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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

AV ISO  DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N® 1/2022

OBJETO: Contratação de empresa administradora de documentos de legitimação com CHIP 
e SENHA de segurança atribuída, para aquisição de gêneros alimentícios em 
estabelecimentos comerciais de ampla abrangência, para aproximadamente 1.315 (um mil, 
trezentos e quinze) (referência Dezembro 2021) servidores municipais, no valor unitário 
atual de RS 808,00 (oitocentos e oito reais).

Leonardo Caressato Capiteli, Prefeito Municipal de Serrana, tendo em vista o 
parecer e decisão do Pregoeiro e Equipe de apoio da Prefeitura Municipal de Serrana, 
HOM OLOGA em favor da licitante: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A., 
valor da taxa de administração de 0,00% (zero por cento). Fica a licitante vencedora 
convocada para apresentar a documentação exigida no Anexo I no prazo estabelecido, 
contados a partir da data desta publicação.

Serrana-SP, 23 de novembro de 2022.
LEONARDO CARESSATO CAPITELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

AVISO DE LICITAÇÃO 
TO M A D A  DE PREÇOS N® 12/2022

A Prefeitura Municipal de Sete Barras faz saber a todos os interessados que se 
encontra aberto a Tomada de Preços n® 012/2022, referente a contratação de empresa 
especializada para recapeamento asfáltico de trechos das ruas Lupércio Gomes e Capitão 
Alberto M endes Junior, em atendimento a solicitação da Secretaria de Planejamento, 
Obras e Projetos. O recebimento e abertura dos envelopes ocorrerão no dia 9  de 
dezembro de 2022 às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal de Sete Barras. O Edital de 
inteiro teor estará à disposição dos interessados de segunda a sexta-feira das 08:30hs às 
16:30hs na sede da Prefeitura Municipal de Sete Barras, na Rua José Lopes, 35, Centro. 
Quaisquer outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (13) 3872-5500. Prefeitura 
Municipal de Sete Barras, em 26 de outubro de 2022.

Sete Barras-SP, 26 de outubro de 2022.
DEAN MARTINS 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERINIA

AVISO DE HOMOLOG AÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
TO M A D A  DE PREÇOS N2 14/2022

PROCESSO LICITATÓRIO N® 137/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 123/2022. TOM ADA 
DE PREÇOS N® 014/2022.

A Tomada de Preços n® 014/2022 de que trata este processo objetivou 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM 
DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNIClPIO com fornecimento de materiais, equipamentos 
e mão de obra conforme projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária e 
cronograma físico-financeiro constantes do ANEXO II do Edital, Foi em toda a sua 
tramitação atendida a legislação pertinente, consoante o bem-elaborado parecer jurídico 
da Assessoria Jurídica. Desse modo, satisfazendo à lei e o mérito, HOMOLOGO a Tomada 
de Preços n® 014/2022, e ADJUDICO à proponente abaixo relacionada, vencedora deste 
certame nos termos da Ata de Abertura, Habilitação e Julgamento o seu objeto: HP 
ENGENHARIA LTDA - CNPJ n° 03.565.065/0001-72 - Valor R$ 689,731,75 (seiscentos e 
oitenta e nove mil setecentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos). Encaminhe- 
se ao Setor de Contratos para as providências de praxe.

Severínia/SP, 23 de novembro de 2022.
GLÁUCIA EMÍLIA SCATOLIN 

Prefeita

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N® 54/2022

Órgão licitante: Prefeitura Municipal de Severínia. Modalidade: Pregão Presencial Registro 
de Preços n® 054/2022. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição futura e eventual 
de UNIFORM ES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO 
CAMISETAS INFANTIL E JUVENIL, AGASALHOS TIPO JAQUETA, TÊNIS E SANDÁLIAS c. Início: 
22/11/2022. Entrega dos envelopes:- 14/12/2022 - Horário:- 08:30 horas, improrrogáveis. 
Credenciamento:- 14/12/2022 - Horário:- 08:40 horas, improrrogáveis. Abertura:- 
14/12/2022 - Imediatamente após o Credenciamento. Poderão participar aqueles que 
satisfaçam as condições editalícias. EDITAL:- O Edital Completo está disponível de Segunda 
a Sexta-Feira a partir das 13:00 horas, na Rua Capitão Augusto de Almeida, n® 332, Setor 
de Licitação, telefone (17) 3817-3300, ou através do site www.severinia.sp.gov.br,

