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EXPEDIENTE 
 

O Diário Oficial do Município de PRESIDENTE ALVES, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das 

entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo 

conteúdo aqui publicado. 
 

ACERVO 
 

As edições do Diário Oficial Eletrônico de PRESIDENTE ALVES poderão ser consultadas através da internet, por meio do 

seguinte endereço eletrônico: www.presidentealves.sp.gov.br 

 

Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.diariooficialeletronico.jor.br/presidente_alves 

As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro. 

 

ENTIDADES 

Prefeitura Municipal de PRESIDENTE ALVES 

CNPJ 44.555.688/0001-41 

Rua Vereador Luiz Michelan Filho, nº 73 – Centro - Telefone: (14) 3587-1271 

Site: www.presidentealves.sp.gov.br 

Email: secretaria@presidentealves.sp.gov.br 

 

Site do Diário Oficial Eletrônico: www.diariooficialeletronico.jor.br/presidente_alves 

 

Câmara Municipal de PRESIDENTE ALVES  

Rua Messias Tomaz de Paiva nº 35 – Jd. Colina do Sol 

Telefone: (14) 3587-1247 – (14) 3587-1457 

Site: www.cmpresidentealves.sp.gov.br 
Email: camara@cmpresidentealves.sp.gov.br 
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 Ano V Edição nº 541 
 

Município de Presidente Alves – Estado de São Paulo 

www.presidentealves.sp.gov.br 

 

 

 

 
 
 
 
 

Objeto:Contratação de empresa do ramo para execução de 8.419,27 m² recapeamento asfáltico CBUQ – 3cm; com 
fornecimento de material, mão de obra e maquinários, conforme especificações constantes dos Projetos Básicos, que 
faz parte integrante do presente Edital. 
 
A Comissão Municipal de Licitação comunica aos interessados que analisada a documentação face às regras editalícias 
e legais, deliberou HABILITAR as empresas; CGS CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA, FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E 
SERVIÇOS LTDA e H.AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA. Fica aberto o prazo legal para interposição de 
recursos contra a fase de habilitação, deste público certame, nos termos do artigo 109 inciso I alínea “a”, c/c com o § 
primeiro do mesmo artigo da Lei 8666/93 para abertura do prazo de recurso de 2 dias úteis, conforme § 6º, artigo 109, da 
Lei Federal 8666/93 e suas posteriores alterações. Na oportunidade, comunica que procederá a abertura dos envelopes 
propostas em 17/03/2020, às 14h00min, no Paço Municipal, sala de reuniões, sito a Rua Vereador Luiz Michelan Filho, 
N.73, em não havendo recurso ou se apresentado, este for decidido. 
 

Presidente Alves, 11 de março de 2.020. 
 
 

VALDEIR DOS REIS 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 

 
 
Objeto: Aquisição de MEDICAMENTOS, para as UBS, destinado as pessoas, cujas exigências é feita pelo médico, a 
qual deve ser somente esta referência deverá ser ministrada ao paciente, conforme descrição constante do Memorial 
Descritivo. 
 
A Comissão Municipal de Licitação comunica aos interessados que analisada a documentação face às regras editalícias 
e legais, deliberou HABILITAR as empresas; TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA, CNPJ n° 64.815.897/0001-94, 
CIRURGICA PAULISTA COMERCIAL DE MAT.MED.HOSP.LTDA EPP, CNPJ n° 05.768.154/0001-41 e SOROMED 
MARILIA LTDA, CNPJ 06.230386/0001-04. Fica aberto o prazo legal para interposição de recursos contra a fase de 
habilitação, deste público certame, nos termos do artigo 109 inciso I alínea “a”, c/c com o § primeiro do mesmo artigo da 
Lei 8666/93 para abertura do prazo de recurso de 2 dias úteis, conforme § 6º, artigo 109, da Lei Federal 8666/93 e suas 
posteriores alterações. Na oportunidade, comunica que procederá a abertura dos envelopes propostas em 17/03/2020, 
às 09h00min, no Paço Municipal, sala de reuniões, sito a Rua Vereador Luiz Michelan Filho, N.73, em não havendo 
recurso ou se apresentado, este for decidido. 
 

Presidente Alves, 11 de março de 2.020. 
 
 

VALDEIR DOS REIS 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL LICITAÇÃO 

AVISO DE HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO – CONVITE Nº 01/2020 

AVISO DE HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO – CONVITE Nº 02/2020 


