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TORES E MICROCOMPUTADORES, CONFORME DEFINIDO NO 
RESPECTIVO EDITAL E SEUS ANEXOS.

EMPRESA CONTRATADA: INFORMÁTICA DA FONTE 
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ Nº. 35.101.847/0001-47, 
O ITEM 1 DO OBJETO LICITADO. TOTALIZANDO R$ 167.200,00 
(CENTO E SESSENTA E SETE MIL E DUZENTOS REAIS) O VALOR 
DESTA EMPRESA. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. DATA DA ASSI-
NATURA: 04 DE AGOSTO DE 2021.

EMPRESA CONTRATADA: CAROLINE DISQUE DA SILVA 
43529436810 – CNPJ Nº. 40.260.072/0001-92, O ITEM 2 DO 
OBJETO LICITADO. TOTALIZANDO R$ 766.000,00 (SETECENTOS 
E SESSENTA E SEIS MIL REAIS) O VALOR DESTA EMPRESA. 
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. DATA DA ASSINATURA: 04 DE 
AGOSTO DE 2021.

 MACATUBA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA

 A DIVISÃO DE LICITAÇÃO da Prefeitura Municipal de Maca-
tuba, leva ao conhecimento dos interessados que os editais 
abaixo sofreram alterações:

AVISO DE RETIFICAÇÃO Nº 01 DO EDITAL Nº 108-2021. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 33-2021. PROCESSO Nº 1.104-2021. 
Objeto: contratação de empresa especializada para realização 
de exames laboratoriais, por meio do sistema de registro de 
preços, que serão destinados aos pacientes usuários do Sistema 
Único de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses. Sofreu ALTE-
RAÇÃO em sua redação e na data da sessão pública para: dia 
17/12/2021 às 9h00min.

AVISO DE RETIFICAÇÃO Nº 01 DO EDITAL Nº 101-2021. 
PREGÃO ELETRONICO Nº 53-2021. PROCESSO Nº 1.016-2021. 
Objeto: aquisição de playground para as Unidades Escolares 
Municipais e Creches. O prazo de entrega será de até 30 (trinta) 
dias a contar da assinatura do contrato, sofreu alteração no 
anexo I - ESPECIFICAÇÕES E TERMO DE REFERÊNCIA e na data 
da sessão pública para: dia 16/12/2021 às 9h30min.

AVISO DE RETIFICAÇÃO Nº 01 DO EDITAL Nº 105-2021. 
PREGÃO ELETRONICO Nº 56-2021. PROCESSO Nº 1.046-2021. 
Objeto: contratação de empresa especializada em locação de 
equipamentos médicos hospitalares para transporte de pacien-
tes em ambulâncias e atendimentos no Pronto Socorro, pelo 
período de 12 (doze) meses, com início em 02 de janeiro de 
2.022. Sofreu alteração no anexo I - ESPECIFICAÇÕES E TERMO 
DE REFERÊNCIA – Item 1 e data da sessão pública para: dia 
17/12/2021 às 9h30min.

Os editais em inteiro teor, com as alterações introduzidas, 
estão à disposição dos interessados, no endereço rua Nove de 
Julho, 15-20, centro Macatuba-SP, CEP 17290-011 e no site 
www.macatuba.sp.gov.br para download. Quaisquer informa-
ções poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone 
(14) 3298-9819/46. Macatuba, 02 de dezembro de 2021. 
ANDERSON FERREIRA. Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58-2021. 
EDITAL Nº 110-2021. PROCESSO Nº 1.128-2021. OBJETO: Aqui-
sição de testes rápidos para detecção de COVID-19, por meio do 
sistema de registro de preços, que serão solicitados conforme a 
necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, por um período 
de 06 (seis) meses. RECEBIMENTO DA PROPOSTA: início as 
08h00 do dia 03/12/2021 até às 08h00 do dia 20/12/2021. 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DOS LANCES: 20/12/2021 às 
09h30min. LOCAL: https://bllcompras.com/Home/Login. O edital, 
na íntegra, poderá ser lido e obtido na Divisão de Licitação, Rua 
09 de Julho, 15-20, Centro, CEP 17.290-011, Macatuba/SP, das 
08h00 às 16h30min, nos dias úteis, ou pelo site www.macatuba.
sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser obtidas no ende-
reço acima ou pelo telefone: (14) 3298-9819/9846. Macatuba, 
02 de dezembro de 2021. Anderson Ferreira. Prefeito Municipal.

