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EXPEDIENTE
O Diário Oficial do Município de Jarinu, 
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 Jarinu poderão ser consultadas 
através da internet, por meio do 
seguinte endereço eletrônico: 
https://jarinu.sp.gov.br/diariooficial. 
As consultas e pesquisas são de acesso 
gratuito e independente de qualquer 
cadastro.
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AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL

Encontra-se aberto na Prefeitura Municipal de Jarinu 
- Pregão Presencial nº 033/2022 - Edital n° 039/2022 - 
Processo n° 999/2022 do tipo menor preço por item. 
OBJETO: Aquisição Parcelada de Pão Francês para o café da 
manhã dos servidores públicos municipais, visando atender 
as necessidades de todas as secretarias municipais.

O prazo para recebimento dos envelopes de proposta 
comercial e documentos de habilitação até dia 13 de junho 
de 2022 às 09H00M. Abertura dos envelopes dia 13 de 
junho de 2022 às 09H00M. O Edital na íntegra se encontra 
a disposição dos interessados no site www.jarinu.sp.gov.br. 
Informações através do telefone (11) 4016-8200.

Jarinu, 30 de maio de 2022.

Vinícius Peixoto Affonso Silva
Chefe do Depto. de Compras

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME-EPP-MEI

Encontra-se aberto na Prefeitura Municipal de Jarinu - Pregão 
Presencial nº 034/2022 - Edital n° 040/2022 - Processo n° 
441/2022 do tipo menor preço por item. OBJETO: Registro 
de Preços visando a contratação de empresa para a 
prestação de serviços de locação de sistema de iluminação, 
contemplando a montagem, desmontagem, serviço de 
transporte e operador, para atender as necessidades das 
secretarias cultura, esporte, turismo, lazer e educação.

O prazo para recebimento dos envelopes de proposta 
comercial e documentos de habilitação até dia 14 de junho 
de 2022 às 09H00M. Abertura dos envelopes dia 14 de 
junho de 2022 às 09H00M. O Edital na íntegra se encontra 
a disposição dos interessados no site www.jarinu.sp.gov.br. 
Informações através do telefone (11) 4016-8200.

Jarinu, 30 de maio de 2022.

Vinícius Peixoto Affonso Silva
Chefe do Depto. de Compras

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME-EPP-MEI

Encontra-se aberto na Prefeitura Municipal de Jarinu - Pregão 
Presencial nº 035/2022 - Edital n° 041/2022 - Processo n° 
1380/2022 do tipo menor preço por item. OBJETO: Registro 
de Preços para eventual aquisição de madeiras de eucalipto 
tratado, destinado a construção e manutenção de parques 
infantis e pergolados, com entregas parceladas, por um 
período de 12 (doze) meses.

O prazo para recebimento dos envelopes de proposta 
comercial e documentos de habilitação até dia 15 de junho 

de 2022 às 09H00M. Abertura dos envelopes dia 15 de 
junho de 2022 às 09H00M. O Edital na íntegra se encontra 
a disposição dos interessados no site www.jarinu.sp.gov.br. 
Informações através do telefone (11) 4016-8200.

Jarinu, 31 de maio de 2022.

Vinícius Peixoto Affonso Silva
Chefe do Depto. de Compras
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