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RATEIO, nos termos das disposições contidas no parágrafo 3°, 
do artigo 23, do Decreto Federal n° 6.017/2007;

III – As compensações de créditos mencionadas no inciso II, 
desta Portaria, foram devidamente autorizadas pela Assembleia 
Geral, em reunião ocorrida no dia 26/02/2015;

IV - A servidora ora designada permanecerá no seu regime 
originário, somente lhe sendo concedidos adicionais ou gratifi-
cações nos termos e valores previstos no Protocolo de Intenções;

V - O pagamento de adicionais ou gratificações na forma 
prevista no inciso IV, desta Portaria, não configura vínculo novo 
da servidora cedida, inclusive para a apuração de responsabili-
dade trabalhista ou previdenciária;

VI – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua expe-
dição.

VII - Publique-se, afixe-se e cumpra-se a presente Portaria.
BARUERI/SP, 10 de ABRIL de 2015.
ANTÔNIO JORGE PEREIRA LAPAS
PRESIDENTE – CIOESTE
 PORTARIA N° 005, DE 10 DE ABRIL DE 2015.
ANTÔNIO JORGE PEREIRA LAPAS, Presidente do CIOESTE 

– Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de 
São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo 
Protocolo de Intenções e por Lei; e

CONSIDERANDO, o disposto no artigo 4°, parágrafo 4°, da 
Lei Federal n° 11.107/2005, c.c. artigo 23, do Decreto Federal 
n° 6.017/2007;

CONSIDERANDO AINDA, que o Município de BARUERI auto-
rizou, por meio da Portaria n° 1.414/2015, a cessão da servidora 
abaixo-mencionada;

RESOLVE:
I - DESIGNAR a Sra. CLAUDIA LANZA DE CAMARGO FONSE-

CA, servidora cedido pelo Município de BARUERI, portadora da 
cédula de identidade RG. 33.805.148, inscrita no CPF/MF. sob n° 
282.611.468-98, para exercer suas funções e atribuições junto à 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.

II – Os custos com a cessão da referida servidora correrão 
às expensas do Município CEDENTE, que poderão ser contabi-
lizados, mediante solicitação, como créditos hábeis para operar 
compensação com as obrigações previstas no CONTRATO DE 
RATEIO, nos termos das disposições contidas no parágrafo 3°, 
do artigo 23, do Decreto Federal n° 6.017/2007;

III – As compensações de créditos mencionadas no inciso II, 
desta Portaria, foram devidamente autorizadas pela Assembleia 
Geral, em reunião ocorrida no dia 26/02/2015;

IV - A servidora ora designada permanecerá no seu regime 
originário, somente lhe sendo concedidos adicionais ou gratifi-
cações nos termos e valores previstos no Protocolo de Intenções;

V - O pagamento de adicionais ou gratificações na forma 
prevista no inciso IV, desta Portaria, não configura vínculo novo 
da servidora cedida, inclusive para a apuração de responsabili-
dade trabalhista ou previdenciária;

VI – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua expe-
dição.

VII - Publique-se, afixe-se e cumpra-se a presente Portaria.
BARUERI/SP, 10 de ABRIL de 2015.
ANTÔNIO JORGE PEREIRA LAPAS
PRESIDENTE – CIOESTE
 PORTARIA N° 006, DE 10 DE ABRIL DE 2015.
ANTÔNIO JORGE PEREIRA LAPAS, Presidente do CIOESTE 

– Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de 
São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo 
Protocolo de Intenções e por Lei; e

CONSIDERANDO, o disposto no artigo 4°, parágrafo 4°, da 
Lei Federal n° 11.107/2005, c.c. artigo 23, do Decreto Federal 
n° 6.017/2007;

CONSIDERANDO AINDA, que o Município de BARUERI auto-
rizou, por meio da Portaria n° 1.414/2015, a cessão do servidor 
abaixo-mencionado;

RESOLVE:
I - DESIGNAR o Sr. DECIO SANT ANNA, servidor cedido pelo 

Município de BARUERI, nos termos do artigo 4°, parágrafo 4°, 
da Lei Federal n° 11.107/2005, portador da cédula de identidade 
RG. 8.193.816-0, inscrito no CPF/MF. sob n° 010.835.908-55, 
para exercer suas funções e atribuições junto à DIRETORIA 
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.