 MAIRINQUE

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

 - Edital - Tomada de Preços Nº 005/2021 – Contratação de 
empresa para a execução dos serviços de recapeamento asfál-
tico das Ruas Estrada do Monjolinho e Bráulio Vasconcelos de 
Menezes, conforme o Projeto Básico (Anexo I) e Projeto Execu-
tivo (Anexo II) – Encerramento: 10:00 horas do dia 17.12.2021. 
– O edital estará disponível a partir do dia 02.12.2021 no site 
da Prefeitura de Mairinque, ou poderá ser solicitado por e-mail 
jessica.aline@mairinque.sp.gov.br.

- Pregão Presencial 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 pormenori-
zadas constantes do Anexo I – Encerramento: 10:00 horas do 
dia 15.12.2021. – O edital estará disponível a partir do dia 
03.12.2021 no site da Prefeitura de Mairinque, ou poderá ser 
solicitado por e-mail jessica.aline@mairinque.sp.gov.br

- Ratificação - Dispensa de Licitação 047/2021 – contra-
tação emergencial de Organização Social na área da saúde, 
devidamente qualificada perante o município de Mairinque, 
para gestão, gerenciamento e execução de ações pertinentes à 
Estratégia de Saúde da Família em 06 (seis) unidades de Atenção 
Primária. Em 29 de novembro de 2021, o Sr. Prefeito municipal 
APROVAR e RATIFICAR a Contratação emergencial de Organiza-
ção Social na área da saúde, devidamente qualificada perante o 
município de Mairinque, para gestão, gerenciamento e execução 
de ações pertinentes à Estratégia de Saúde da Família em 06 
(seis) unidades de Atenção Primária, à Irmandade da Santa Casa 
de Misericórdia de São Bernardo do Campo para atender os 
motivos exarados na Dispensa em epígrafe, perfazendo o valor 
total de R$ 1.995.034,38 (um milhão novecentos e noventa e 
cinco mil trinta e quatro reais e trinta e oito centavos), nos ter-
mos do artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93, com suas alterações.

- Ratificação - Dispensa de Licitação 048/2021 – contra-
tação emergencial de Organização Social na área da saúde, 
devidamente qualificada perante o município de Mairinque, 
para gestão, gerenciamento e execução de ações de saúde em 
1 (um) Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I) e gestão, geren-
ciamento e execução de serviços de saúde em 01 (um) Serviço 
de Residência Terapêutica (SRT tipo II). Em 29 de novembro de 
2021, o Sr. Prefeito municipal APROVAR e RATIFICAR a Con-
tratação emergencial de Organização Social na área da saúde, 
devidamente qualificada perante o município de Mairinque, 
para gestão, gerenciamento e execução de ações de saúde em 1 
(um) Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I) e gestão, gerencia-
mento e execução de serviços de saúde em 01 (um) Serviço de 
Residência Terapêutica (SRT tipo II), à Irmandade da Santa Casa 
de Misericórdia de São Bernardo do Campo para atender os 
motivos exarados na Dispensa em epígrafe, perfazendo o valor 
total de R$ 628.558,14 (seiscentos e vinte e oito mil quinhentos 
e cinquenta e oito reais e quatorze centavos), nos termos do 
artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93, com suas alterações.

- Extrato de Contrato - Dispensa de Licitação 047/2021 
– contratação emergencial de Organização Social na área 
da saúde, devidamente qualificada perante o município de 
Mairinque, para gestão, gerenciamento e execução de ações 
pertinentes à Estratégia de Saúde da Família em 06 (seis) uni-
dades de Atenção Primária. Contrato celebrado em 29/11/2021, 
entre o Município de Mairinque e a Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia de São Bernardo do Campo.

