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- Ratificação - Dispensa de Licitação 050/2021 – contra-
tação emergencial de empresa para prestação dos serviços 
de coleta manual e mecanizada de resíduos sólidos urbanos, 
incluindo o transporte e o destino final; varrição manual de vias 
públicas; limpeza, lavagem e desinfecção de feiras livres; forne-
cimento, manutenção e higienização de containers de lixo, com 
fornecimento de recursos humanos, veículos, máquinas e equi-
pamentos para o município de Mairinque/SP. Em 17/12/2021, o 
Sr. Prefeito APROVOU e RATIFICOU a contratação emergencial 
de empresa para prestação dos serviços de coleta manual e 
mecanizada de resíduos sólidos urbanos, incluindo o transporte 
e o destino final; varrição manual de vias públicas; limpeza, 
lavagem e desinfecção de feiras livres; fornecimento, manu-
tenção e higienização de containers de lixo, com fornecimento 
de recursos humanos, veículos, máquinas e equipamentos, à 
Texel Construções Ltda, para atender os motivos exarados na 
Dispensa em epígrafe, nos termos do artigo 24, inciso IV, da Lei 
8.666/93, com suas alterações.

- Extrato de Contrato - Dispensa de Licitação 050/2021 – 
contratação emergencial de empresa para prestação dos servi-
ços de coleta manual e mecanizada de resíduos sólidos urbanos, 
incluindo o transporte e o destino final; varrição manual de vias 
públicas; limpeza, lavagem e desinfecção de feiras livres; forne-
cimento, manutenção e higienização de containers de lixo, com 
fornecimento de recursos humanos, veículos, máquinas e equi-
pamentos para o município de Mairinque/SP. Em 17/12/2021, 
foi celebrado contrato com a empresa Texel Construções Ltda.

- Adjudicação e Homologação - Ref.: Tomada de Preços 
009/2021 - Contratação de empresa para Construção de cober-
tura de quadra da E.M. PROF. MANOEL MARTINS VILLAÇA, 
conforme memorial Descritivo. Em 23/12/2021, o sr. Prefeito 
Municipal Homologou, adjudicou o objeto do presente certa-
me à empresa VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA sob nº 
08.756.015/0001-96, pelo valor de R$ 402.305,32 (quatrocentos 
e dois mil trezentos e cinco reais e trinta e dois centavos), para 
para Construção de cobertura de quadra da E.M. PROF. MANOEL 
MARTINS VILLAÇA, conforme a classificação feita pela Comissão 
de Licitação e eventos posteriores narrados neste processo. 
Publique-se.

- Adjudicação e Homologação - Ref.: Tomada de Preços 
010/2021 - Contratação de empresa para Construção de 
cobertura de quadra da E.M. PROFª. EMILIA MIRANDA BORGES 
PERREIRA. Em 23/12/2021, o sr. Prefeito Municipal Homologou, 
adjudicou, o objeto do presente certame à empresa VIVA CONS-
TRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA sob nº 08.756.015/0001-96, pelo 
valor de R$ 439.312,46 (quatrocentos e trinta e nove mil trezen-
tos e doze reais e quarenta e seis centavos), para Construção de 
cobertura de quadra da E.M. PROFª. EMILIA MIRANDA BORGES 
PERREIRA, conforme a classificação feita pela Comissão de Lici-
tação e eventos posteriores narrados neste processo.

- HOMOLOGAÇÃO - Ref. Pregão Presencial nº 028/2021 - 
Registro de preços para aquisição eventual, futura e parcelada 
de materiais de consumo para uso em todas as secretarias da 
administração pública do município, conforme especificações 
e estimativas pormenorizadas constantes do Anexo I. em 
23/12/2021,o Sr. Prefeito Municipal acatando a decisão do Pre-
goeiro e por tudo mais que consta no processo, HOMOLOGO o 
Lote 001 à empresa LC Comercial Eireli, os Lotes 002, 003, 004 
e 006 à empresa Locamais Serviços Eireli, e o lote 005 à empresa 
G.M.W Serviços e Comercio de Materiais e Produtos de Limpeza 
e Descartáveis Ltda.

