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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.
IMPRENSA OFICIAL
Redação: Rua Dr. Raul da Rocha Medeiros, 1390 - Sala 38 - Centro - Monte Alto - SP.
Tel.: (16) 3244-3113 - Ramal 3149 | E-mail: diariooﬁcial@montealto.sp.gov.br
Administrador: Raphael Surano Bertolli - Assessor de Imprensa
Recebimento de conteúdo para publicação até as 18 horas do dia anterior.
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PODER EXECUTIVO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
DESPACHOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - EXTRATOS DE ATAS DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS
A publicação no Diário Oﬁcial do Município do dia 15 de novembro de 2018 com relação ao processo SA/DL nº 82/2018 ﬁca sem
efeito. Segue abaixo a publicação correta:
Processo: SA/DL nº 82/2.018.
Objeto: contratação de empresa especializada para execução de obras de sinalização de transito,
compreendendo: implantação de defensa metálica; reforma de sinalização de transito horizontal e substituição
de sinalização vertical; instalação de lombadas e travessias elevadas e gradil de proteção, no âmbito do
Programa Paulista de Segurança de Transito.
A Comissão Permanente de Licitações comunica aos interessados na TOMADA DE PREÇOS nº 8/2.018, que após julgamento
das propostas das empresas habilitadas para cada lote do objeto licitado no certame, Resolveu:
Classiﬁcar as propostas das empresas: André Nascimento Construções e Serviços ME e Arco Íris Sinalização Viária Eireli, pela
regularidade formal dos requisitos exigidos no Edital pertinente.
Eleger vencedora do certame as propostas das empresas: André Nascimento Construções e Serviços ME, para o lote um, valor
de R$ 35.578,00 (trinta e cinco mil, quinhentos e setenta e oito reais) e Arco Íris Sinalização Viária Eireli, para o lote dois, valor
de R$ 191.278,11 (cento e noventa e um mil, duzentos e setenta e oito reais e onze centavos).
Oferecer na forma da lei, o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da presente decisão, para a interposição de eventuais
recursos administrativos e neste mesmo prazo ﬁca franqueado aos licitantes vistas ao processo.
Monte Alto/SP, 14 de novembro de 2.018.
José Francisco Giancotti
Presidente

Diário Oﬁcial do Município de Monte Alto | 1