Severínia/SP, 22 de novembro de 2022.
GLÁUCIA EM(LIA SCATOLIN 

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS

AVISO
PREGÃO PRESENCIAL N® 31/2022

RE-RATIFICAÇÃO DE EDITAL - REABERTURA - PROCESSO N® 45/2022 TIPO: M enor preço 
por Item OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de pão tipo 
francês, água mineral e gás GLP para atendimento às Secretarias da Administração e 
Finanças, Desenvolvimento Social e Econômico, Educação e Saúde, conforme descrição 
constante do Termo de Referéncia-Anexo I.

A Prefeitura Municipal de Silveiras tendo em vista as solicitações de 
esclarecimentos da empresa CASA DE CARNE ITAJU8Á LTDA, inscrita no CNPJ n® 
96.413.380/0001-65 sendo as manifestações ACOLHIDAS INTEGRALMENTE pela equipe 
técnica da Secretaria requisitante e Pregoeiro quanto a especificação dos itens do 
certame e, ainda, do M em orando da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e 
Econôm ico informando que foi omitido alguns itens no Edital, resolve: Art. 1®- Retificar 
o Edital e o Termo de Referência atual com os ajustes e inclusões pleiteadas. Art. 2®- 
Alterar o  objeto do Edital para "Registro de Preços para futura e eventual aquisição 

de pão tipo francês, bolos, salgados para festa, água mineral e gás GLP para 
atendimento às Secretarias da Administração e Finanças, Desenvolvimento Social e 
Econômico, Educação e Saúde". Art. 3®- Reabrir o  prazo para a entrega do(s) 
documento(s) para credenciamento, da declaração de que a proponente cumpre os 
requisitos de habilitação, dos envelopes proposta e documentos de habilitação e, 
ainda, da declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte para o dia 
07/12/2022 às 09:00 horas, visto que as alterações afetarão a formulação das 
propostas. Art. 4®- Comunicar que ficam inalteradas as demais condições do edital. A 
íntegra do EDITAL RETIFICADO sob o n® 54/2022, encontra-se à disposição dos 
interessados no sitio da Prefeitura Municipal no endereço www.silveiras.sp.gov.br, 
menu Portal da Transparência, item Licitações.

Silveiras-SP, 23 de novembro de 2022.
GUILHERME CARVALHO DA SILVA 

Prefeito

AVISO
PREGÃO PRESENCIAL N® 33/2022

RE-RATIFICAÇÃO DE EDITAL - REABERTURA PROCESSO N® 47/2022 TIPO: M enor preço por 
Item 08JETO: Aquisição de uma lavadora hospitalar industrial, conforme especificações 
constantes do Termo de Referência-Anexo I.

A  Prefeitura Municipal de Silveiras tendo em vista as solicitações de 
esclarecimentos da empresa EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGÓCIOS LTDA, inscrita no CNPJ n® 
30.522.695/0001-32 e, sendo as manifestações ACOLHIDAS INTEGRALMENTE pela equipe 
técnica da Secretaria Municipal da Saúde e Pregoeiro quanto às especificações do item do 
certame, resolve: Art. 1®- Retificar o Edital e o Termo de Referência. Art. 2®- Reabrir o 
prazo para a entrega do(s) documento(s) para credenciamento, da declaração de que a 
proponente cumpre os requisitos de habilitação, dos envelopes proposta e documentos de 
habilitação e, ainda, da declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte para o 
dia 07/12/2022 às 14:00 horas, visto que as alterações afetarão a formulação das 
propostas. Art. 3®- Comunicar que ficam inalteradas as demais condições do edital. A 
íntegra do EDITAL RETIFICADO sob o n® 55/2022, encontra-se à disposição dos interessados 
no sítio da Prefeitura Municipal no endereço www.silveiras.sp.gov.br, menu Portal da 
Transparência, item Licitações.