- Adjudicação e Homologação - Ref.: Tomada de Preços 
011/2021 - Contratação de empresa para Construção de cober-
tura de quadra da E.M. PROFª. AUGUSTA CAMARGO MARTINS 
DO CARMO, conforme memorial Descritivo. Em 23/12/2021, o sr. 
Prefeito Municipal Homologou, adjudicou, o objeto do presente 
certame à empresa VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA sob 
nº 08.756.015/0001-96, pelo valor de R$ 482.701,45 (quatro-
centos e oitenta e dois mil setecentos e um reais e quarenta 
e cinco centavos), para Construção de cobertura de quadra da 
E.M. PROFª. AUGUSTA CAMARGO MARTINS DO CARMO, con-
forme memorial Descritivo, conforme a classificação feita pela 
Comissão de Licitação e eventos posteriores narrados neste 
processo. Publique-se

- Adjudicação e Homologação - Ref.: Tomada de Preços 
012/2021 - Contratação de empresa para Construção de 
cobertura de quadra da E.M. PROF. GABRIEL ROCHA, confor-
me memorial Descritivo, conforme memorial Descritivo. Em 
23/12/2021, o sr. Prefeito Municipal Homologou, adjudicou o 
objeto do presente certame à empresa VIVA CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA sob nº 08.756.015/0001-96, pelo valor de R$ 
473.100,19 (quatrocentos e setenta e três mil e cem reais e 
dezenove centavos), para Construção de cobertura de quadra da 
E.M. PROF. GABRIEL ROCHA, conforme memorial Descritivo, con-
forme a classificação feita pela Comissão de Licitação e eventos 
posteriores narrados neste processo. Publique-se.

- Adjudicação e Homologação - Ref.: Tomada de Preços 
013/2021 - Contratação de empresa para Construção de cober-
tura de quadra da E.M. PROFa. DIRCE MANNIS RODRIGUES, 
conforme memorial Descritivo. Em 23/12/2021, o sr. Prefeito 
Municipal Homologou, adjudicou o objeto do presente certa-
me à empresa VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA sob nº 
08.756.015/0001-96, pelo valor de R$ 221.438,62 (duzentos e 
vinte e um mil quatrocentos e trinta e oito reais e sessenta e 
dois centavos), para Construção de cobertura de quadra da E.M. 
PROFa. DIRCE MANNIS RODRIGUES, conforme memorial Descri-
tivo, conforme a classificação feita pela Comissão de Licitação e 
eventos posteriores narrados neste processo. Publique-se.

- Adjudicação e Homologação - Ref.: Tomada de Preços 
014/2021 - Contratação de empresa para Construção de 
cobertura de quadra da E.M. MARCIO DE CAMARGO, conforme 
memorial Descritivo. Em 27/12/2021, o sr. Prefeito Municipal 
Homologou, adjudicou o objeto do presente certame à empresa 
VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA sob nº 08.756.015/0001-
96, pelo valor de R$ 216.848,15 (duzentos e dezesseis mil 
oitocentos e quarenta e oito reais e quinze centavos), para Con-
tratação de empresa para Construção de cobertura de quadra 
da E.M. MARCIO DE CAMARGO, conforme memorial Descritivo, 
conforme a classificação feita pela Comissão de Licitação e 
eventos posteriores narrados neste processo. Publique-se.

 MARACAÍ

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÍ

 TERMO ADITIVO CONTRATUAL N.º 093/2021
1º TERMO ADITIVO
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 052/2021.
TOMADA DE PREÇO N°: 002/2021.
CONTRATO Nº 016/2021.
OBJETO: EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO AV. SÃO PAULO 

TRECHO II E RUA OLAVO BILAC – CONVÊNIO Nº 100093/2020.
CONTRATADA: KLM CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA.
CNPJ Nº: 23.790.401/0001-98
VALOR SUPRIMIDO: R$ 5.476,09 (cinco mil quatrocentos e 

setenta e seis reais e nove centavos).
PERIODO: 16/12/2021 a 19/08/2022.
 TERMO ADITIVO CONTRATUAL N.º 094/2021
2º TERMO ADITIVO
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 052/2021.
TOMADA DE PREÇO N°: 002/2021.
CONTRATO Nº 016/2021.
OBJETO: EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO AV. SÃO PAULO 

TRECHO II E RUA OLAVO BILAC – CONVÊNIO Nº 100093/2020.
CONTRATADA: KLM CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA.
CNPJ Nº: 23.790.401/0001-98
VALOR ACRESCIDO: R$ 13.123,27 (treze mil cento e vinte e 

três reais e vinte e sete centavos).
PERIODO: 16/12/2021 a 19/08/2022.

