Diário Oficial do
Município de Penápolis
Terça, 06 de Fevereiro de 2018

Ano II - Edição n°0256

SUMÁRIO
PODER EXECUTIVO DE PENÁPOLIS .............. 01
NOTIFICAÇÕES ............................. 01
DAEP (Departamento Autônomo de Água e Esgoto
de Penápolis) ............................. 01
LICITAÇÕES E CONTRATOS ................... 01

___________________________
PODER EXECUTIVO DE PENÁPOLIS
NOTIFICAÇÕES
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLÓGICA - NOTIFICAÇÃO
Pela presente e de acordo com a Lei Municipal nº
2041 de 25/02/2015, Art. 1º, ficam notificados os
proprietários dos imóveis abaixo citados, a
executarem os serviços de capinação e limpeza
removendo todo o material procedente da
capinação e/ou outros materiais depositados no
local, pois os referidos imóveis encontram-se
insalubres oferecendo risco a saúde pública do
município.
- Rua Augusto Pereira de Moraes, 2215 – Parque
Residencial São Fernando
- Cadastro 955.290.067.0010.001
Fica concedido, em conformidade com o disposto
no Art. 1º da Lei Municipal nº 2041 de 25/02/2015,
o prazo de 20 (vinte) dias, contados a partir do
primeiro dia útil após esta publicação, para sanar a
irregularidade, e imposta desde já, não sanada
dentro do prazo concedido, a multa equivalente a
173 UFP e outras penalidades previstas na
legislação citada.
___________________________
DAEP (Departamento Autônomo de Água e
Esgoto de Penápolis)
LICITAÇÕES E CONTRATOS
RETIFICAÇÃO – PREGÃO 05/2018
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O Departamento Autônomo de Água e Esgoto de
Penápolis, através do Serviço de Compras e
Contratos, leva ao conhecimento dos interessados,
que o Pregão Presencial 05/2018, visando
“Aquisição de uma Retro Escavadeira nova 0
(zero) hora, tração 4 x 4 ano e modelo não inferior
a 2018”, terá a seguinte retificação:
TERMO DE REFERÊNCIA, ONDE CONSTA:
OBJETO: Aquisição de 01 (uma) retroescavadeira
nova 0 (zero) hora, tração 4 x 4 ano e modelo não
inferior a 2018 equipado com:
MOTOR: diesel com 4 cilindros, potência liquida
de no mínimo 80 hp TIER III.
TRANSMISSÃO: de no mínimo 4 velocidades a
frente e 2 á ré ; inversor de direção (frente/ré)
hidráulico
EIXO: bloqueio do diferencial acionado através de
interruptor.
FREIOS: de serviço hidráulico embutido no eixo,
multidisco em banho de óleo auto ajustável
totalmente
independente
do
freio
de
estacionamento,
FREIO
de
estacionamento/emergência multidisco a banho de
óleo com acionamento elétrico através de
interruptor no painel ou aplicado na saída da
transmissão a disco seco.
CHASSI: monobloco totalmente soldado.
PESO OPERACIONAL: de no mínimo 6.300 kg

- CONSIDERAR:
OBJETO: Aquisição de 01 (uma) retroescavadeira
nova 0 (zero) hora, tração 4 x 4 ano e modelo não
inferior a 2018 de procedência nacional equipado
com:
MOTOR: do mesmo frabricante do equipamento a
diesel com 4 cilindros, potência liquida de no
mínimo 85 hp TIER III ou equipado com norma
MAR-1.
TRANSMISSÃO: sincronizada de no mínimo 4
velocidades a frente e no mínimo 2 velocidade á ré
; conversor de torque e inversor hidráulico.
EIXO: bloqueio do diferencial automático ou
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acionado através de interruptor.
FREIOS: de serviço hidráulico embutido no eixo,
multidisco em banho de óleo auto ajustável
totalmente
independente
do
freio
de
estacionamento,
FREIO
de
estacionamento/emergência multidisco a banho de
óleo com acionamento elétrico através de
interruptor no painel ou alavanca manual, aplicado
na saída da transmissão a disco seco.
CHASSI: monobloco totalmente soldado,em peça
única com numeração de acordo com código de
transito brasileiro que permita emplacamento do
equipamento.
PESO OPERACIONAL: de no mínimo 6.500 kg,
As demais exigências permanecem inalteradas.
- Considerando que a presente retificação não afeta
na formulação da proposta, esclarece que a abertura
do Pregão presencial nº 23/2017 será mantida no
dia 15/02/2018 com abertura às 14h00min do
mesmo dia.
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Penápolis, 06 de fevereiro de 2018.
Edson Bilche Girotto - Presidente do DAEP
___________________________
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Quaisquer informações poderão ser obtidas no
DAEP ou pelo telefone (18) – 3654.6103
Penápolis, 05 de fevereiro de 2018.
Carla Regina da Silva Pinto - Serviço de Compras
___________________________
LICITAÇÃO DESERTA
Referente Pregão Presencial nº 02/2018
Edital nº 03/2018 - Processo nº 04/2018
Objeto – Registro de preços para aquisição de
Reagentes e soluções padrão para Análises
Laboratoriais Físico-químicas e Bacteriológicas.
MOTIVO: Tendo tomado conhecimento e
efetivamente constatado que no procedimento
licitatório supramencionado, verificou-se a
inexistência de qualquer interessado em participar
do pleito licitatório, na abertura ocorrida em
02/02/2018.
Dê-se ciência aos interessados mediante publicação
oficial.
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