Silveiras-SP, 23 de novembro de 2022.
GUILHERME CARVALHO DA SILVA 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N® 8/2022

Processo n® 172/2022 Objeto: aquisição de 01 (um) veículo furgão transformado em 
ambulância de suporte básico (Tipo B), com garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses e 
documentação (emplacamento/llcenciamento), conforme especificações definidas no termo 
de referência. As propostas e os documentos de habilitação serão recebidos 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico (www.bll.org.br), até as 09h00min do dia 
07/12/2022, com abertura da sessão pública para disputa posteriormente, no endereço 
eletrônico www.bll.org.br. Informamos que a íntegra do Edital e seus anexos poderão ser 
lidos ou obtidos nos sites www.tabapua.sp.gov.br e www.bll.org.br. Maiores informações 
estarão disponíveis os telefones (17) 3562-9022 ou pelo e-mail
licitacao@tabapua.sp.gov.br.

Tabapuã-SP, 23 de novembro de 2022.
SILVIO CESAR SARTORELLO 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N® 66/2022

PROC. A DM . LIC. N" 0155/2022
A Prefeitura Municipal de Taquarituba/SP torna público para conhecimento dos 

interessados que será realizada licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do 
tipo M EN O R  PREÇO POR ITEM, para AMPLA  CONCORRÊNCIA, objetivando a: "Aquisição de 
equipamentos e materiais permanentes para uso da saúde, tais como eletrônicos portáteis, 
eletrodomésticos e itens hospitalares, conforme proposta de emenda parlamentar federal 
n®'s 11920.803000/1210-22 e 11920.803000/1200-01, em atendimento a solicitação da 
Coordenadoria Municipal da Saúde, conforme especificações descritas no Anexo I do 
Edital", que será regido pela L.F. n" 10,520/2002, Dec. Mun. n® 040/2006 e 1S6/2020, 
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da L.F. n®. 8.666/93 e 
alterações, Dec. Fed. n® 10.024/2019, L.C. n® 123/2006 e n° 147/2014 e demais normas 
regulamentares aplicáveis à espécie. A  sessão publica de julgamento será realizada às 
08:30 horas do dia 07 de dezembro de 2022, eletronicamente no site: 
www.bllcompras.org.br. O edital estará disponível a partir de 25/11/2022, no site 
www.taquarituba.sp.gov.br/licitacao ou www.bllcompras.org.br, poderá ser solicitado pelo 
e-mail: licitação@taquarituba,sp.gov.br, ou no Departamento de Licitações, sito a Av, Gov. 
Mario Covas n° 1915 - Novo Centro - Tel: (14) 3762-9666, bem como qualquer 
esclarecimento adicional referente ao certame.

Taquarituba/SP, 21 de novembro de 2022.
JEDSON HENRIQUE TOLEDO DE CARVALHO 

Coordenador Municipal de Transporte e Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

AVISO DE LICITAÇÃO 
TO M AD A DE PREÇOS N° 11/2022

Edital N® 117/2022 - Processo N‘ 9730/2022 - Objeto: Contratação de Empresa 
Especializada para Reforma da UBS do Perequé - Mirim, com Fornecimento de Materiais, 
M ão de Obra, Máquinas e Equipamentos. Recebimento de envelopes até as 09h30m do dia 
15/12/2022 na Seção de Licitação da Secretaria Municipal de Administração - Rua Dona 
Maria Alves, n" 865, Centro. A  Abertura dos envelopes será às lOhOOm no mesmo dia e 
local. O edital completo encontra-se no site https://transparencia.ubatuba.sp.gov.br/ 
home/.

