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EXPEDIENTE
O Diário Oﬁcial Eletrônico do Município de Monte Alto é uma publicação da Prefeitura de Municipal de Monte Alto, conforme Decreto
nº 3596, de 27 de junho de 2017, que regulamenta a Lei nº 3308, de 30 de março de 2017. Assinado digitalmente conforme MP nº
2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
CONTEÚDO
O conteúdo publicado é de inteira responsabilidade das Secretarias e órgãos públicos emissores. Qualquer dúvida ou solicitação de errata deverá ser
encaminhada diretamente ao órgão emissor.
ACERVO
As edições estão disponíveis para consulta no endereço http://www.montealto.sp.gov.br/diario ou em suas versões impressas diariamente, na Central
de Atendimento ao Cidadão – CAC, localizada na Prefeitura Municipal de Monte Alto.
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Redação: Rua Dr. Raul da Rocha Medeiros, 1390 - Sala 38 - Centro - Monte Alto - SP.
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PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
DECRETOS
DECRETO Nº 3.793, DE 31 DE
JANEIRO DE 2019
Dá nova redação ao § 1º, do art. 6º, do Decreto nº.
3.703, de 09 de abril de 2018, que instituiu a
Comissão Técnica de Análise e Aprovação de
Parcelamento do Solo.
JOÃO PAULO DE CAMARGO VICTÓRIO RODRIGUES,
Prefeito do Município de Monte Alto, Estado de São Paulo,
no uso das atribuições que lhe confere o inciso XI, do
artigo 87, da Lei Orgânica do Município; e,
DECRETA:
Artigo 1º. O § 1º, do art. 6º, do Decreto nº. 3.703, de 09
de abril de 2018, que instituiu a Comissão Técnica de
Análise e Aprovação de Parcelamento do Solo, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 6º. (...)
§ 1º. Nas reuniões da Comissão Técnica de Análise
e Aprovação de Parcelamento do Solo, a
participação do engenheiro técnico responsável
pelo projeto de parcelamento do solo, bem como
do proprietário do empreendimento em análise,
para prestarem esclarecimentos sobre questões do
loteamento, dependerá de convocação expressa
editada pela Comissão.
(...)”
Artigo 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Monte Alto, 31 de janeiro de 2019.
João Paulo de Camargo Victório Rodrigues
Prefeito Municipal
Registrado em livro próprio e aﬁxado nos locais de

costume das sedes da Prefeitura e da Câmara Municipal,
e publicado, no “Diário Oﬁcial Eletrônico do Município”, na
data de sua circulação, nos termos do artigo 110, da Lei
Orgânica do Município.
Adair Teixeira
Secretário de Governo

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISOS
AVISOS DE LICITAÇÕES
Acham-se abertas, com instrumento convocatório para
ser retirado ou consultado no Departamento de
Licitações, sala nº 30, 2º andar, do prédio sede da
Prefeitura Municipal, situado na Rua Dr. Raul da Rocha
Medeiros, 1.390, telefone (16) 3244 3113, ramais 3157 e
3158, no horário das 10:00 às 16:00 horas ou pelo site
www.montealto.sp.gov.br, as seguintes licitações
públicas:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2.019 - PROCESSO SA/DL
Nº 15/2.019
Objeto: Registro de preços de aduelas/galerias prémoldadas, de concreto armado.
Data do credenciamento, data da entrega dos envelopes
de proposta e habilitação, e início da sessão: 14/02/2019
às 09:00 horas.
Local: Associação Antialcoólica de Monte Alto
Avenida Quinze de Maio, nº 471.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 94/2018 - PROCESSO
SA/DL Nº 137/2018.
Objeto: Registro de preço para contratação de empresa
especializada para execução de serviço de sinalização
viária horizontal, com mão de obra, maquinário e
material.
Data do credenciamento, data da entrega dos envelopes
de proposta e habilitação, e início da sessão: 15/02/2019
às 09:00 horas.
Local: Associação Antialcoólica de Monte Alto
Avenida Quinze de Maio, nº 471.
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
Acha-se reaberta na Prefeitura Municipal de Monte Alto,
Estado de São Paulo, a TOMADA DE PREÇOS Nº
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9/2.018, do tipo menor preço, visando à contratação de
empresa de engenharia para obras de reforma e
adequações no cemitério do Distrito de Aparecida. O
prazo para a entrega dos envelopes contendo os
documentos de habilitação e a proposta comercial dos
interessados encerra-se às 14:00 horas do próximo dia 19
de fevereiro de 2.019 e a sessão inaugural de julgamento
terá início às 14:10 horas do mesmo dia. A pasta com os
elementos que servem de base à licitação está disponível
para ser retirada ao preço de R$ 5,00 (cinco reais), ou por
download no sítio eletrônico www.montealto.sp.gov.br,
sem custos, bem como, outras informações a respeito
poderão ser obtidas no horário de expediente, à rua Dr.
Raul da Rocha Medeiros, nº 1.390, sala 30, ou pelo
telefone (16) 3244–3113, ramais 3157 ou 3158, ou pelo
correio eletrônico licita@montealto.sp.gov.br.
AVISO DE LICITAÇÃO

Acha-se aberta na Prefeitura Municipal de Monte Alto,
Estado de São Paulo, a TOMADA DE PREÇOS Nº
13/2.018, do tipo menor preço, visando à contratação de
empresa de engenharia visando a execução de obra para
ampliação e reforma do Ambulatório DST/AIDS – Projeto
Viva Vida. O prazo para a entrega dos envelopes
contendo os documentos de habilitação e a proposta
comercial dos interessados encerra-se às 14:00 horas do
próximo dia 20 de fevereiro de 2.019 e a sessão inaugural
de julgamento terá início às 14:10 horas do mesmo dia. A
pasta com os elementos que servem de base à licitação
está disponível para ser retirada ao preço de R$ 5,00
(cinco reais), ou por download no sítio eletrônico
www.montealto.sp.gov.br, sem custos, bem como, outras
informações a respeito poderão ser obtidas no horário de
expediente, à rua Dr. Raul da Rocha Medeiros, nº 1.390,
sala 30, ou pelo telefone (16) 3244–3113, ramais 3157 ou
3158,
ou
pelo
correio
eletrônico
licita@montealto.sp.gov.br.
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