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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2019
Encontra-se aberto no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Álvares Machado, Estado de São Paulo, o Pregão
Presencial sob o nº. 09/2019, Sistema de Registro de Preços - do tipo menor preço por item, para aquisição de
materiais de construção e reforma (Tabuas, Vigas, Areia, pedra, cimento, cal, ferro, tijolos...). A abertura dos envelopes
dar-se-á no dia 26 de março de 2019, às 9 horas.
O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 8 às 16 horas, na Praça da Bandeira
s/nº - Centro - neste município de Álvares Machado –SP ou através do site www.alvaresmachado.sp.gov.br – aba
‘licitações’. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (18) 3273-9300.
Álvares Machado, 08 de março de 2019.
ROGER FERNANDES GASQUES
Prefeito
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TERMO DE REVOGAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO

Tendo em vista que a Administração Pública tem o poder de, a qualquer momento e de ofício, rever seus
próprios atos, com fundamento no parecer jurídico nº 005/2019, acolho parcialmente o recurso interposto,
determinando o arquivamento dos autos em relação à alegação de assédio moral, e, determino ainda que sejam
tomadas as providências sugeridas na segunda parte da conclusão do parecer jurídico, e, em consequência, venho
através deste, REVOGAR, tornando nulo seus efeitos desde o início, o Despacho do Prefeito, datado de 25 de janeiro
de 2019, o qual culminou na aplicação da pena de suspensão disciplinar por 60 (sessenta) dias, sem remuneração ao
Sr. Robson Caetano Horta, processo de sindicância nº 06/18.
Dê-se ciência ao servidor, com fornecimento de cópia do parecer da Procuradoria Jurídica e deste termo.
Encaminhe cópia deste termo e do parecer jurídico à Divisão da Educação e ao Sindicato.
A Divisão de Administração/Setor de Pessoal para as providências cabíveis.

Álvares Machado (SP), 8 de março de 2019.

ROGER FERNANDES GASQUES
Prefeito Municipal
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