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PREFEITURA MUNICIPAL DE DUARTINA
Aviso de Licitação
Encontra-se aberto na Secretaria de Administração, Finanças e
Planejamento da Prefeitura Municipal de Duartina, Estado de São Paulo,
Concorrência nº. 01/2020, que tem por objeto a alienação por venda de
01 (um) Bem Imóvel, pertencente ao Município de Duartina, com
obrigação de fazer e pelo critério de maior oferta, respeitando os valores
mínimos de avaliação. A abertura dos envelopes contendo as ofertas dos
interessados, dar-se-á às 09:00 horas do dia 17/08/2020, na sala de
licitações desta Prefeitura, situada na Rua Henrique Ortelã, nº 127 –
Centro, Duartina/SP. Os interessados poderão retirar o Edital completo,
junto a Prefeitura Municipal, conforme endereço supramencionado, de
Segunda à Sexta-feira, das 08:00 às 13:00 e na Internet através do site
www.duartina.sp.gov.br acessando o Portal de Transparecia. Outras
informações serão fornecidas pelo telefone (14) 3282.8282.

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão
ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200 -2, de 2001
O Município de DUARTINA garante a autenticidade deste documento,
desde que visualizado através do site www.duartina.sp.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUARTINA
Aviso de Licitação
Encontra-se aberto na Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento da
Prefeitura Municipal de Duartina, Estado de São Paulo, Concorrência nº. 01/2020,
que tem por objeto a alienação por venda de 01 (um) Bem Imóvel, pertencente ao
Município de Duartina, com obrigação de fazer e pelo critério de maior oferta,
respeitando os valores mínimos de avaliação. A abertura dos envelopes contendo
as ofertas dos interessados, dar-se-á às 09:00 horas do dia 17/08/2020, na sala de
licitações desta Prefeitura, situada na Rua Henrique Ortelã, nº 127 – Centro,
Duartina/SP. Os interessados poderão retirar o Edital completo, junto a Prefeitura
Municipal, conforme endereço supramencionado, de Segunda à Sexta-feira, das
08:00 às 13:00 e na Internet através do site www.duartina.sp.gov.br acessando o
Portal de Transparecia. Outras informações serão fornecidas pelo telefone (14)
3282.8282.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUARTINA/SP
RATIFICAÇÃO
Em cumprimento ao artigo 26 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e
suas alterações posteriores, RATIFICO a Dispensa de Licitação realizada com
fulcro no artigo 24, inciso IV da citada Lei, visando à aquisição de dois
respiradores portáteis, no valor total de R$ 60.402,00 (sessenta mil quatrocentos
e dois reais), junto à empresa CPAPS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS MÉDICO, inscrita no CNPJ sob o nº 10.851.899/0001-00.
PM Duartina, 18 de Maio de 2020.

ADERALDO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Prefeito Municipal