- Extrato de Contrato - Dispensa de Licitação 048/2021 
– contratação emergencial de Organização Social na área da 
saúde, devidamente qualificada perante o município de Mairin-
que, para gestão, gerenciamento e execução de ações de saúde 
em 1 (um) Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I) e gestão, 

Estanislau Steck, Prefeito Municipal de Louveira, Estado 
de São Paulo, vem com base no artigo 49 da Lei Federal nº 
8.666/93, REVOGAR a presente licitação. Louveira, 02 de dezem-
bro de 2.021. Estanislau Steck - Prefeito Municipal.

 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – Pregão Eletrônico nº 
079/2021

Em face do constante nos autos do processo nº 
2021/000459, referente ao Pregão Eletrônico 000079/2021, 
do tipo Menor Preço, objetivando contratação de empresa 
para fornecimento de dietas e suplementos alimentares para 
atender à demanda, pelo período de 12 meses, homologo o 
procedimento licitatório, com fundamento na Lei Nº 10.520/02, 
em especial a adjudicação dos itens 1 e 2 para a empresa SOMA 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; dos itens 
3, 4, 5 e 8 para a empresa MEDIC & NUTRE COMÉRCIO EIRELI; 
do item 6 para a empresa LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 
DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI; do item 7 para 
a empresa CM HOSPITALAR S.A.; do item 9 para a empresa 
CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA; e do item 12 para a 
empresa MB COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOS-
PITALARES LTDA. Louveira, 01 de dezembro de 2.021. Estanislau 
Steck - Prefeito Municipal.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – Pregão Eletrônico nº 
089/2021

Em face do constante nos autos do processo nº 
2021/000528, referente ao Pregão Eletrônico 000089/2021, do 
tipo Menor Preço, objetivando aquisição de scanner automotivo, 
testador de bateria e macaco hidráulico, homologo o proce-
dimento licitatório, com fundamento na Lei Nº 10.520/02, em 
especial a adjudicação dos itens 3, 4 e 5 para a empresa GAMA 
COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. 
Louveira, 02 de dezembro de 2.021. Estanislau Steck - Prefeito 
Municipal.

 CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

 EXTRATO - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
CONVITE 16/2021

Acolhendo o disposto na Ata da Comissão Permanente 
de Licitação, HOMOLOGO o resultado da presente licitação e 
ADJUDICO o seu objeto em favor da empresa NEWTON CONS-
TRUTORA LTDA, primeira classificada ofertando o valor total de 
R$ 322.569,03 (trezentos e vinte dois mil, quinhentos e sessenta 
e nove reais e três centavos), para a execução dos serviços; nas 
condições estipuladas na proposta, em conformidade com o 
art. 43, VI, da Lei 8.666/93. Louveira, 02 de dezembro de 2021. 
JOSÉ MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA. Presidente da Câmara 
Municipal

 EXTRATO - CONTRATO Nº 41/2021/CM
SOLICITAÇÃO N º 188/2021/CM / PROCESSO Nº 176/2021/

CM
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
CONTRATADA: STUDIO D PRODUÇÃO LTDA
OBJETO: Contratação especializada em prestação de ser-

viços técnicos especializados em suporte no planejamento e 
desenvolvimento de estratégias para monitoramento, atendi-
mento, relacionamento digital, impulsionamento e produção 
de conteúdo com especificidade para o uso das redes sociais 
Facebook e Instagram das atividades do poder legislativo muni-
cipal de Louveira, conforme especificação deste Termo de Refe-
rência. VALOR TOTAL: R$ 405.600,00 (quatrocentos e cinco mil e 
seiscentos reais). VIGÊNCIA CONTRATUAL: 29 de novembro de 
2021. TÉRMINO DA VIGÊNCIA: 29 de novembro de 2022. Lou-
veira, em 29 de novembro de 2021. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 
DE OLIVEIRA. Presidente.

 LUIZ ANTÔNIO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTÔNIO

 TOMADA DE PREÇOS Nº. 001 / 2021 – Processo nº. 3092 
/ 2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 
ESPECIALIZADA NO RAMO PARA A CONSTRUÇÃO DE QUA-
DRA POLIESPORTIVA COBERTA NA EMEF PROFESSORA “ZILDA 
APARECIDA MARINHO”, conforme as disposições do Edital e 
seus Anexos.