II – Os custos com a cessão do referido servidor correrão 
às expensas do Município CEDENTE, que poderão ser contabi-
lizados, mediante solicitação, como créditos hábeis para operar 
compensação com as obrigações previstas no CONTRATO DE 
RATEIO, nos termos das disposições contidas no parágrafo 3°, 
do artigo 23, do Decreto Federal n° 6.017/2007;

III – As compensações de créditos mencionadas no inciso II, 
desta Portaria, foram devidamente autorizadas pela Assembleia 
Geral, em reunião ocorrida no dia 26/02/2015;

IV - O servidor ora nomeado permanecerá no seu regime 
originário, somente lhe sendo concedidos adicionais ou gratifi-
cações nos termos e valores previstos no Protocolo de Intenções;

V - O pagamento de adicionais ou gratificações na forma 
prevista no inciso IV, desta Portaria, não configura vínculo novo 
do servidor cedido, inclusive para a apuração de responsabilida-
de trabalhista ou previdenciária;

VI – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua expe-
dição.

VII - Publique-se, afixe-se e cumpra-se a presente Portaria.
BARUERI/SP, 10 de ABRIL de 2015.
ANTÔNIO JORGE PEREIRA LAPAS
PRESIDENTE – CIOESTE

 CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI

 PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2015
OBJETO: Aquisição de combustíveis, óleo de motor e filtro 

de óleo para veículos oficiais e para o gerador de energia da 
Câmara Municipal de Barueri, a ser fornecido pela Proponente 
vencedora, de acordo com as quantidades e especificações 
constantes no anexo I.

HOMOLOGAÇÃO: Tendo em vista o resultado da sessão 
pública realizada em 28/04/2015, HOMOLOGO o objeto do Pre-
gão Presencial nº 002/2015, para a empresa AUTO POSTO VILA 
VERDA LTDA, no valor total R$ 355.943,51

Em 29 de abril de 2015.
SEBASTIÃO CARLOS DO NASCIMENTO – Presidente
PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2015
OBJETO: Aquisição de licenças Windows 8.1, licenças Office 

2013 e renovação de solução antivírus corporativa, de acordo 
com as quantidades e especificações constantes no anexo I.

HOMOLOGAÇÃO: Tendo em vista o resultado da sessão 
pública realizada em 23/04/2015, HOMOLOGO o objeto do 
Pregão Presencial nº 003/2015, da seguinte forma: o item 01 
para a empresa BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 
57.142.978/0001-05, no valor total de R$ 225.000,00; o item 02 
para a empresa LEANDRO MOUTINHO CAÇAPAVA COMÉRCIO 
DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP, no valor total 
de R$ 63.200,00; e o item 03 para a empresa BRASOFTWARE 
INFORMÁTICA LTDA, no valor total R$ 9.308,00.

Em 29 de abril de 2015.
SEBASTIÃO CARLOS DO NASCIMENTO – Presidente
PREGÃO PRESENCIAL N. 004/2015
OBJETO: Contratação de empresa especializada na presta-

ção do serviço continuado de manutenção preventiva, corretiva 
e emergencial, incluindo fornecimento de peças para 04 (quatro) 
elevadores da Marca Otis, com duas paradas cada, localizados 
na Câmara Municipal de Barueri, conforme condições específicas 
constantes do anexo I – Termo de Referência.

HOMOLOGAÇÃO: Tendo em vista o resultado da sessão 
pública realizada em 24/04/2015, HOMOLOGO o objeto do 
Pregão Presencial nº 004/2015, para a empresa ALPR ELEVA-
DORES LTDA. EPP, CNPJ 10.265.328/0001-93, no valor global 
de R$ 96.000,00.

