Limeira, 11 de abril de 2017
CONVOCAÇÃO
EDITAL Nº 20/2017
AUDIÊNCIA PÚBLICA
12 DE ABRIL DE 2017
19 HORAS
A Presidência da Câmara Municipal de Limeira, consoante estabelece
o artigo 284 da Resolução nº44/92 – Regimento Interno, convoca a
população limeirense para a Audiência Pública que se realizará dia 12
de abril do corrente ano, às 19 horas, nas dependências desta Egrégia
Casa de Leis, à Rua Pedro Zacaria, nº70, Jardim Nova Itália, município
de Limeira, onde a Secretaria Municipal de Saúde discorrerá sobre
Autismo.
Câmara Municipal de Limeira, aos sete dias do mês de abril do ano
dois mil e dezessete.

——————

JOSÉ ROBERTO BERNARDO - Presidente
CONVOCAÇÃO

EDITAL Nº 21/2017
AUDIÊNCIA PÚBLICA
18 DE ABRIL DE 2017
19 HORAS
A Presidência da Câmara Municipal de Limeira, consoante estabelece
o artigo 284 da Resolução nº44/92 – Regimento Interno, convoca a
população limeirense para a Audiência Pública que se realizará dia 18
de abril do corrente ano, às 19 horas, nas dependências desta Egrégia
Casa de Leis, à Rua Pedro Zacaria, nº70, Jardim Nova Itália, município
de Limeira, onde a Secretaria Municipal de Habitação discorrerá sobre à
elaboração da Lei de Assistência Técnica do município de Limeira.
Câmara Municipal de Limeira, aos sete dias do mês de abril do ano dois
mil e dezessete.
JOSÉ ROBERTO BERNARDO - Presidente

——————
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COMISSÃO DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017 PROCESSO Nº 1043/2017
A Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Limeira, nomeada
através da Portaria nº. 15/17 de 10/01/2017, comunica aos interessados
a REVOGAÇÃO do procedimento licitatório na modalidade Pregão
Presencial nº 01/2017, Processo Administrativo nº 1043/2017, tipo
Menor Preço Global, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECALIZADA
DE
RADIODIFUSÃO
SONORA,
DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO MINSTÉRIO DAS
COMUNICAÇÕES, PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES
CAMARÁRIAS
LEGISLATIVAS,
ORDINÁRIAS
E
EXTRAORDINÁRIAS, conforme descrição contida no edital, visando
atender a demanda da Casa. Tendo em vista a impossibilidade das
emissoras de rádio deixarem de transmitir o horário do programa “a
voz do Brasil” e considerando que a transmissão das sessões ordinárias
da Câmara Municipal coincide, em parte, com o horário desse programa
de transmissão, de caráter obrigatório, pelas emissoras de rádio, não
há como viabilizar a efetivação da licitação na modalidade Pregão
Presencial de nº 01/2017. Neste sentido, impõem-se a necessidade de
cancelamento do aludido processo licitatório, devendo os departamentos
competentes da editalidade elaborar novo processo licitatório,
atentando-se para essa realidade, de modo a contemplar no edital a
situação mencionada e, assim, realizar novo certame que permita às
emissoras, efetivamente, participar.
Limeira, 10 de abril de 2017.

——————

VALDIR DOS SANTOS PIO - Presidente da Comissão de Licitação

COMISSÃO DE LICITAÇÕES
ERRATA
PREGÃO Nº 02/2017
PROCESSO Nº 1262/2017
Passa a ter a seguinte redação à cláusula editalícia a seguir:
1.

8.4.1.1. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e
decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, ou em valores
distintos e decrescentes inferiores ao do último valor apresentado
pela própria licitante ofertante, observada, em ambos os casos, a
redução mínima entre eles de 1% (um por cento) do valor
referencial de cada item do referido certame, aplicável, inclusive,
em relação ao primeiro formulado, prevalecendo o primeiro lance
recebido, quando ocorrerem 2 (dois) ou mais lances do mesmo valor.
Outras informações necessárias poderão ser obtidas na R. Pedro Zaccaria,
nº 70, Jd. Nova Itália, bem como pelo telefone (19) 3404-7500.
Limeira, 10 de abril de 2017
Valdir dos Santos Pio - Presidente da Comissão de Licitação

——————

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
COMISSÃO DE LICITAÇÕES
REPUBLICAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2017 PROCESSO Nº 1271/2017
HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A ESPECIFICAÇÃO
DO SISTEMA E A DO EDITAL,
PREVALECERÁ A DO EDITAL
A Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Limeira, nomeada
através da Portaria nº. 15/17 de 10/01/2017, comunica aos interessados a
abertura do procedimento licitatório na modalidade PREGÃO
ELETRONICO nº 3/2017, na forma REGISTRO DE PREÇOS, tipo
menor preço por item, Processo Administrativo nº 1271/2017, A SER
REALIZADO EM SESSÃO DESIGNADA PARA O DIA 27/04/2017,
AS 09H, cujo objeto é o FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE
INFORMÁTICA (TONER e Kit Fusor). Poderão participar deste
PREGÃO os interessados pertencentes ao ramo de atividade relacionado
ao objeto da licitação, que estejam registrados no CAUFESP, conforme
disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem a todas as
exigências previstas na Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006 com as
alterações promovidas pela Lei Complementar nº 147, de 07/08/2014,
Lei nº 10.520, de 17/07/2002, Lei nº 8.666, de 21/06/1993, inclusive
quanto à documentação constante deste EDITAL e seus Anexos. As
propostas deverão ser enviadas por meio eletrônico disponível no
endereço www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br na opção
“PREGAO – ENTREGAR PROPOSTA”, desde a divulgação da
íntegra do edital no referido endereço eletrônico, até o dia e horário
previstos no preâmbulo para a abertura da sessão pública, devendo
a licitante, para formulá-las, assinalar a declaração de que cumpre
integralmente os requisitos de habilitação constantes do edital. O edital
completo e seus anexos poderão ser adquiridos sem custo no site da Câmara
Municipal de Limeira no endereço www.limeira.sp.leg.br, mediante a
gravação em mídia, desta forma o interessado deverá comparecer com mídia
gravável ou regravável (pen-drive, cd, dvd, hd externas) e procurar a
COMISSÃO DE LICITAÇÃO, no horário das 09h00 às 16h00, de segunda
à sexta-feira, na Rua Pedro Zaccaria, nº 70 – Jardim Nova Itália – Limeira
ou ainda solicitar uma cópia, mediante o recolhimento da taxa de R$ 0,35
(trinta e cinco centavos) por folha de acordo com o 1.1.
Ato da
Presidência de nº 10/17, de 13 de janeiro de 2017. Outras informações
necessárias poderão ser obtidas no endereço acima citado, bem como pelo
telefone (19) 3404-7500.
Limeira, 10 de abril de 2017
VALDIR DOS SANTOS PIO - Presidente da Comissão de Licitação

——————

