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Começou nesta segunda-fei-
ra, 12, o processo de assina-
tura dos contratos do em-
preendimento Canaã, do 

Programa Minha Casa Minha Vida. 
Parte dos bene� ciários esteve no 
Centro Educacional Monsenhor Jo-
sé Lélio Mendes Ferreira para o ato 
de assinatura. Amanhã, 13, será a 
vez do restante. 

“É um dia de muita felicidade, 
muita realização dos sonhos des-
sas 1100 famílias. Tudo está ocor-
rendo perfeitamente bem, como 
combinado com a Caixa. Todas as 
secretarias da prefeitura cederam 
funcionários para auxiliar neste 
trabalho. É um dia de muita satisfa-
ção para todos nós”, disse a secre-
tária de Habitação Camila Oliveira.

As 1.100 famílias realizarão o 
sonho da casa própria já no próximo 
sábado, dia de 17 de agosto, quan-
do ocorrerá o evento de entrega 
o� cial do empreendimento.

“Eu sei que esse é um momen-
to muito aguardado por todos eles. 
Por isso, quero desejar muita felici-
dade, que aproveitem bem os apar-
tamentos e sejam muito felizes”, 
disse o prefeito Antonio Aiacyda.

“A emoção é muito grande de 
saber que agora eu tenho estabili-
dade, temos o nosso lar, nossa ca-
sinha, eu agradeço muito a Deus 
por tudo isso”, disse a bene� ciária 
Cintia Rodrigues.

Famílias benefi ciárias do Minha
Casa Minha Vida assinam contrato
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A Imprensa Ofi cial de Mairiporã (Lei nº 2616/06) é uma publicação da Prefeitura Mu-
nicipal de Mairiporã, produzida pela Assessoria de Comunicação e Imprensa. Circula 
semanalmente, podendo haver edições extras. Edição imprensa aos sábados, com 
distribuição gratuita e dirigida. Os exemplares podem ser encontrados em repartições 
públicas de âmbito municipal, bancas de jornais, postos autorizados ou serem reti-
rados no Paço Municipal, localizado a Alameda Tibiriçá, 374 - Vila Nova - Mairiporã/
SP. Matrícula nº 16. Jornalista responsável: José Luis G. Moraes - MTB: 33.836
E-mail: imprensa@mairipora.sp.gov.br                                 Telefone: (11) 4419.8095

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial 074/2019, Processo 9562/2019. Tipo: Menor Preço por Item. Objeto: aquisição de uma montadora/desmontadora 
de pneus para atender as necessidades de diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Mairiporã/SP, para participação exclusiva 
de Microempreendedor Individual (MEI), Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP). A sessão será aberta às 14:30 
horas do dia 23 de Agosto de 2019, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Mairiporã/SP, situada no térreo do Paço Municipal, 
na Alameda Tibiriçá, nº 374, Vila Nova, CEP 07.600-000, Mairiporã/SP. O edital 099/2019 na integra poderá ser obtido a partir do dia 
12/08/2019 junto à Coordenadoria de Compras, Licitações e Contratos, ou pelo site www.mairipora.sp.gov.br. Maiores informações 
através do telefone (11) 4419-8000 ou pelo e-mail licitacao@mairipora.sp.gov.br. Rodrigo Biagioni Furquim, Autoridade Competente.

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial 075/2019, Processo 9015/2019. Tipo: Menor Preço por Lote. Objeto: Registro de Preços para a para eventual 
aquisição de uniformes esportivos em geral, destinados a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e 
Lazer de Mairiporã/SP. A sessão será aberta às 09:00 horas do dia 26 de Agosto de 2019, na sala de licitações da Prefeitura Municipal 
de Mairiporã/SP, situada no térreo do Paço Municipal, na Alameda Tibiriçá, nº 374, Vila Nova, CEP 07.600-000, Mairiporã/SP. O edital 
100/2019 na integra poderá ser obtido a partir do dia 12/08/2019 junto à Coordenadoria de Compras, Licitações e Contratos, ou pelo 
site www.mairipora.sp.gov.br. Maiores informações através do telefone (11) 4419-8000 ou pelo e-mail licitacao@mairipora.sp.gov.
br. Rodrigo Biagioni Furquim, Autoridade Competente.

AVISO DE LICITAÇÃO – RETIFICAÇÃO DE EDITAL

Pregão Presencial 065/2019, Processo 8841/2019. Tipo: Menor Preço por Lote. Objeto: Registro de Preços para a eventual aquisição 
de camisetas para diversos projetos, campanhas, entre outros, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes, 
Cultura e Lazer. A sessão será aberta às 09:00 horas do dia 23 de Agosto de 2019, na sala de licitações da Prefeitura Municipal 
de Mairiporã/SP, situada no térreo do Paço Municipal, na Alameda Tibiriçá, nº 374, Vila Nova, CEP 07.600-000, Mairiporã/SP. O 
edital 089/2019 retifi cado na integra poderá ser obtido a partir do dia 12/08/2019 junto à Coordenadoria de Compras, Licitações e 
Contratos, ou pelo site www.mairipora.sp.gov.br. Maiores informações através do telefone (11) 4419-8000 ou pelo e-mail licitacao@
mairipora.sp.gov.br. Rodrigo Biagioni Furquim, Autoridade Competente.
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