FLAVIA COMITTE DO NASCIMENTO 
Prefeita

EXTRATO DE TERM O  ADITIVO

Aditivo n« 01 - Contrato n ' 51/2022 - Processo n® 6430/2022 - DL n* 09/2022 - Objeto: 
Contratação Emergencial de Entidade sem Fins Lucrativos para Gerenciar os Serviços de 
Saúde. Aditivo para Prorrogação de prazo em mais 06 meses nas unidades constantes nos 
Lotes de 01 a 04, passando o valor global para RS 11.108.814,24 - Contratada: SANTA CASA 
DE MISERICÓRDIA DA IRM ANDADE DO SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA - Assinatura: 
09/11/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÊS

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N® 39/2022

PROCESSO N® 122/2022 - TIPO: MENOR  PREÇO UNITÁRIO. Objeto: contratação de empresa 
para realização de serviços de montagem de até 2.500m de cerca na Estrada Bairro Bambó 
(URP-451), conforme especificações e condições gerais constantes do Edital. A  sessão pública 
de processamento terá início às 9h (nove horas - horário de Brasília/DF) do dia 9/12/2022 
(sexta-feira). O Edital estará à disposição dos interessados no Setor de Licitações da 
Prefeitura, situado na Rua Gustavo Martins Cerqueira, n® 463, Saguão 2, Centro, em 
Urupès/SP, nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às l l h  e das 13h às 17h, 
bem como no endereço eletrônico: www.urupes.sp.gov.br. Quaisquer Informações poderão 
ser obtidas pelo telefone/fax: (17) 3552-1144 ou pelo e-mail: licitacoes@urupes.sp.gov.br.

Urupès-SP, 22 de novembro de 2022.
ALCEMIR CASSIO GREGGIO 

Prefeito

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 
htTp://www.ln.gov.br/autcn:icldadc.html. pelo código 05302022112400358

Documento assinado dlgitalmente conforme MP n° 2.200-2 de 24/08/2001, IC P  
que mstitui a Infracstrutura de Chaves Públicas Brasileira • ICP-BrasU. B f” **
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um objeto em desconfonnidade com o Edital. Em contrarrazões 
a recorrida se manifesta pela integralidade ao otendimcmo ao 
instrumento convocatório e que o produto ofertado atende aos 
requisitos mínimos exigidos em Edital. 0  D. Pregociro, com base 
na manifestação da Secretaria da Saúde (lis. 800/801), manteve 
a decisão de habiStacão da recorrida, encaminhando-nos os 
autos, nos termos do artigo 109,1. 'a ',  da Lei n" 8.666/93 esuas 
atualizações. O recurso é tempestivo, estando presentes os pres-
supostos recursais, merecendo processamento e conhecimento. 
Eis o relatório. Diante dos argumentos colecionados, somos pelo 
improvimento d3S razões recursais, eis os fundamentos: Mostra- 
-sc inegável que a recorrida atendeu ao edital de BcftáÇão, 
conforme parecer técnico exarado pela Secretaria da Saúde 
ffls. 800/801), Em relação is  manifestações das Recorrentes i  
vinculacão ao Instrumento convocatório, por oportuno, destaco 
trechos do Acórdão do TRF da 3* * Região, APELAÇÃO ClVEL 
(198) N* 5010113-18.2018.4.03.6000: '. ..0  Superior Tribunal de 
Justiça tem entendimento jurisprudencial sobre a necessidade 
de se temperar o rigorismo formal de algumas exigências do 
edital licitatório, a fim de manter o caráter competitivo do 
ccrtameX..) Rigorismos formais extremos e exigências inúteis 
não podem conduzir a interpretação contrária i  finalidade do 
lei. notadamente em se tratando dc concorrência pública, do 
tipo menor prego, na qual a existência dc vários interessados ê 
benéfica, na exata medida em que facilita a escolha da proposta 
efetivamente mais vantajosa (le i 8.666/93, art. 3*).(.,.)0 for-
malismo no procedimento licitatório não significa que se possa 
desclassificar propostas eivadas de simples omissões ou defeitos 
irrelevantes.(...)Repudia-se o formalismo quando é inteiramente 
desimportante para a configuração do ato." (Griíos nossos). Isto 
posto, conheço dos Recursos Administrativos interpostos pela 
licitantes White Martins Gases Industriais Ltda e Air Liquide 
Brasil Lida e no mérito nego-lhes provimento; mantendo-se a 
habilitação da licitante -  lumlar Heath Builders Equipamentos 
Hospitalares Ltda. Cumpra-se. com urgência. Determinando, por 
conseguinte, o prosseguimento do certame, nos moldes da Lei n” 
10.520/02 c.c a Lei n" 8.666/93. Publique-se.