27 de dezembro de 2021 - MARIA APARECIDA REGORÃO DA 
CUNHA - Superintendente da Fundação Municipal de Habitação 
de Louveira - FUMHAB

 TERMO DE ADJUDICAÇÃO - Processo nº 264/2021 I - ADJU-
DICO o objeto do Convite nº 004/2021, que trata da contratação 
de empresa de serviços técnicos profissionais especializados 
para o desenvolvimento e implantação da Política Municipal de 
Financiamento de Habitação de Interesse Social do Município de 
Louveira, pelo critério de menor preço global, à empresa:Ponto 
Brasil Soluções Sustentáveis e Representações Comerciais Ltda, 
com o valor de R$ R$ 107.000,00 (cento e sete mil reais). 
II - À Divisão de Compras, para providências. Louveira, 27 de 
dezembro de 2021. - MARIA APARECIDA REGORÃO DA CUNHA 
- Superintendente da Fundação Municipal de Habitação de 
Louveira - FUMHAB.

 LUCÉLIA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA

 AVISO DE LICITAÇÃO (RESUMIDO)
PROCESSO N° 53/2021
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 

23/2021.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por item.
SETOR REQUISITANTE: Secretaria de Educação, Cultura, 

Esporte e Lazer.
PUBLICAÇÃO – Diário Oficial, Diário Oficial Eletrônico 

Municipal, www.lucelia.sp.gov.br, mural da Prefeitura Municipal 
de Lucélia (SP) e Jornal Gazeta SP.

Objeto: Registro de preços pelo prazo de doze meses para 
aquisição de materiais esportivos para unidades municipais de 
ensino de acordo com as quantidades e especificações do Termo 
de Referência – Anexo I do Edital em epigrafe.

ENCERRAMENTO: 10 de Janeiro de 2022, às 09h00min.
O texto completo da presente licitação, onde constam todas 

as informações relativas ao Pregão Presencial n° 23/2021 – Pro-
cesso nº 53/2021, bem como quaisquer esclarecimentos, pode-
rão ser obtidos pessoalmente junto ao Setor de Licitação desta 
Prefeitura Municipal, sito à Avenida Brasil n° 1.101 (centro), 
nesta cidade de Lucélia (SP), através do telefone (018)3551-
9200, e-mail lucelialicitacao@gmail.com e site desta prefeitura, 
de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 11h30min e das 
13h30min às 17h00min. Lucélia/SP, 23 de Dezembro de 2021. 
Tatiana Guilhermino Tazinazzio Coelho Costa - Prefeita.

AVISO DE LICITAÇÃO (RESUMIDO)
PROCESSO N° 54/2021
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 

24/2021.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por item.
SETOR REQUISITANTE: Diversas Secretarias
PUBLICAÇÃO – Diário Oficial, Diário Oficial Eletrônico 

Municipal, www.lucelia.sp.gov.br, mural da Prefeitura Municipal 
de Lucélia (SP) e Jornal Gazeta SP.

Objeto: Registro de preços pelo prazo de doze meses para 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de Locação de Impressoras Multifuncionais de qualidade, com 
fornecimento de equipamentos, manutenção preventiva, corre-
tiva e fornecimento de insumos, exceto papel. De acordo com 
termo de referencia (Anexo I) do edital supra.

ENCERRAMENTO: 11 de Janeiro de 2022, às 09h00min.
O texto completo da presente licitação, onde constam todas 

as informações relativas ao Pregão Presencial n° 24/2021 – Pro-
cesso nº 54/2021, bem como quaisquer esclarecimentos, pode-
rão ser obtidos pessoalmente junto ao Setor de Licitação desta 
Prefeitura Municipal, sito à Avenida Brasil n° 1.101 (centro), 
nesta cidade de Lucélia (SP), através do telefone (018)3551-
9200, e-mail lucelialicitacao@gmail.com e site desta prefeitura, 
de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 11h30min e das 
13h30min às 17h00min. Lucélia/SP, 23 de Dezembro de 2021. 
Tatiana Guilhermino Tazinazzio Coelho Costa - Prefeita.