HOMOLOGAÇÃO
Após o curso legal do respectivo processo licitatório e, final-

mente, transcorrido o prazo legal de 05 (cinco) dias úteis para 
interposição de eventuais recursos quanto ao julgamento profe-
rido pela Comissão Permanente de Licitações desta Administra-
ção Municipal quanto à FASE DE CLASSIFICAÇÃO do respectivo 
Certame, como nenhum recurso foi interposto, HOMOLOGO 
o respectivo processo e o parecer da Comissão Permanente 
de Licitações que, após análise e julgamento, declarou ADJU-
DICADO o objeto licitado neste Certame ao proponente TGN 
CONSTRUTORA TO EIRELI - EPP - CNPJ nº. 21.721.460/0001-89, 
por ter apresentado o MENOR VALOR GLOBAL, conforme segue 
R$ 469.017,28 (quatrocentos e sessenta e nove mil e dezessete 
reais e vinte e oito centavos). O valor compreende a completa 
e perfeita execução do objeto licitado nos moldes exigidos na 
presente licitação, sendo, desta forma, o melhor preço apre-
sentado a esta Administração Pública Municipal, tendo referido 
licitante cumprido todas as exigências do Edital que rege a 
presente licitação.

Fica o representante legal da empresa: TGN CONSTRUTORA 
TO EIRELI - EPP - CNPJ nº. 21.721.460/0001-89, INTIMADO a 
comparecer nesta Administração Pública Municipal, a fim de 
celebrar o devido instrumento contratual, no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação deste Edital de 
Homologação na imprensa oficial – DOE / SP – seção I – Diário 
dos Municípios, devendo apresentar, nesta oportunidade, às cer-
tidões atualizadas de regularidade junto ao INSS e ao FGTS com 
prazo de validade em plena vigência e demonstrar que efetuou 
a Caução de Garantia na forma do artigo 56 da Lei Federal nº. 
8.666/93 e suas alterações, conforme exigência do item 16.3 
do respectivo Edital. Publique-se na forma da Lei. Luiz Antônio 
/ SP, 02 de dezembro de 2021. (a) RODRIGO MELLO MARQUES 
- Prefeito Municipal.

 EXTRATO DE CONTRATOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024 / 2021. OBJETO: CONTRA-

TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SIS-
TEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO DE GESTÃO DO VALOR 
ADICIONADO FISCAL (VAF DO ICMS), INCLUINDO IMPLANTA-
ÇÃO, TREINAMENTO, TESTES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, 
ATENDIMENTO, SUPORTE TÉCNICO, CONFORME DEFINIDO NO 
RESPECTIVO EDITAL E SEUS ANEXOS. EMPRESA CONTRATADA: 
PRIMAX ONLINE GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA-EPP - CNPJ Nº 
12.622.077/0001-82. VALOR: R$ 82.200,00 (OITENTA E DOIS 
MIL E DUZENTOS REAIS). DATA DA ASSINATURA: 13 DE OUTU-
BRO DE 2021.

 EXTRATOS DE CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS
TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E 
DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DO 
LIXO RECICLÁVEL MUNICIPAL, ORIUNDO DO PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 036 / 2019. TERMO ADITIVO Nº. 001 – C. A. nº 024 / 
2020. OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO 
CONTRATO ADMINISTRATIVO POR MAIS 06 (SEIS) MESES, A 
CONTAR DE 14 DE AGOSTO DE 2021 E REAJUSTE DE PREÇOS, 
CONFORME OS MOTIVOS E FUNDAMENTOS DO RESPECTIVO 
TERMO. EMPRESA CONTRATADA: LIDER GESTÃO AMBIENTAL 
E SERVIÇOS EIRELI - ME. DEMAIS CLÁUSULAS PERMANECEM 
INALTERADAS. VALOR GLOBAL ESTIMADO EM R$ 520.533,00. 
DATA DA ASSINATURA: 10 DE AGOSTO DE 2021.

 EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N°. 020 / 2021 - OBJETO: REGISTRO 

DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MONI-

dezembro de 2021, às 09:30 horas, no Paço Municipal, na Rua 
Catharina Calssavara Caldana, 451, Bairro do Leitão, Louveira - 
SP. Outras informações no endereço citado ou pelo telefone (19) 
3878-9700. Louveira, 02 de dezembro de 2021. MARCELO SILVA 
SOUZA - Secretário de Administração.

 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATOS DE ADITAMENTOS DE CONTRATOS
Extrato do Terceiro Termo Aditivo do Contrato nº 128/18 

– Processo nº 6710/2021 - Contratante: Município de Louveira 
– Contratada: ALVARO ANTONIO ESTEVES - ME – DO PRAZO: 
O prazo do contrato fica renovado por 08 (oito) meses. - DA 
MANUTENÇÃO DE CONDIÇÕES VANTAJOSAS À ADMINISTRA-
ÇÃO: Com vistas à oferta de condições mais vantajosas à 
Administração, ora Contratante, a Contratada concorda com a 
renovação do Contrato com a renúncia ao reajuste de preços 
objeto de efeitos inflacionários atinentes especificamente ao 
período que antecederá a celebração do presente aditamento, 
bem como, mantém a redução no percentual de 5% (cinco por 
cento) sobre os valores unitários praticados, totalizando a aven-
ça o importe de R$ 30.400,00. - DA CONDIÇÃO RESOLUTIVA: 
Se a Administração Municipal promover certame licitatório com 
objeto semelhante (substituível) ao ora contratado, este Con-
trato Administrativo considerar-se-á imediatamente rescindido 
quando da celebração de novo contrato administrativo decor-
rente da adjudicação do objeto licitado, sem quaisquer direitos 
de indenização entre as partes. – Assinatura: 01/10/2021.

Extrato do Terceiro Termo Aditivo do Contrato nº 40/2019 
– Processo nº 6712/2021 - Contratante: Município de Louveira – 
Contratada: HYPERBYTE INFORMÁTICA LTDA - ME – DO PRAZO: 
O prazo do contrato fica renovado por 12 (doze) meses. - DA 
OFERTA DE CONDIÇÕES VANTAJOSAS À ADMINISTRAÇÃO: Com 
vistas à oferta de condições mais vantajosas à Administração, 
ora Contratante, a Contratada concorda com a renovação do 
Contrato com a renúncia de possível reajuste de preços (relativo 
especificamente aos doze meses antecedentes), totalizando 
assim o presente aditamento, o importe de R$ 26.160,00. - DA 
CONDIÇÃO RESOLUTIVA: Se a Administração Municipal promo-
ver certame licitatório como objeto semelhante (substituível) 
ao ora contratado, este Contrato Administrativo considerar-se-
-á imediatamente rescindido quando da celebração de novo 
contrato administrativo decorrente da adjudicação do objeto 
licitado, sem quaisquer direitos de indenização entre as partes. 
– Assinatura: 25/10/2021.

Extrato do Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 105/2021 
– Processo nº 8138/2021 - Contratante: Município de Louveira 
– Contratada: LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA – DO 
ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS: Ficam acrescidos em aproximada-
mente 11,99% os serviços objeto do contrato nº 105/2021, 
respeitando o limite legal de 25% (vinte e cinco por cento) tota-
lizando o importe de R$ 1.136.534,04 – Assinatura: 11/11/2021.

Louveira, 02 de dezembro de 2021. Marcelo Silva Souza – 
Secretário de Administração.

 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATOS DE CONTRATOS
Extrato do Contrato nº 138/2021 – Processo nº 531/2021 

– Contratante: Município de Louveira – Contratada: IMAGEM 
GEOSISTEMAS E COMÉRCIO LTDA – Objeto: aquisição de 
licenciamento de uso do software ArcGIS Enterprise Standard 
(Windows) Up to Four Cores License, ArcGIS Desktop Standard 
Concurrent Use License, ArcGIS Data Reviewer for Desktop Con-
current Use License e suporte especializado para sua instalação, 
configuração e parametrização, visando à gestão de ativos 
(gestão dos cadastros e das redes de água e esgoto) e gestão 
comercial, melhoria de arrecadação, da Secretaria de Água 
e Esgoto do Município de Louveira. – Valor: R$ 724.583,62 - 
Códigos de recursos e fontes: 1159 – 011401.1751200071.012 
– 4.4.90.40.00 – Modalidade: INEXIGIBILIDADE Nº 12/2021 – 
Vigência: 12 meses – Assinatura: 11/11/2021.