Wagner Luiz Eckstein Junior-Secretário de Administração.
DESPACHO DO PREGOEIRO
Pregão E-095/2022 - Processo n" 28204/2022. OSJETO: 

‘ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAUZADA PARA A CAPA-
CITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL'. Pica a empresa CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVI-
MENTO PROrtSSIONAl E GERENCIAMENTO LTDA convocada 0 
comparecer no Departamento de licitações, sito à Praça Miguel 
Ortega, 439, Paço Municipal, para. no prazo de 03(trés) dias 
úteis, contados desta publicação, para a assinatura de contrato. 
Taboão da Serra, 23 do novembro de 2022.

Thiago Fernandes do Rosário-Suplentc de Pregociro.

CÂMARA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA

EXTRATO TIMESTRAL
Atendendo ao art 15 §2“  da Lei Federal 8666/93 (Sistema 

Registro de Preços) relativo a trimestralidade da validade das 
Atas relativas ao Pregão Presencial: 04/22 - PC: 27/22 cujo obje-
to é a contratação de empresa especializada em fornecimento 
parcelado e estimado de materiais dc expediente para uso da 
CMTS. Ato RP 06/22 entre Câmara Municipal de Taboão da 
Serra e DM SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EPP.com a oferta 
para os lotes I e IV, no valor estimado de RS 262.600,00. Ata RP 
07/22 entre Câmara Municipal de Taboão do Serra e -  ELOOS 
DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI, com a oferta para os lotes 
II e III no valor estimado de RS 681.992,50.

Tomamos público que permanecem inalterados os itens, 
preços e valores registrados conforme publicados no DOE de 
26/08/2021, referentes ás atas em epígrafe.

Taboão da Serra, 23 de novembro de 2022
Reinaldo Silva Borges -  Pregociro

PREFEITURA MUNICIPAL DETAPIRAl

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO
Acha-se aberto no Prefeitura do Municipio de Tapirai o 

Pregão Eletrônico n‘  19/2022 - Processo Administrativo n° 
200000464/2022.

Interessado: Prefeitura do Município de Tapirai - Objeto: 
aquisição de móveis de escritório. A sessão pública será 
realizado no ambiente virtual vAvw.bec.sp.gov.br, com inicio 
previsto para 07/12/2022, is  09:00 horas. 0  edital na Integra 
está disponibilizado gratuitamente no endereço eletrônico vnvw. 
taplrai.sp.gov.br/portal/editaís/1, ou no site www.bec.sp.gov.br, 
olerta de compra n" 8682008010020220C00021. Tapirai. 23 de
novembro de 2022.

ARALDOTODESCO
Prefeito Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO
Acha-se aberto na Prefeitura do Município de Tapirai o 

Pregão Eletrônico n" 20/2022 - Processo Administrativo n" 
200000465/2022.

Interessado: Prefeitura do Município de Tapirai - Objeto: 
Registro de preços de gêneros alimenticios (estocáveisJ.A sessão 
pública será realizada no ambiente virtual wwv.sbec.sp.govbr, 
com inicio previsto para 07/12/2022. ás 10:00 horas. O edital 
na integro está disponibilizado gratuitamente no endereço ele-
trônico www.tapiraisp.govJ)r/portal/editais/1, ou no site vnvw. 
bec.sp.gov.br. oferto dc compra n" 8682008010020220C00022. 
Tapirai, 23 de novembro de 2022.