 AVISO DE LICITAÇÃO (RESUMIDO)
PROCESSO N° 55/2021.
PREGÃO PRESENCIAL N° 25/2021.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por item.
SETOR REQUISITANTE: Secretaria do Meio Ambiente e 

Agricultura.
PUBLICAÇÃO – Diário Oficial do Estado de São Paulo, Jornal 

Gazeta de SP, Diário Eletrônico Municipal, site: www.lucelia.
sp.gov.br e mural da Prefeitura Municipal de Lucélia (SP).

Objeto: Registro de preços pelo prazo de 12 meses, para 
serviços de recepção e destinação final de resíduos sólidos 
domiciliares e/ou comerciais e/ou industriais, classe II segundo 
NBR 10.004 da ABNT, a serem destinadas em aterro sanitário 
devidamente licenciado, conforme quantidades (toneladas) esti-
madas e especificações constantes do anexo I do edital supra.

ENCERRAMENTO: 12 DE JANEIRO DE 2022, às 09h00min.
O texto completo da presente licitação, onde constam 

todas as informações relativas ao Pregão Presencial n° 25/2021 
– Processo nº 55/2021, bem como quaisquer esclarecimentos, 
poderão ser obtidos pessoalmente junto ao Setor de Licitação 
desta Prefeitura Municipal, sito à Avenida Brasil n° 1.101 (cen-
tro), nesta cidade de Lucélia (SP), através do telefone (0XX18) 
3551-9200, e-mail lucelialicitacao@gmail.com de segunda a 
sexta-feira, das 07h30min às 11h30min horas e das 13h00min 
às 17h00min. Lucélia/SP, 21 de Dezembro de 2021. Tatiana Gui-
lhermino Tazinazzio Coelho Costa - Prefeita.

 MAIRINQUE

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

 - RESUMO EDITAL - Pregão Presencial 029/2021 – Contra-
tação de empresa especializada para AQUISIÇÃO DE COMPUTA-
DORES e NOTEBOOKS para atender as demandas da SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS que compõem 
A REDE MUNICIPAL DE ENSINO da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MAIRINQUE– Encerramento: 10:00 horas do dia 11.01.2022. 
– O edital estará disponível a partir do dia 28.12.2021 no site 
da Prefeitura de Mairinque, ou poderá ser solicitado por e-mail 
jessica.aline@mairinque.sp.gov.br.

- RESUMO EDITAL - Pregão Presencial 030/2021 – Contrata-
ção de empresa especializada para aquisição de equipamentos 
e materiais para Sistema integrado de Segurança composto por 
Soluções de Vídeo Vigilância (CFTV), a serem implementados 
em todas as Escolas do Município de Mairinque, conforme 
especificações e condições constantes deste Termo de Referência 
(TR) – Encerramento: 10:00 horas do dia 12.01.2022. – O edital 
estará disponível a partir do dia 28.12.2021 no site da Prefeitura 
de Mairinque, ou poderá ser solicitado por e-mail jessica.aline@
mairinque.sp.gov.br.

RESUMO DE EDITAL – Pregão Eletrônico nº 008/2021 – 
Aquisição de medicamentos para a Secretaria Municipal de 
Saúde, do Município de Mairinque, DATA DA ENTREGA E DA 
SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DIA 13/01/2022 ÀS 
10:00. Local: Plataforma BBMnet. O edital completo encontra-se 
a disposição a partir do dia 27/12/2021 poderá ser consultado e/
ou obtido na Plataforma BBMnet através do sitio www.bbmne-
tlicitacoes.com.br ou no portal da Prefeitura de Mairinque www.
mairinque.sp.gov.br. Mais informações: (11) 4718-8677/8655.