Extrato do Contrato nº 148/2021 – Processo nº 352/2021 – 
Contratante: Município de Louveira – Contratada: LGM COMÉR-
CIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM 
GERAL EIRELI – Objeto: fornecimento de dietas e suplementos 
alimentares para atender à demanda, pelo período de 12 meses. 
– Valor: R$ 17.280,00 - Códigos de recursos e fontes: 463 - 01 - 
010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 – Modalidade: PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 058/2021 – Vigência: 12 meses – Assinatura: 
16/11/2021.

Extrato do Contrato nº 154/2021 – Processo nº 444/2021 – 
Contratante: Município de Louveira – Contratada: INTERMUNDI 
ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVIÇOS LTDA – Objeto: execu-
ção de prestação de serviços de busca ativa e inclusão/atualiza-
ção cadastral das famílias de baixa renda no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal. – Valor: R$ 166.788,00 - 
Códigos de recursos e fontes: 239 - 01 - 010304.0824400792.295 
- 3.3.90.39.00; 240 - 05 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.39.00 
– Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 078/2021 – Vigência: 12 
meses – Assinatura: 23/11/2021.

Louveira, 02 de Dezembro de 2021. Marcelo Silva Souza – 
Secretário de Administração.

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 096/2021 - EXTRATO DE ATA
Extrato da ata da sessão de 02.12.2021, às 09h30min – 

Pregão Presencial nº 096/2021 - Processo nº 492/2021 – Objeto: 
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços 
de exames de Histerossalpingografia, Radiografia EED (esôfago/
estômago/duodeno) contrastado e Uretrocistografia miccional, 
para atender aos munícipes. Foi aberto o envelope proposta da 
empresa: CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA. A pregoeira 
adjudicou os itens 1,2,3 para a empresa CENTRO INTEGRADO 
DE DIAGNOSE LTDA. A ata em inteiro teor encontra-se à dispo-
sição na Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de 
Louveira. Deise Regina Lovato Felipe – Pregoeira.

 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
Extrato do Contrato nº 156/2021 – Processo nº 437/2021 

– Contratante: Município de Louveira – Contratada: PAMP & 
VAMD-COMÉRCIO VAREJISTA EIRELI – Objeto: fornecimento de 
fraldas geriátricas. – Valor: R$ 283.500,00 - Códigos de recursos 
e fontes: 463 - 01 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 – 
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2021 – Vigência: 12 
meses – Assinatura: 26/11/2021.

Louveira, 02 de dezembro de 2021. Marcelo Silva Souza – 
Secretário de Administração.

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2021 - EXTRATO DE ATA
Extrato da ata da sessão de 02.12.2021, às 14h00min – 

Pregão Presencial nº 070/2021 - Processo nº 318/2021 – Objeto: 
contratação de empresa prestadora de serviço médico especia-
lizado em estudo urodinâmico. Foram abertos os envelopes pro-
postas das empresas: CLINICA MEDICA MEIRELLES LTDA – EPP; 
UROCLINICA S/S LTDA. A pregoeira adjudicou o item único do 
objeto do Pregão para a empresa CLINICA MEDICA MEIRELLES 
LTDA - EPP. A ata em inteiro teor encontra-se à disposição na 
Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Louveira. 
Maria Emília Pasti – Pregoeira.

 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 
095/2021

Em face do constante nos autos do processo nº 
2021/000509, referente ao Pregão Presencial 000095/2021, do 
tipo Menor Preço, objetivando aquisição de tampão de ferro 
fundido, 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: GIMETAL COMÉRCIO DE 
METAIS EIRELI. Louveira, 02 de Dezembro de 2.021. Estanislau 
Steck - Prefeito Municipal.