Em 29 de abril de 2015.
SEBASTIÃO CARLOS DO NASCIMENTO – Presidente

 Contrato nº 170/15 – Objeto: fornecimento de 02 (dois) 
Veiculos tipo hatch, 0 km, novo de fábrica, branco, 4 portas, 
fabricado no ano de 2015, ano modelo 2015, motor de 1.0 ou 
superior, flex, cambio manual de 5 marchas mais a ré, instru-
mento combinado com conta giros e hodometro parcial, acio-
namento elétrico dos vidros dianteiros, alças de segurança no 
teto, apoios de cabeça nos bancos dianteiros e traseiros, banco 
e encosto traseiro rebatível, banco do motorista com ajuste 
manual de altura, ar condicionado, direção hiradulica, rodas de 
aço com pneus 175/70 R14 ou superior, inclusive estepe, cinto 
de segurança automático de três pontos (dianteiros e laterais 
traseiros), desembaçador do vidro traseiro, destravamento 
elétrico do porta malas, console central com porta objetos, dire-
ção hidráulica, compartimento de carga de no mínimo de 285 
(duzentos e oitenta e cinco) litros ou mais, freios (abs) freios com 
sistema anti travamento e EBD distribuição eletrônico de frena-
gem, farol de neblina, indicadores de combustível e temperatura 
de agua, limpador, de vidro traseiro com temporizador, maça-
netas externas e parachoques na cor do veiculo, tomada 12v 
no console central, retrovisores externos com controle interno 
manual, alerta sonoro de faróis acessos, cor solida branca, com o 
primeiro emplacamento do veículo deverá ser feito em nome da 
prefeitura do Municipio de Barretos, Marca: Volkswagen, Ano/
modelo: 2015, cor branco cristal , referente ao Pregão Presencial 
nº 37/15. Empresa vencedora: Faria Veiculos Ltda – valor: R$ 
76.830,00. Barretos, 27 de abril de 2015. Guilherme Henrique 
Ávila – prefeito municipal.

 A Prefeitura do município de Barretos vem através 
deste notificar a empresa Tríade Farmacêutica Ltda., CNPJ: 
10.914.140/0001-29 para cumprimento do edital Pregão Eletrô-
nico 15/14, para a entrega do produto. O prazo para manifes-
tação por escrito quanto à entrega do mesmo em até 02 (dois) 
dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas em 
lei 8666/93.

 BARUERI

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

 SECRETARIA DE OBRAS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA SO/Nº 008/2015 - HABILITAÇÃO/

INABILITAÇÃO
OBJETO: Registro de Preços para Contratação de empresa 

especializada em mão de obra para eventual prestação de 
serviços de manutenção corretiva com instalações, desinsta-
lações, remanejamentos e infraestrutura de telefonia, lógica e 
elétrica em diversos locais do Município, conforme exigências, 
quantidades e demais especificações contidas no Edital e seus 
anexos. A Comissão Permanente de Licitações após analisar 
todas as documentações apresentadas e com base no parecer 
do Coordenador Geral desta Secretaria decide HABILITAR as 
empresas: Ricatel Sistemas de Informações Ltda. e Consitec 
Engenharia e Tecnologia Ltda., por atenderem as exigências do 
Edital, e resolve INABILITAR as empresas: Código Engenharia e 
Construções Ltda., pelo descumprimento do item 4. do subitem 
4.1.(Condições de Participação) do Edital e Mukhtar Distribui-
dora Ltda. ME., pelo descumprimento do item 7.2. do subitem 
7.2.1.( Forma de Apresentação dos Documentos) do Edital. Fica 
concedido o prazo recursal na Forma da Lei. Engº Jorge Saback 
Vianna - Presidente da Comissão Permanente de Licitações

 PREGÃO PRESENCIAL SUPR/Nº 100/2015 – AVISO DE 
LICITAÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de ser-
viços de locação de veículos utilitários, conforme exigências, 
quantidades estimadas e demais especificações contidas no 
presente Edital e seus Anexos.

DATA DE ENCERRAMENTO: Dia 18/05/2015 às 14h00, na 
Secretaria de Suprimentos, localizada na Rua Ministro Raphael 
de Barros Monteiro nº 225 – Jd. dos Camargos – Barueri/SP. 
EDITAL: Disponível no site: a partir do dia 06/05/2015 - www.
barueri.sp.gov.br - GRATUITO.