- RESUMO EDITAL - Pregão Presencial 027/2021 – Registro 
de preço do serviço de manutenção e limpeza de áreas e prédios 
públicos, conforme quantidades, especificações e estimativas 
pormenorizadas constantes do Anexo I. – Encerramento: 10:00 
horas do dia 14.01.2022. – O edital estará disponível a partir do 
dia 28.12.2021 no site da Prefeitura de Mairinque, ou poderá ser 
solicitado por e-mail jessica.aline@mairinque.sp.gov.br

 TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Após análise das amostras pela Secretaria de Educação 

referente ao Pregão Presencial nº 102/2021, que trata do Regis-
tro de preços para aquisição de tênis e sandália tipo papete que 
integram o uniforme escolar, ficam ADJUDICADOS os lotes 1 e 2 
do objeto do certame, pelo critério menor preço por lote, para a 
empresa PÉ COM PÉ CALÇADOS LTDA. Louveira, 21 de dezembro 
de 2021. EDLÉIA DOS SANTOS PEREIRA – Pregoeira.

 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Em face do constante nos autos do processo nº 

2021/000473, referente ao Convite nº 000032/2021, do tipo 
Menor Preço, objetivando contratação de empresa especializada 
para construção de canil na Guarda Municipal, homologo o 
procedimento licitatório, com fundamento na Lei nº 8.666/93. 
Louveira, 23 de Dezembro de 2021. Estanislau Steck - Prefeito 
Municipal.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Processo nº 000473/2021
I - ADJUDICO o objeto do Convite nº 000032/2021, que 

trata da contratação de empresa especializada para construção 
de canil na Guarda Municipal, pelo critério de Menor Preço, à 
empresa: MANOEL P DE SOUZA CONSTRUTORA, com o valor 
de R$ 149.719,85. II - À Divisão de Compras, para providências. 
Louveira, 23 de Dezembro de 2021. Estanislau Steck - Prefeito 
Municipal.

 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Em face do constante nos autos do processo nº 

2021/000571, referente ao Convite nº 000039/2021, do tipo 
Menor Preço, objetivando contratação de empresa especializada 
de consultoria contínua em engenharia de tráfego para ela-
boração de estudos, serviços técnicos especializados, projetos 
conceituais e básicos para melhoria das condições de fluidez e 
de segurança viária, homologo o procedimento licitatório, com 
fundamento na Lei nº 8.666/93. Louveira, 23 de Dezembro de 
2021. Estanislau Steck - Prefeito Municipal.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Processo nº 000571/2021
I - ADJUDICO o objeto do Convite nº 000039/2021, que 

trata da contratação de empresa especializada de consultoria 
contínua em engenharia de tráfego para elaboração de estudos, 
serviços técnicos especializados, projetos conceituais e básicos 
para melhoria das condições de fluidez e de segurança viária, 
pelo critério de Menor Preço, à empresa: URBANIZAR ARQUI-
TETURA E URBANISMO LTDA, com o valor de R$ 156.271,92. 
II - À Divisão de Compras, para providências. Louveira, 23 de 
Dezembro de 2021. Estanislau Steck - Prefeito Municipal.

 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Em face do constante nos autos do processo nº 

2021/000569, referente ao Convite nº 000043/2021, do tipo 
Menor Preço, objetivando contratação de empresa especializada 
para limpeza (manutenção preventiva) e manutenção corretiva 
de aparelhos de climatização (ar-condicionado), com forneci-
mento de insumos, peças e mão de obra e ART (Anotação de 
Responsabilidade Técnica), homologo o procedimento licitatório, 
com fundamento na Lei nº 8.666/93. Louveira, 23 de Dezembro 
de 2021. Estanislau Steck - Prefeito Municipal.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Processo nº 000569/2021
I - ADJUDICO o objeto do Convite nº 000043/2021, que 

trata da contratação de empresa especializada para limpeza 
(manutenção preventiva) e manutenção corretiva de aparelhos 
de climatização (ar-condicionado), com fornecimento de insu-
mos, peças e mão de obra e ART (Anotação de Responsabilidade 
Técnica), pelo critério de Menor Preço, à empresa: PAULO A. 
OLIVEIRA - INSTALAÇÕES, com o valor de R$ 319.842,20. II - À 
Divisão de Compras, para providências. Louveira, 23 de Dezem-
bro de 2021. Estanislau Steck - Prefeito Municipal.