 Secretaria de Administração
TERMO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico N.º 000087/2021
Processo: 2021/000493
Objeto: Aquisição de uniformes para os funcionários da 

Guarda Municipal

iluminação, construção e fornecimento de 01 (uma) casa estru-
tural (casa do Papai Noel) medindo no mínimo 05X05m e estru-
turas para apresentações, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO e autoriza a contratação da empresa vencedora:

Empresa:G. G. ESTRUTURA E LAZER LTDA - CNPJ: 
23.765.600/0001-46

Valor:R$ 131.215,00(cento trinta e um mil, duzentos e 
quinze reais).

DATA DA ASSINATURA:29/11/2021

 LOUVEIRA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

 Processo Administrativo n.º 518/2021. Recurso – Pregão 
Presencial n.° 092/2021 – Recorrente: UP Soluções Públicas e 
Privadas Eireli.

Trata-se de pedido de recurso pela empresa UP SOLUÇÕES 
PÚBLICAS E PRIVADAS EIRELI, contra decisão que declarou ven-
cedora a empresa RICARDO GARBATO FROTA – ME, referente ao 
Pregão Presencial n.º 092/2021.

Em síntese, a Recorrente aduz que o Termo de Referência 
consta 90 dias e não 30 dias, alega ainda que a empresa vence-
dora não atendeu os itens 6.3.1 e 6.3.2 do Edital.

Preliminarmente no que tange a alegação de que o Termo 
de Referência consta 90 (noventa) dias e não 30 (trinta) dias, a 
mesma não deve prosperar, visto que não se confunde a duração 
do contrato com o prazo para prestação do serviço, sendo que 
este segundo está perfeitamente descrito no item 5 do Termo 
de Referência.

No que tange a alegação de que a licitante vencedora não 
atendeu o item 6.3.1 e 6.3.2 do Edital, melhor sorte não assiste 
à recorrente, visto o parecer delineado pela pasta requisitante 
(“.... Após análise da documentação apresentada, concluímos 
que a empresa citada acima comprovou possuir capacidade téc-
nica igual ou similar para atendimento das atividades exigidas 
no objeto da licitação...”), bem como, a comissão julgadora, a 
licitante vencedora comprovou possuir capacidade técnica igual 
ou similar, atendendo o item 6.3.1 do EDITAL.

No que tange ao item 6.3.2 1, conforme enfatizado pela 
pasta requisitante (“...Quanto a comprovação do vínculo do 
profissional com a empresa, foi comprovada através do con-
trato social já que trata-se de sócio majoritário da empresa 
RICARDO GARBATO FROTA - ME, vale ressaltar que o contrato 
social da referida foi apresentado no credenciamento da sessão 
pública...”), a comprovação do vínculo, se deu em virtude da 
comprovação mediante contrato social, ou seja, trata-se de sócio 
da empresa. Portanto preenchido o item 6.3.2.

Diante do exposto, entende-se, decide receber o Recurso 
interposto pela empresa UP SOLUÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS 
EIRELI, e no Mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se 
a decisão do ILMO PREGOEIRO, e consequentemente com a 
continuidade do certame.

A decisão e a instrução dos autos, em inteiro teor, encon-
tram-se disponíveis para vistas. Município de Louveira, 02 de 
dezembro 2021. Marcelo Silva Souza, Secretário Municipal de 
Administração.