Raphael Rocha Cantowitz - Pregoeiro

 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO 
OESTE METROPOLITANA DE SÃO PAULO
 PORTARIA N° 003, DE 10 DE ABRIL DE 2015.
ANTÔNIO JORGE PEREIRA LAPAS, Presidente do CIOESTE 

– Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de 
São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo 
Protocolo de Intenções e por Lei; e

CONSIDERANDO, o disposto no artigo 4°, parágrafo 4°, da 
Lei Federal n° 11.107/2005, c.c. artigo 23, do Decreto Federal 
n° 6.017/2007;

CONSIDERANDO AINDA, que o Município de BARUERI auto-
rizou, por meio da Portaria n° 1.413/2015, a cessão do servidor 
abaixo-mencionado;

RESOLVE:
I - DESIGNAR o Sr. ANDRÉ LUIZ COTTET, servidor cedido pelo 

Município de BARUERI, portador da cédula de identidade RG. 
22.693.447-0, inscrito no CPF/MF. sob n° 180.028.678-31, para 
exercer suas funções e atribuições junto à DIRETORIA ADMINIS-
TRATIVA E FINANCEIRA.

II – Os custos com a cessão do referido servidor correrão 
às expensas do Município CEDENTE, que poderão ser contabi-
lizados, mediante solicitação, como créditos hábeis para operar 
compensação com as obrigações previstas no CONTRATO DE 
RATEIO, nos termos das disposições contidas no parágrafo 3°, 
do artigo 23, do Decreto Federal n° 6.017/2007;

III – As compensações de créditos mencionadas no inciso II, 
desta Portaria, foram devidamente autorizadas pela Assembleia 
Geral, em reunião ocorrida no dia 26/02/2015;

IV - O servidor ora nomeado permanecerá no seu regime 
originário, somente lhe sendo concedidos adicionais ou gratifi-
cações nos termos e valores previstos no Protocolo de Intenções;

V - O pagamento de adicionais ou gratificações na forma 
prevista no inciso IV, desta Portaria, não configura vínculo novo 
do servidor cedido, inclusive para a apuração de responsabilida-
de trabalhista ou previdenciária;

VI – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua expe-
dição.

VII - Publique-se, afixe-se e cumpra-se a presente Portaria.
BARUERI/SP, 10 de ABRIL de 2015.
ANTÔNIO JORGE PEREIRA LAPAS
PRESIDENTE – CIOESTE
 PORTARIA N° 004, DE 10 DE ABRIL DE 2015.
ANTÔNIO JORGE PEREIRA LAPAS, Presidente do CIOESTE 

– Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de 
São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo 
Protocolo de Intenções e por Lei; e

CONSIDERANDO, o disposto no artigo 4°, parágrafo 4°, da 
Lei Federal n° 11.107/2005, c.c. artigo 23, do Decreto Federal 
n° 6.017/2007;

CONSIDERANDO AINDA, que o Município de BARUERI auto-
rizou, por meio da Portaria n° 1.416/2015, a cessão da servidora 
abaixo-mencionada;

RESOLVE:
I - DESIGNAR a Sra. QUITÉRIA ALUOISO PINHEIRO, servi-

dora cedido pelo Município de BARUERI, portadora da cédula 
de identidade RG. 34.659.973-8, inscrita no CPF/MF. sob n° 
307.847.638-36, para exercer suas funções, atribuições e para 
responder pelo expediente de Administração de Pessoal e 
Recursos Humanos do CIOESTE, junto à DIRETORIA ADMINIS-
TRATIVA E FINANCEIRA, podendo, para tanto, assinar quaisquer 
documentos e expedientes de efeitos internos que se fizerem 
necessários.