 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Em face do constante nos autos do processo nº 

2021/000597, referente ao Convite nº 000046/2021, do tipo 
Menor Preço, objetivando contratação de empresa especializada 
para execução de fossa biodigestora em áreas rurais, atendidas 
pelo PROMIF, homologo o procedimento licitatório, com funda-
mento na Lei nº 8.666/93. Louveira, 27 de Dezembro de 2021. 
Estanislau Steck - Prefeito Municipal.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Processo nº 000597/2021
I - ADJUDICO o objeto do Convite nº 000046/2021, que 

trata da contratação de empresa especializada para execução de 
fossa biodigestora em áreas rurais, atendidas pelo PROMIF, pelo 
critério de Menor Preço, à empresa: PEREIRA BLANCO CONS-
TRUTORA - EIRELI, com o valor de R$ 228.943,60. II - À Divisão 
de Compras, para providências. Louveira, 27 de Dezembro de 
2021. Estanislau Steck - Prefeito Municipal.

 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE 
LOUVEIRA
 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - Em face do constante 

dos autos do processo nº 027/2021, referente ao Convite nº 
003/2021, do tipo menor preço global, que trata da contratação 
de empresa de serviços técnicos profissionais especializados 
para prestação de serviços do Programa de Regularização 
Fundiária Urbana de interesse Social (REURB-S) no município 
de Louveira/SP, homologo o procedimento licitatório, com fun-
damento no inciso VI do artigo 43, da Lei nº 8.666/93. Louveira, 
27 de dezembro de 2021. - MARIA APARECIDA REGORÃO DA 
CUNHA - Superintendente da Fundação Municipal de Habitação 
de Louveira - FUMHAB

 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - Em face do constante 
dos autos do processo nº 033/2021, referente ao Convite nº 
002/2021, do tipo menor preço global, que trata da contratação 
de assessoria técnica especializada para elaboração/revisão do 
Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS, homologo 
o procedimento licitatório, com fundamento no inciso VI do 
artigo 43, da Lei nº 8.666/93. Louveira, 27 de dezembro de 2021. 
MARIA APARECIDA REGORÃO DA CUNHA - Superintendente 
da Fundação Municipal de Habitação de Louveira – FUMHAB.

 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - Em face do constante 
dos autos do processo nº 264/2021, referente ao Convite nº 
004/2021, do tipo menor preço global, que trata da contratação 
de empresa de serviços técnicos profissionais especializados 
para o desenvolvimento e implantação da Política Municipal de 
Financiamento de Habitação de Interesse Social do Município 
de Louveira, homologo o procedimento licitatório, com funda-
mento no inciso VI do artigo 43, da Lei nº 8.666/93. Louveira, 
27 de dezembro de 2021. - MARIA APARECIDA REGORÃO DA 
CUNHA - Superintendente da Fundação Municipal de Habitação 
de Louveira - FUMHAB.

 TERMO DE ADJUDICAÇÃO - Processo nº 027/2021 - I - 
ADJUDICO o objeto do Convite nº 003/2021, que trata da 
contratação de empresa de serviços técnicos profissionais 
especializados para prestação de serviços do Programa de 
Regularização Fundiária Urbana de interesse Social (REURB-S) 
no município de Louveira/SP, pelo critério de menor preço global, 
à empresa:Incidade Planejamento, Consultoria e Projetos Ltda, 
com o valor de R$ R$ 224.377,75 (duzentos e vinte e quatro 
mil, trezentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos). 
II - À Divisão de Compras, para providências. Louveira, 27 de 
dezembro de 2021. - MARIA APARECIDA REGORÃO DA CUNHA 
- Superintendente da Fundação Municipal de Habitação de 
Louveira - FUMHAB.

