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Há algumas semanas, a Prefei-
tura assumiu as manutenções 
da iluminação pública que an-
tes eram de responsabilidade 

da Elektro. Desde então, diversos bair-
ros já receberam os serviços, que serão 
feitos em toda a cidade. 

“É um serviço essencial para a po-
pulação, principalmente porque tem 
relação direta com a segurança. Um 

ambiente bem iluminado traz mais se-
gurança aos munícipes. Por isso fare-
mos os reparos em todos os locais da 
cidade”, disse o secretário de Obras e 
Serviços, Gleidson Aiacyda.

Nesta semana, um dos pontos que re-
cebeu a manutenção da Secretaria de 
Obras e Serviços, foi a Praça dos Namora-
dos, em Terra Preta. Observem nas fotos 
a diferença após a conclusão dos reparos.

Prefeitura segue com manutenções na iluminação pública
Praça dos Namorados, em Terra Preta, recebeu reparos
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A Imprensa Ofi cial de Mairiporã (Lei nº 2616/06) é uma publicação da Prefeitura 
Municipal de Mairiporã, produzida pela Assessoria de Comunicação e Imprensa. 
Circula semanalmente, podendo haver edições extras. Os exemplares podem ser 
encontrados em repartições públicas de âmbito municipal, bancas de jornais, postos 
autorizados ou serem retirados 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

UBS DR. AMADEUS MENDES DA SILVA NETO (Terra Preta) 4486-2044
UBS DR. EMILIO LUIZ LATTARI (Centro) 4419-2698

TELEFONES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
A Secretária da Saúde disponibiliza aos usuários das UBS’s, os telefones 
para informações sobre consultas, agendamentos e informações gerais.

ATOS
OFICIAIS

AVISO DE LICITAÇÃO

Concorrência Pública 004/2018, Processo 3981/2018. Tipo: Menor Preço Global. Objeto: contratação de 
empresa especializada em locação e manutenção de sistema de segurança eletrônica incluindo pontos de 
vídeo monitoramento eletrônico (câmeras speed dome, câmeras fi xas, ponto de coleta, rede de fi bra ótica e 
rede wireless), em diversos locais do município, montagem completa de sala de vídeo monitoramento, sistema 
gestor de segurança e sistema de análise e inteligência, incluindo a manutenção preventiva e corretiva de todo 
o sistema ofertado, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Segurança Pública. A sessão 
será aberta às 09h00 do dia 28 de maio de 2018, 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 na integra poderá ser obtido a partir do dia 26/04/2018 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

Concorrência Pública 005/2018, Processo 4692/2018. Tipo: Menor Preço Global. Objeto: Contratação de 
empresa especializada para implantação de infraestrutura na Estrada Augustinho Antônio da Silva, Bairro 
Palmeiras, Mairiporã/SP. A sessão será aberta às 09h00 do dia 29 de maio de 2018, 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 na integra poderá ser obtido a partir do dia 26/04/2018 
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

Concorrência Pública 006/2018, Processo 4374/2018. Tipo: Menor Preço Global. Objeto: Contratação de 
empresa especializada para a execução de obras de drenagem e pavimentação em vias públicas do município, 
sendo na Avenida Conceição (Trecho 1) Bairro Jundiaizinho, Avenida Brasil (trecho 1) Bairro Jundiaizinho, 
Rua Canadá (Trecho 1) Bairro Jundiaizinho, e na Rua Eno Yokomizo (trecho 1) Bairro Nippon. A sessão será 
aberta às 09h00 do dia 30 de maio de 2018, 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 na integra poderá ser obtido a partir do dia 26/04/2018 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

Tomada de Preços 008/2018, Processo 4200/2018. Tipo: Menor Preço Global.  Objeto: Contratação de 
empresa especializada para a execução de obras de drenagem e reforma da quadra poliesportiva, localizada 
na Rua Francisco Miranda de Mello, Jardim Pereira, Distrito Terra Preta. A sessão será aberta às 09h00 do dia 
15 de maio de 2018, 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 na integra poderá 
ser obtido a partir do dia 26/04/2018 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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