II – Os custos com a cessão da referida servidora correrão 
às expensas do Município CEDENTE, que poderão ser contabi-
lizados, mediante solicitação, como créditos hábeis para operar 
compensação com as obrigações previstas no CONTRATO DE 

valor total de R$ 9.669,74; empresa Ativa Comercial Hospitalar 
Ltda, itens 36,38,60,68,71,77,78,81,82,111,124,155,178e179
, no valor total de R$ 20.013,30; empresa Comercial Cirúrgica 
RioClarense Ltda, itens 02,03,13,14,18,40,42,46,47,93,95, 158,1
60,161,162,164,165,167,168,171,175,181,182,183,186,198e20
1, no valor total de R$ 76.504,20; empresa Fragnari Distribuidora 
Medicamentos Ltda Epp, itens 04,08,09,12,16,17,20,23,25,26,2
7,35,39, 41,48,49,50,51,52,53,55,57,61,63,64,66,67,70,72,76,8
3,84,85,99,100,103,109,114,115,119,126,130, 133,141,142,14
3,145,146,147,149,152,153,159,163,174,180,185,187,194,199
,203,205e206, no valor total de R$ 93.551,88; empresa Atons 
do Brasil Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda, itens 
31,32,75,88,112e129, no valor total de R$ 1.370,60; empresa 
Hospfar Industria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, 
itens 30,44,45,65,79,107,121,122,123,128,135,138,139,140,14
8, 166,170,207e208, no valor total de R$ 40.484.87, com todas 
as demais condições conforme edital, Barra Bonita, 24 de abril 
de 2015. Glauber Guilherme Belarmino - Prefeito Municipal.

Extrato de Aditamento de Contrato: Contrato nº 062/2015; 
Pregão Presencial nº 027/2013; Contratante: O Município da 
Estância Turística de Barra Bonita; Contratado: Sindplus Admi-
nistradora de Cartões, Serviços de Cadastro e Cobrança Ltda 
Epp; Objeto: Atendendo solicitação da Secretaria Municipal de 
Administração do contratante para o acréscimo do contrato e 
havendo concordância da contratada, que aceitou essa amplia-
ção, pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, e 
com fundamento no artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, 
as partes resolvem promover o aditamento ao ajuste primitivo, 
a fim de ampliar o objeto da licitação e, consequentemente, do 
contrato em aproximadamente 15,2% em razão do aumento do 
numero de servidores; Valor do Contrato: R$ 600.000,00; Vigên-
cia do Contrato: até 17/05/2015; Data do Contrato: 24/04/2015.

 AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 042/2015 - PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 032/2015
OBJETO: Aquisição de materiais de construção, hidráulicos, 

elétricos e tintas. Entrega dos envelopes de documentos, propos-
tas e declaração que a proponente cumpre todos os requisitos 
de habilitação e credenciamento: Dia 14 de maio de 2015, das 
9 as 11 horas, no Departamento de Compras e Licitações da 
Prefeitura.

EDITAL Nº 043/2015 - PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 033/2015
OBJETO: Aquisição de hortifrutis para uso no CEC - Centro 

Espiríta Cristão Lar de Amparo a Velhice e a Infância de Barra 
Bonita. Entrega dos envelopes de documentos, propostas e 
credenciamento: Dia 15 de maio de 2015, às 14 horas, no Depar-
tamento de Compras e Licitações da Prefeitura.

Valor do edital: R$ 5,00 (cinco reais). O edital na integra 
encontram-se à disposição dos interessados no Departamento 
de Compras e Licitações da Prefeitura, localizado na Praça 
Nhonhô de Salles, nº ll30, Centro, Barra Bonita - SP, no horário 
das 8:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:00 horas. Esclarecimentos 
no local citado, pelo fone (14) 3604-4000 ou ainda através do 
endereço eletrônico (e-mail) compras@barrabonita.sp.gov.br. 
Barra Bonita, 28 de abril de 2015. Glauber Guilherme Belarmino 
- Prefeito Municipal.

 BARRA DO TURVO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Henrique da Mota Barbosa, Prefeito Municipal de Barra do 

Turvo, no exercício das atribuições legais, torna pública para 
conhecimento de todos os interessados, que foi Homologado o 
Convite n°.006/2015, tipo menor preço no valor global, tendo 
como objeto a Aquisição de Peças, Pneus, e Acessórios, para 
realizar serviços de manutenção de maquinas na garagem 
municipal, em atendimento a Secretaria de Obras do município, 
para a empresa 4 BARRAS COM. DE PEÇAS LTDA-ME, CNPJ: 
14.517.860/0001-01, pelo valor global de R$ 78.463,80 (Setenta 
e Oito Mil, Quatrocentos e Sessenta Três Reais, e Oitenta Cen-
tavos). Barra do Turvo, 24 de Março de 2015. Henrique da Mota 
Barbosa - Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - DEPARTAMENTO 
DE COMPRAS E LICITAÇÃO

 REAVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA PREÇO Nº 005/2015
PROCESSO nº 033/2015
Encontra-se reaberta no Departamento de Licitações da 

Prefeitura Municipal de Barra do Turvo, Estado de São Paulo, a 
Tomada Preço nº 005/2015, do tipo MENOR NO VALOR GLOBAL, 
tendo como objeto á Contratação de uma empresa especializada 
para execução de Serviços de Varrição, Conservação, de Vias 
Públicas, Capinação Manual, Raspagem, Pinturas de Guias, 
Sinalização de Pedestres, Limpeza de Praças, Jardins, e Áreas 
Verdes da Zona Urbana da Cidade.

Cadastramento dos interessados dar-se-á até o dia 15 de 
Maio de 2015 às 16:30 horas.

O recebimento dos envelopes dar-se-á no dia 20 de Maio 
2015 às 10:00 horas.

O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados 
de 2ª a 6ª feira, das 07:00 às 12:00 e das 13:30 às 16:30 horas, 
na Prefeitura Municipal de Barra do Turvo, na Av.21 de Março, n° 
304 – Centro, neste município, mediante recolhimento de taxa 
de R$ 63,75 (Sessenta e Três Reais e Setenta Cinco Centavos). 
Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima 
ou pelo telefone (015)- 3578.9444.

Barra do Turvo, 27 de Abril 2.015. HENRIQUE DA MOTA 
BARBOSA - PREFEITO MUNICIPAL

 BARRETOS

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS

 Contrato nº 159/15 – Objeto: fornecimento de DOIS CAMI-
NHÃO TOCO BASCULANTE, 0 km, fabricação nacional com 
potencia mínima de 180 CV, com injeção eletrônica, combustível 
diesel, cabine confeccionada em aço ano 2014 e modelo fabri-
cação 2015 com caixa de mudanças com mínimo de 6 marchas 
sincronizadas a frente e uma a ré, equipado com caçamba de 
6mé, equipado com caçamba de 6. Empresa vencedora: MARKA 
VEÍCULOS LTDA – valor: R$ 326.600,00. Barretos, 16 de abril de 
2015. Guilherme Henrique Ávila – Prefeito Municipal.

 Retifica-se a publicação no Jornal O Diario de Barretos – 
Imesp e Agora, no dia 30/04/2015, referente a homologação 
Tomada de Preços 05/15 – onde se lê: 2 - LUIZ EDUARDO COR-
REIA BRITO 36992849808 – Rota 07 - R$ 1,55, leia-se: 2 - LUIZ 
EDUARDO CORREIA BRITO 36992849808 – Rota 06 - R$ 1,55. 
Barretos, 30 de abril de 2015.

 A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Muni-
cipal de Barretos – SP torna público para conhecimento de 
interessados que houve interposição de recursos sob Processo 
7335/2015 referente a Concorrência nº 01/15 – Edital Nº 31/15- 
técnica e preço - objeto: agencia de publicidade e propaganda, 
sob demanda, para a prestação de serviço de publicidade e 
divulgação dos programas, ações e campanhas institucionais 
do Municipio de Barretos. Barretos, 30 de abril de 2015. Juliana 
Hatanaka Santos – Presidente da Comissão de Licitação.

 Contrato nº 167/15 – Objeto:  execução de serviços de 
recapeamento, às fáltico através de CBUQ (concreto betuminoso 
usinado a quente) em diversas vias publicas dos bairros Alvora-
da, Marília, Jardim São Paulo, Jardim de Allah, Celina, Primavera, 
São Salvador e Bela Vista na cidade de Barretos - SP, conforme 
proposta apresentada pela Contratada de acordo com a Planilha 
Básica, Memorial Descritivo e Projetos referente á Tomada de 
Preços 10/15. Empresa vencedora:  Maq Rental Locação de 
Maquinas e Equipamentos Ltda – valor:  R$ 1.275.469,48. Bar-
retos, 24 de abril de 2015. Guilherme Henrique Ávila – Prefeito 
Municipal.