 TERMO DE ADJUDICAÇÃO Processo nº 033/2021 I - ADJU-
DICO o objeto do Convite nº 002/2021, que trata da contratação 
de assessoria técnica especializada para elaboração/revisão 
do Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS, pelo 
critério de menor preço global, à empresa:Demacamp Plane-
jamento, Projeto e Consultoria S/S Ltda, com o valor de R$ 
135.240,00 (cento e trinta e cinco mil, duzentos e quarenta 
reais). II - À Divisão de Compras, para providências. Louveira, 

empresa não apresentou notas fiscais ou documentos hábeis a 
fim de evidenciar a oscilação de preços temporal entre o certame 
licitatório e o protocolo de reequilíbrio. Desta feita, para que seja 
concluída a análise por parte desta Municipalidade quanto ao 
tema, concedemos o prazo de 05 (cinco) dias corridos à empre-
sa, para que apresente notas fiscais ou outros documentos que 
entenda pertinente, para análise quanto ao enquadramento do 
caso aos termos do artigo 65, inciso II, “d” da Lei Federal n.º 
8.666/1993, devendo os documentos serem protocolados no 
Departamento de Protocolo do Município, localizado no Paço 
Municipal, situado na Rua Catharina Calssavara Caldana, n.º 
451, Bairro Leitão, Louveira/SP. Município de Louveira, 21 de 
dezembro de 2021. Marcelo Silva Souza, Secretário Municipal 
de Administração.

 Processo Administrativo n.º 9796/2021 – Contrato 
n.º 102/2020 - Notificada: Pillar Construtora Ltda - CNPJ: 
20.972.707/0001-77.

O Município de Louveira se vale da presente para notificar à 
empresa Pillar Construtora Ltda, acerca do protocolo eletrônico 
em que esta empresa pleiteia pelo reequilíbrio econômico-
-financeiro dos valores do contrato n.º 102/2020, nota-se que a 
empresa não apresentou notas fiscais ou documentos hábeis a 
fim de evidenciar a oscilação de preços temporal entre o certame 
licitatório e o protocolo de reequilíbrio. Desta feita, para que seja 
concluída a análise por parte desta Municipalidade quanto ao 
tema, concedemos o prazo de 05 (cinco) dias corridos à empre-
sa, para que apresente notas fiscais ou outros documentos que 
entenda pertinente, para análise quanto ao enquadramento do 
caso aos termos do artigo 65, inciso II, “d” da Lei Federal n.º 
8.666/1993, devendo os documentos serem protocolados no 
Departamento de Protocolo do Município, localizado no Paço 
Municipal, situado na Rua Catharina Calssavara Caldana, n.º 
451, Bairro Leitão, Louveira/SP. Município de Louveira, 23 de 
dezembro de 2021. Marcelo Silva Souza, Secretário Municipal 
de Administração.

 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Em face do constante nos autos do processo nº 

2021/000573, referente ao Convite nº 000037/2021, do tipo 
Menor Preço, objetivando a contratação de empresa espe-
cializada para elaboração de projetos básicos e executivos e 
implantação de cabeamento estruturado e energia elétrica para 
atendimento dos computadores dos laboratórios de informática 
das escolas municipais pertencentes a Secretaria de Educação 
da Prefeitura Municipal de Louveira, homologo o procedimento 
licitatório, com fundamento na Lei nº 8.666/93. Louveira, 23 de 
Dezembro de 2021. Estanislau Steck - Prefeito Municipal.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Processo nº 000573/2021
I - ADJUDICO o objeto do Convite nº 000037/2021, que 

trata da contratação de empresa especializada para elaboração 
de projetos básicos e executivos e implantação de cabeamento 
estruturado e energia elétrica para atendimento dos computado-
res dos laboratórios de informática das escolas municipais per-
tencentes a Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de 
Louveira, pelo critério de Menor Preço, à empresa: BULTEC TEC-
NOLOGIA E INFORMACAO LTDA, com o valor de R$ 324.000,00. 
II - À Divisão de Compras, para providências. Louveira, 23 de 
Dezembro de 2021. Estanislau Steck - Prefeito Municipal.

 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – Pregão Eletrônico nº 
091/2021

Em face do constante nos autos do processo nº 2021/000488, 
referente ao Pregão Eletrônico 000091/2021, do tipo Menor 
Preço, objetivando registro de preço de concreto betuminoso, 
homologo o procedimento licitatório, com fundamento na Lei Nº 
10.520/02, em especial a adjudicação do item único do objeto 
do Pregão para a empresa SINALSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA. Louveira, 22 de Dezembro de 2.021. Estanislau Steck - 
Prefeito Municipal.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – Pregão Eletrônico nº 
106/2021

Em face do constante nos autos do processo nº 
2021/000603, referente ao Pregão Eletrônico 000106/2021, do 
tipo Menor Preço, objetivando aquisição de bolas de vinil para 
entrega gratuita aos alunos da Rede, homologo o procedimento 
licitatório, com fundamento na Lei Nº 10.520/02, em especial a 
adjudicação do item único do objeto do Pregão para a empresa 
MAKTUB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Louveira, 27 de Dezem-
bro de 2.021. Estanislau Steck - Prefeito Municipal.

