 2018, às 15:00 horas, na Rua Henrique Hortelã, n° 127, no prédio da
Prefeitura Municipal de Duartina, AUDIÊNCIA PÚBLICA, nos termos do artigo 48, parágrafo
único da Lei Complementar nº. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), para a
participação popular no processo de modificação do Plano Plurianual – PPA e Lei de
Diretrizes Orçamentárias – LDO.

PUBLIQUE-SE

Prefeitura Municipal de Duartina,
aos 25 de janeiro de 2018.