forma metálica trepante, nos sistemas de reservação 01, 02 e 03, 
respectivamente. O recebimento e abertura dos envelopes ocorre-
rão no dia 09/06/2015, às 10h00, na Prefeitura Municipal de Bady 
Bassitt. O Edital de inteiro teor estará à disposição dos interessados 
de segunda a sexta-feira das 08h30 às 16h30, na sede da Prefeitura 
Municipal de Bady Bassitt, na Rua Camilo de Moraes, nº 475, Cen-
tro. Quaisquer outras informações poderão ser obtidas pelo telefone 
(17) 3818-5100. Prefeitura Municipal de Bady Bassitt, em 30 de 
Abril de 2015. Edmur Pradela - Prefeito Municipal.

Edital do Pregão Presencial nº 009/2015
A Prefeitura Municipal de Bady Bassitt faz saber a todos 

os interessados que se encontra aberto o Pregão Presencial nº 
009/2015, referente à aquisição de pães para a merenda escolar. 
O recebimento e abertura dos envelopes ocorrerão no dia 15 de 
Maio de 2015, às 10h00, na Prefeitura Municipal de Bady Bas-
sitt. O Edital de inteiro teor estará à disposição dos interessados 
de segunda a sexta-feira das 08h30 às 16h30, na sede da Pre-
feitura Municipal de Bady Bassitt, na Rua Camilo de Moraes, nº 
475, Centro. Quaisquer outras informações poderão ser obtidas 
pelo telefone (17) 3818-5100. Prefeitura Municipal de Bady Bas-
sitt, em 30 de Abril de 2015. Edmur Pradela - Prefeito Municipal.

Edital do Pregão Presencial nº 010/2015
A Prefeitura Municipal de Bady Bassitt faz saber a todos 

os interessados que se encontra aberto o Pregão Presencial 
nº 010/2015, referente à aquisição de carnes para a merenda 
escolar. O recebimento e abertura dos envelopes ocorrerão no 
dia 15 de Maio de 2015 às 14h00, na Prefeitura Municipal de 
Bady Bassitt. O Edital de inteiro teor estará à disposição dos 
interessados de segunda a sexta-feira das 08h30 às 16h30, na 
sede da Prefeitura Municipal de Bady Bassitt, na Rua Camilo de 
Moraes, nº 475, Centro. Quaisquer outras informações poderão 
ser obtidas pelo telefone (17) 3818-5100. Prefeitura Municipal 
de Bady Bassitt, em 30 de Abril de 2015. Edmur Pradela - Pre-
feito Municipal.

 BANANAL

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANAL

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 012/15. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI),INÍCIO DO PREGÃO: 
14/05/2015, ÀS 10H30, ADQUIRA SEU EDITAL NO ENDE-
REÇO ELETRÔNICO WWW.BANANAL.SP.GOV.BR . DÚVI-
DAS(012)3116-9020 - SETOR DE LICITAÇÕES

 BARBOSA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA

 COMUNICADO
PROCESSO nº 21/2015
PREGÃO PRESENCIAL nº 08/2015
EDITAL nº 17/2015
Assunto: AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS PARA INSTALAÇÃO 

NAS UNIDADES HABITACIONAIS DO CONJUNTO MYRIAM ALCK-
MIM (BARBOSA “D”), DA CDHU.

JOÃO DOS REIS MARTINS, Prefeito Municipal de Barbosa, 
no uso de suas atribuições legais, comunica a todos os interes-
sados que se encontra aberta Licitação, na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 08/2015, PROCESSO Nº 21/2015, EDITAL Nº 
17/2015, do tipo MENOR PREÇO , como objeto MENCIONADO 
a CIMA. O encerramento deste certame ocorrerá no dia 15 de 
maio de 2015, às 10horas. Para maiores informações sobre as 
condições exigidas para participação no certame e retirada do 
Edital, procurar a Comissão de Licitações da Prefeitura Muni-
cipal de Barbosa, sito na Rua São João, nº 220, Barbosa – SP, 
no horário das 8h00m às 12h00m e das 13h00m às 17h00m, 
de Segunda à sexta-feira úteis, ou através do email prefbarb.
licita@terra.com.br.

