Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia
C.N.P.J. : 46.439.683/0001-89 - INSC. EST. : ISENTA

A Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia comunica a todos os interessados que se encontra aberto no Departamento
de Compras e Licitações os seguintes processos:
Considerando o Julgamento da Impugnação administrativa do edital oriunda do processo administrativo nº 1024/2017,
decidindo pela procedência parcial da representação interposta pela empresa PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA
LTDA - ME, com as devidas alterações pertinentes no instrumento convocatório, a municipalidade resolveu dar
prosseguimento no certame com a reabertura do mesmo, conforme informações abaixo descritas:

Reabertura - Tomada de Preços Nº 001/2017. Objeto: Contratação de empresa especializada em
serviços de treinamento e orientação quanto às rotinas administrativas, em especial nas áreas de
contabilidade, finanças, licitações, contratos, recursos humanos, controle interno e terceiro setor,
sendo essas as mais relevantes no tocante ao exame de contas anuais pela Corte de Contas,
constantes do Anexo I do Edital. Encerramento para a entrega dos envelopes n.º 01 - “HABILITAÇÃO”, n.º
02 “PROPOSTA TÉCNICA”, N.º 03 “PROPOSTA COMERCIAL”, até às 14h e 30min do dia 24/03/2017, e
reunião de Licitação às 14h e 40min. Período de Disponibilização do Edital: 20/02/2017 à 21/03/2017.
Cadastramento até: 21/03/2017.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017. Objeto: Aquisição de medicamentos éticos e genéricos com menor preço
através do maior percentual de desconto sobre a tabela CMED, para atender pacientes de acordo com
prescrição médica, nos termos do Anexo I do Edital. Encerramento (credenciamento e entrega dos envelopes Nº 01
– Proposta e Nº 02 – Documentação) das 09h 00min até as 09h e 30min do dia 09/03/2017. Sessão de abertura: a partir
das 09h e 45min. Período de Disponibilização do Edital: De 21/02/2017 até 08/03/2017.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017. Objeto: Registro de Preços visando à aquisição de diversos Materiais
Odontológicos, para o uso da Secretaria de Saúde, com entregas parceladas, pelo período de 12 meses, nos
termos do Anexo I do Edital. Encerramento (credenciamento e entrega dos envelopes Nº 01 – Proposta e Nº 02 –
Documentação) das 09h 00min até as 09h e 30min do dia 13/03/2017. Sessão de abertura: a partir das 09h e 45min.
Período de Disponibilização do Edital: De 22/02/2017 até 10/03/2017.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017. Objeto: Registro de Preços visando à aquisição de diversos materiais de
enfermagem e curativos, para o uso da Secretaria de Saúde, com entregas parceladas, pelo período de 12
meses, nos termos do Anexo I do Edital. Encerramento (credenciamento e entrega dos envelopes Nº 01 – Proposta e
Nº 02 – Documentação) das 09h 00min até as 09h e 30min do dia 15/03/2017. Sessão de abertura: a partir das 09h e
45min. Período de Disponibilização do Edital: De 23/02/2017 até 14/03/2017.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017. – Objeto: Aquisição de móveis e equipamentos (eletroeletrônicos,
informática, hospitalar, escritório e máquina de costura) para o CAPS – CENTRO DE ASSISTENCIA PSICO
SOCIAL – “PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE”
PROPOSTA Nº 11858.657000/1140-03, nos termos do Anexo I do Edital. Encerramento (credenciamento e entrega
dos envelopes Nº 01 – Proposta e Nº 02 – Documentação) das 09h 00min até as 09h e 30min do dia 20/03/2017.
Sessão de abertura: a partir das 09h e 45min. Período de Disponibilização do Edital: De 24/02/2017 até 17/03/2017.
Disponibilização: Secretaria de Administração, Departamento de Compras e Licitação, sito a Rua Profª Carolina Fróes,
321, Centro, Águas de Lindóia - SP, mediante o recolhimento de R$ 15,00 (Quinze Reais) ou gratuitamente via mídia
eletrônica através do e-mail editais.aguas@hotmail.com ou através do site da Prefeitura Municipal
(http://www.aguasdelindoia.sp.gov.br/licitacao). Maiores informações pelo telefone (19) 3924-9344, no horário comercial,
exceto aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos. As datas acima referem-se aos dias úteis e em que haja
expediente na Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia, quer seja, excluindo-se os sábados, domingos, feriados e
pontos facultativos. - Rodrigo de Camargo Boucalt Pires Alves – Secretário Municipal de Administração.
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