8

PIRACICABA, terça-feira, 27 de setembro de 2016

CONVOCAÇÃO
ASSINATURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO N.º 89/2016 - PROCESSO N.º 1343/2016
Convocamos a empresa PICELLI MOTORES E BOMBAS LTDA. EPP,
inscrita no CNPJ/MF sob n.º 02.711.763/0001-76, na pessoa com poderes
para representá-la em ajuste a ser celebrado com o Serviço Municipal de
Água e Esgoto – SEMAE, decorrente da licitação em epígrafe, que tem
como objeto a prestação de serviços de rebobinamento de motores elétricos.
O ajuste deverá ser celebrado entre os dias 27 a 28 de setembro de 2016,
das 9 às 12 ou das 14 às 16 horas, nas dependências do SEMAE, na Rua
XV de novembro, 2200, Piracicaba/SP.
Salientamos que antes, e como condição para assinatura, deverão ser
entregues os documentos relacionados no item 14 do edital.
A recusa ou desatenção injustificada acarretará as sanções previstas na
Lei de Licitações e no Instrumento Convocatório.

Helen Takara
Encarregada de Equipe

CONVOCAÇÃO
ASSINATURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO N.º 94/2016 - PROCESSO N.º 1647/2016
Convocamos a empresa COMÉRCIO DE BATERIAS GIL LTDA. - ME,
inscrita no CNPJ/MF sob n.º 54.382.262/0001-97, na pessoa com poderes
para representá-la em ajuste a ser celebrado com o Serviço Municipal de
Água e Esgoto – SEMAE, decorrente da licitação em epígrafe, que tem como
objeto o Registro de Preços para fornecimento de baterias automotivas.
O ajuste deverá ser celebrado entre os dias 23 a 26 de setembro de 2016,
das 9 às 12 ou das 14 às 16 horas, nas dependências do SEMAE, na Rua
XV de novembro, 2200, Piracicaba/SP.
Salientamos que antes, e como condição para assinatura, deverão ser
entregues os documentos relacionados no item 14 do edital.
A recusa ou desatenção injustificada acarretará as sanções previstas na
Lei de Licitações e no Instrumento Convocatório.

Helen Takara
Encarregada de Equipe

CONVOCAÇÃO
ASSINATURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO N.º 89/2016 - PROCESSO N.º 1343/2016
Convocamos a empresa RIMEP – MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI,
inscrita no CNPJ/MF sob n.º 08.491.118/0001-71, na pessoa com poderes
para representá-la em ajuste a ser celebrado com o Serviço Municipal de
Água e Esgoto – SEMAE, decorrente da licitação em epígrafe, que tem
como objeto a prestação de serviços de rebobinamento de motores elétricos.
O ajuste deverá ser celebrado entre os dias 27 a 28 de setembro de 2016,
das 9 às 12 ou das 14 às 16 horas, nas dependências do SEMAE, na Rua
XV de novembro, 2200, Piracicaba/SP.
Salientamos que antes, e como condição para assinatura, deverão ser
entregues os documentos relacionados no item 14 do edital.
A recusa ou desatenção injustificada acarretará as sanções previstas na
Lei de Licitações e no Instrumento Convocatório.

Helen Takara
Encarregada de Equipe
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