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EXPEDIENTE
O Diário Oficial do Município de PRESIDENTE ALVES, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das
entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo
conteúdo aqui publicado.

ACERVO
As edições do Diário Oficial Eletrônico de PRESIDENTE ALVES poderão ser consultadas através da internet, por meio do
seguinte endereço eletrônico: www.presidentealves.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.diariooficialeletronico.jor.br/presidente_alves
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro .

ENTIDADES
Prefeitura Municipal de PRESIDENTE ALVES
CNPJ 44.555.688/0001-41
Rua Vereador Luiz Michelan Filho, nº 73 – Centro - Telefone: (14) 3587-1271
Site: www.presidentealves.sp.gov.br
Email: secretaria@presidentealves.sp.gov.br
Site do Diário Oficial Eletrônico: www.diariooficialeletronico.jor.br/presidente_alves
Câmara Municipal de PRESIDENTE ALVES
Rua Messias Tomaz de Paiva nº 35 – Jd. Colina do Sol
Telefone: (14) 3587-1247 – (14) 3587-1457
Site: www.cmpresidentealves.sp.gov.br
Email: camara@cmpresidentealves.sp.gov.br
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LICITAÇÃO
RETIFICAÇÃO

No Julgamento da Proposta - CONVITE N.06/2016, cujo objeto é, prestação de serviços de desinsetização (aspersão e
nebulização) e desratização visando o combate e controle de pragas urbanas (ratos, baratas, escorpioes, traças,
moscas, pernilongos, mosquitos flebotono (leishimaniose), mosquito aedes aegypte (dengue), cupins e, desinsetização
(aspersão e nebulização) e desratização nas redes coletora de esgotos públicos (pv), ainda manejo (nebulização) na
rede coletora de águas pluviais (bl),com fornecimento pela empresa de produtos, materiais, mão de obra, veículos e
equipamentos, nos setores da sede e distrito, conforme condições, especificações e quantidades estimadas constantes
do incluso Memorial Descritivo, na página N.02 do Diário Oficial Eletronico do Municipio, onde lê: Segundo Lugar:
Samuel Martins de Oliveira ME , leia-se: Segundo Lugar - Avaré Dedetizadora S/C Ltda.ME.
Presidente Alves, 27 de junho de 2.016.
a.a
VALDEIR DOS REIS
PREFEITO MUNICIPAL
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LICITAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – CONVITE Nº 06/2016
VALDEIR DOS REIS, Prefeito Municipal de Presidente Alves, HOMOLOGA, nos termos do
inciso VI do artigo 43, da Lei nº 8666/93, com alterações introduzidas pela Lei nº 8883/94; os atos proferidos pela
Comissão Municipal de Licitação no Convite nº 06/2016, visando a contratação de empresa do ramo para prestação de
serviços de desinsetização (aspersão e nebulização) e desratização visando o combate e controle de pragas urbanas
(ratos, baratas, escorpioes,traças,moscas,pernilongos,mosquitos flebotono (leishimaniose), mosquito aedes aegypte
(dengue), cupins e, desinsetização (aspersão e nebulização) e desratização nas redes coletora de esgotos públicos (pv),
ainda manejo (nebulização) na rede coletora de águas pluviais (bl),com fornecimento pela empresa de produtos,
materiais, mão de obra, veículos e equipamentos, nos setores da sede e distrito, conforme condições, especificações e
quantidades estimadas constantes do incluso Memorial Descritivo, desta Licitação, em face da ata de abertura,
julgamento e ADJUDICA o objeto do presente certame a favor da empresa Samuel Martins De Oliveira – ME, pelo preço
total de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
Presidente Alves, 27 de junho de 2016.
a.a
VALDEIR DOS REIS
Prefeito Municipal
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LICITAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – CONVITE Nº 07/2016
VALDEIR DOS REIS, Prefeito Municipal de Presidente Alves, HOMOLOGA, nos termos do
inciso VI do artigo 43, da Lei nº 8666/93, com alterações introduzidas pela Lei nº 8883/94; os atos proferidos pela
Comissão Municipal de Licitação no Convite nº 07/2016, visando a prestação de serviços de assessoria e apoio
administrativo, pelo período de doze (12) meses, conforme especificação constante do incluso Memorial
Descritivo/Formulário Padrão Proposta, desta Licitação, em face da ata de abertura, julgamento e ADJUDICA o objeto do
presente certame a favor da empresa JCOF CASEMIRO LTDA EPP, pelo preço total de R$ 59.760,00 (cinquenta e nove
mil e setecentos e sessenta reais).
Presidente Alves, 27 de junho de 2016.
a.a
VALDEIR DOS REIS
Prefeito Municipal
Município de Presidente Alves – Estado de São Paulo
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