 NOTIFICAÇÃO - TETO CONSTRUTORA S.A. REF.: PENDÊNCIA 
NA ENTREGA DA OBRA DE RESTAURAÇÃO DA SUBESTAÇÃO 
FERROVIÁRIA DE LOUVEIRA – CONTRATO Nº 0079/2018 – PRO-
CESSO 2017/000514 – CONCORRÊNCIA Nº 003/2017 – Processo 
Administrativo 6829/2021. A Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano em contato com a Secretaria de Administração expôs 
a necessidade de providências atinente a Concorrência nº 
003/2017 que tem por objeto restauração da Subestação Ferro-
viária de Louveira. O contrato foi assinado em 29/05/2018 e a 
Ordem de Serviço para o início dos trabalhos foi emitida e rece-
bido em 19/06/2018. O primeiro prazo para a entrega da obra 
de restauração era 30/09/2019, mas de fato isso não aconteceu. 
O contrato tiveram alguns aditamentos de valores e prorro-
gação de prazo. O último Termo Aditivo de nº 6, assinado em 
24/06/2021, teve a data da entrega mais uma vez prorrogada 
para 60 (sessenta) dias, mudando a data do término das obras. A 
pasta destaca que informou a contratada tanto a necessidade da 
entrega do prazo máximo quanto ao material que estava sendo 
utilizado que era diferente do que foi contratado. Em análise 
dos autos, nota-se que a Secretaria de Desenvolvimento Urbano 
(pasta-técnica responsável) entrou em contato com a contratada 
via E-mail, através do Ofício 154 e foi informada em resposta 
“que a obra estava em perfeito estado de conservação e que 
liberado para uso”. Entretanto, a pasta informou através do 
Ofício 162, encaminhado também via email, que havia pendên-
cias dos serviços, que eles não tinham 0finalizados e que essas 
pendências foram apontadas através da vistoria realizada pela 
Fiscalizadora a pedido da contratante. Após a síntese do caso, 
considerando a URGÊNCIA na entrega, todas as informações 
coletadas durante a tentativa para andamento do processo, 
serve a presente, para cientificar à empresa quanto a necessida-
de de providências quanto ao término e entrega da Restauração 
da Subestação Ferroviária, da Concorrência 003/2017, no prazo 
impreterível de 15 (quinze) dias, sob pena de multa e declaração 
de idoneidade conforme disposto no edital, no contrato e na 
legislação pertinente. Fica notificada ainda, de que os fatos 
narrados neste procedimento administrativo poderão ser con-
siderados infrações administrativo-contratuais, capituladas nos 
artigos 78, 86 e 87 da Lei Federal n° 8.666/1993, artigos 3°, 4° e 
11 do Decreto Municipal n° 3.678/2011 e, também cientificando 
do cabimento, na espécie, das sanções administrativas concer-
nentes às infrações, tais como advertência, multa, suspensão 
temporária no direito de licitar e contratar com a Administração 
e declaração de inidoneidade, com fulcro nos artigos 86, caput, 
87 e incisos, da Lei Federal n° 8.666/1993. Todos os documentos 
e informações mencionadas integram a instrução do processo 
administrativo n° 006829/2021, de cuja instauração fica a notifi-
cada cientificada, prostrando-se a íntegra de seu teor disponível 
para vistas, na Secretaria Municipal de Administração. Louveira, 
02 de dezembro de 2021. Marcelo Silva Souza - Secretário de 
Administração.

 AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará 

o Pregão Eletrônico nº 100/2021, objetivando a aquisição de 
materiais de telefonia, no dia 15 de dezembro de 2021, às 09:00 
horas. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interes-
sados na internet, nos endereços eletrônicos www.bbmnetlicita-
coes.com.br e www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo 
telefone (19) 3878-9700. Louveira, 02 de dezembro de 2021. 
MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

 AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o 

Pregão Eletrônico nº 101/2021, objetivando o registro de preço 
de gêneros alimentícios para dietas especiais a serem oferecidos 
na alimentação escolar, aos alunos com restrições alimentares, 
da Rede Municipal de Ensino, pela Divisão de Merenda Escolar, 
no dia 15 de dezembro de 2021, às 09:00 horas. O edital em 
inteiro teor estará à disposição dos interessados na internet, nos 
endereços eletrônicos www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.
louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo telefone (19) 3878-
9700. Louveira, 02 de dezembro de 2021. MARCELO SILVA 
SOUZA - Secretário de Administração.

 TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021 - AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Louveira torna público que estará 

aberta a TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021, TIPO MENOR 
PREÇO GLOBAL, para a contratação de empresa especializada 
em assessoria e engenharia ambiental para realizar o licencia-
mento de obras públicas e assessorar na implantação de ações 
relacionadas à gestão ambiental no município de Louveira - SP. 
O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados gra-
tuitamente na internet, no endereço eletrônico www.louveira.
sp.gov.br. A sessão de abertura dos envelopes será no dia 20 de 
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