 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 
102/2021

Em face do constante nos autos do processo nº 
2021/000576, referente ao Pregão Presencial 000102/2021, do 
tipo Menor Preço, objetivando registro de preços para aquisição 
de tênis e sandália tipo papete que integram o uniforme escolar, 
homologo o procedimento licitatório, com fundamento na Lei 
Nº 10.520/02, em especial a adjudicação dos lotes 1,2 para a 
empresa PÉ COM PÉ CALÇADOS LTDA. Louveira, 22 de Dezem-
bro de 2.021. Estanislau Steck - Prefeito Municipal.

 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Em face do constante nos autos do processo nº 

2021/000465, referente ao Convite nº 000041/2021, do tipo 
Menor Preço, objetivando a contratação de empresa especializa-
da para elaboração de laudo técnico com o objetivo de produzir 
toda a documentação necessária do cenário atual da rede de 
fibra óptica do municipal mista (Infovia) e do Projeto Cidades 
Digitais, além de propor um estudo para viabilizar a utilização 
conjunta da malha, prevendo quesitos como redundância, 
escalabilidade, segurança e gerência, homologo o procedimento 
licitatório, com fundamento na Lei nº 8.666/93. Louveira, 23 de 
Dezembro de 2021. Estanislau Steck - Prefeito Municipal.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Processo nº 000465/2021
I - ADJUDICO o objeto do Convite nº 000041/2021, que trata 

da contratação de empresa especializada para elaboração de 
laudo técnico com o objetivo de produzir toda a documentação 
necessária do cenário atual da rede de fibra óptica do municipal 
mista (Infovia) e do Projeto Cidades Digitais, além de propor um 
estudo para viabilizar a utilização conjunta da malha, prevendo 
quesitos como redundância, escalabilidade, segurança e gerên-
cia, pelo critério de Menor Preço, à empresa: LME CONSULTORIA 
E PROJETOS ESPECIAIS LTDA, com o valor de R$ 308.125,00. 
II - À Divisão de Compras, para providências. Louveira, 23 de 
Dezembro de 2021. Estanislau Steck - Prefeito Municipal.

 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Em face do constante nos autos do processo nº 

2021/000572, referente ao Convite nº 000042/2021, do tipo 
Menor Preço, objetivando a contratação de empresa especializa-
da para elaboração do projeto técnico de prevenção e combate a 
incêndio para aprovação junto ao corpo de bombeiros, elabora-
ção de documentação necessária, laudos e arts para aprovação 
do ACVB/CLCB, para atender os próprios públicos municipais 
de Louveira/SP, treinamento das brigadas de incêndio para fins 
de obtenção do atestado de formação da brigada de incêndio, 
homologo o procedimento licitatório, com fundamento na Lei nº 
8.666/93. Louveira, 20 de Dezembro de 2021. Estanislau Steck 
- Prefeito Municipal.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Processo nº 000572/2021
I - ADJUDICO o objeto do Convite nº 000042/2021, que trata 

da contratação de empresa especializada para elaboração do 
projeto técnico de prevenção e combate a incêndio para aprova-
ção junto ao corpo de bombeiros, elaboração de documentação 
necessária, laudos e arts para aprovação do ACVB/CLCB, para 
atender os próprios públicos municipais de Louveira/SP, treina-
mento das brigadas de incêndio para fins de obtenção do ates-
tado de formação da brigada de incêndio, pelo critério de Menor 
Preço, à empresa: AVCB CONSULTORIA LTDA, com o valor de R$ 
311.100,00. II - À Divisão de Compras, para providências. Louvei-
ra, 20 de Dezembro de 2021. Estanislau Steck - Prefeito Municipal.
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