Barbosa, 28 de abril de 2015. João dos Reis Martins - Pre-
feito Municipal

Registrado e publicado no mural de avisos da Prefeitura.
Ivonei de Fátima Soares Cristal - Responsável pelo expe-

diente da secretaria

 BARIRI

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

 Extratos
Termo Aditivo nº 01/2015 – Convênio nº 03/2015 – Conve-

nente: Município de Bariri – Conveniada: Associação Francisco 
de Assis Protetora dos Animais de Bariri – Proc. 10367/14 – 
Objeto: Alteração do plano de trabalho e valor do repasse – 
Assinatura: 28/04/2015 – R$83.360,00.

Convênio nº 15/2015 – Convenente: Município de Bariri 
– Conveniada: Associação Cultural Quilombo de Bariri – Proc. 
2737/15 – Objeto: Cessão de uso gratuito de imóvel municipal, 
sito à Av. Claudionor Barbieri, 1264 – Assinatura: 28/04/2015 – 
Vigência: 28/04/2017.

Termo de Dispensa de Licitação – Contrato nº 16/15 
Processo nº 3936/15 – Interessado: Diretoria de Serviço de 
Administração – Assunto: Locação de imóvel situado na Rua 
Francisco Munhóz Cegarra, 64, Bariri, para instalação de arquivo 
morto – Locador: Celso Belluzzo Foloni – Fundamento: Art. 24, 
inciso X, da Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores – Assina-
tura: 29/04/2015 – Vigência: 09/05/2015 a 08/05/2016 – Valor 
mensal R$1.718,00. Deolinda Maria Antunes Marino – Prefeita 
Municipal.

 BARRA BONITA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA BONITA

 HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Tendo em vista o resultado obtido no Pregão Presencial nº 

019/2015, cujo objeto é a locação de veículos e máquinas a serem 
utilizadas pela equipe de controle de vetores, visando a realização 
da limpeza e conservação de áreas verdes, praças, córregos e beiras 
de rio, terrenos particulares e conservação de vias públicas, visando 
erradicar as larvas do mosquito Aedes Aegypti, nos exatos termos 
do memorial descritivo e planilha de quantitativos e preços unitá-
rios, na data de 16/04/2015, com a presença do Pregoeiro Oficial 
e da Equipe de Apoio desta Municipalidade, HOMOLOGO todo o 
procedimento, adjudicando o objeto, e autorizo a contratação da 
empresa Celso Antonio Pires Barbosa & Barbosa Ltda Me, no valor 
total de R$ 77.300,00, com todas as demais condições conforme 
edital, Barra Bonita, 17 de abril de 2015. Glauber Guilherme Belar-
mino - Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Tendo em vista o resultado obtido no Pregão Presencial nº 

020/2015, cujo objeto é o Fornecimento de diversos medica-
mentos para serem distribuídos nas unidades básicas de Saúde 
deste município, tudo conforme Anexo I - Proposta, na data de 
22/04/2015, com a presença do Pregoeiro Oficial e da Equipe de 
Apoio desta Municipalidade, HOMOLOGO todo o procedimento, 
adjudicando o objeto, e autorizo a aquisição da empresa Triunfal 
Marília Comercial Ltda Epp, itens 90,127,131,172,190e195, no 
valor total de R$ 7.510,00; empresa Lumar Comercio de Produ-
tos Farmacêuticos Ltda, itens 01,05,06,07,11,19,21,24,28,29,3
4,37,43,54,56,58,62,69,73,74,92,94,106,116,117,118,120,132
,134,150,154,156,169,173,188,191,192e204, no valor total de 
R$ 35.309,92; empresa Ciamed Distribuidora de Medicamen-
tos Ltda, itens 33,157,176,184,193e200, no valor total de R$ 
13.429,20; empresa R.A.P. Aparecida Comércio de Medicamen-
tos Ltda, itens 10,15,22,59,86,87,89,96,97,98,101,102,104,105
, 108,110,113,125,136,137,144,151,177,189,196,197e202, no 