ARALDOTODESCO
Prefeito Municipal

TAPIRATI8A_________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO -  26/2022 
A Prefeitura Municipal de Tapiratiba toma público a quem 

possa interessar que realizou, no dia 23 de novembro de 2022, 
ás 09:00h, o Pregão Eletrônico n”  26/2022, que tem por objeto a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, PARCELADO 
EA PEDIDO, DE CESTAS BÁSICAS DE AUMENTOS, sagrando-se ven-
cedora a empresa: CONTIGO COMÉRCIO DE AUMENTOS LTDA ME 
nos itens 01 e 02, pelos valores unitários de RS 143,00 no item 01 
e RS 108,45 no item 02. Prefeitura Municipal de Tapiratiba, 23 de 
novembro de 2022. Alexandre Augusto da Silva Melo • Ptegoeiro.

AOUARITINGA______________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAOUARITINGA

EDITAL RESUMIDO N" 104/2022- MODALIDADE: Pregão 
Eletrônico 086/2022 -  OBJETO: Contratação de empresa espe-
cializada em fornecimento e aplicação dc grama do tipo 
Batatais Incluindo todas as ferramentas e maqulnárlo neces-
sário para o mesmo, em atendimento à emenda Parlamentar 
2022.355370B.40S37, de acordo com o Termo de Referência, 
constante neste edital. DATA DA REALIZAÇÃO: 08/12/2022 
ás OBhOO -  INFORMAÇÕES: Setor dc Licitação do Prefeitura 
Municipal de Taquarltlnga -  fone: (16) 3253-1826 -  horário: das 
07h30 às 17h00. através do site: www.taquaritinga.sp.gov.br d  
ou www.bbmnetlicitacoes.com.br.

Taquaritinga, 23 de novembro de 2022.
Vanderlei José Marsico
Prefeito Municipal
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TAOUARITUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DETAOUARITUBA

AVISO DE UCITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N" 066/2022. 
PR0C.ADM. LIC. N° 0155/2022. Prefeitura Municipal dcTaqua- 
riiuba/SP torna público para conhecimento dos interessados 
que será realizada licitação na modalidade Pregão, na forma 
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para AMPLA 
CONCORRÊNCIA, objetivando a: 'Aquisição de equipamentos e 
materiais permanentes para uso da saúde, tais como eletrônicos 
portáteis, eletrodomésticos e itens hospitalares, conlormo pro-
posta de emenda parlamentar federal n°s 11920.803000/1210- 
22 e 11920.803000/1200-01. em atendimento a solicitação da 
Coordcnadoria Municipal da Saúde, conforme especificações 
descritas no Anexo I do Edital', que será regido pela L.F, n" 
10.S20/2002, Dec. Mun. n" 040/2006 e 186/2020. apllcando- 
-5e subsidiariamente, no que couberem, as disposições da L.F. 
n". 8.666/93 e alterações, Dec. Fed, n" 10.024/2019, L.C. n° 
123/2006 e n° 147/2014 e demais normas regulamentares apli-
cáveis à espécie. A sessão publica de julgamento será realizada 
às 0850 horas do dia 07 de dezembro de 2022. eletronicamente 
no site: www.bllcompras.org.br, 0 edital estará disponível a par-
tir de 25/11/2022, no site wvzw.taquatituba.sp.gov.br/licitacao 
ou www.bllcompras.org.br, poderá ser solicitado pelo e-mail: 
licitaçãoOtaquarituba.sp.gov.br, ou no Departamento de Licita-
ções. sito a Av. Gov. Mario Covas n° 1915 - Ndv o  Centro - Tel: 
(14) 3762-9666. bem como qualquer esclarecimento adicional 
referente ao certame. Taquarltuba/SP, 21 de novembro de 2022. 
Jcdson Henrique Toledo de Carvalho - Coordenador Municipal de 
Transportes e Compras.

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔ-
NICO N" 031/2022. PROC. ADM, LIC. N° 096/2022. Prefeitura 
Municipal de Taquarituba/5P torna público para conhecimento 
dos interessados a RETIFICAÇÃO da licitação na modalidade 
Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR 
ITEM, para AMPLA CONCORRÊNCIA, objetivando a: 'Registro 
de preço para locação de concentradores dc oxigênio de uso 
domiciliar, para assistência aos pacientes do municipio, pelo 
prazo de 12 meses, conforme especificações e determinações 
provindes da Coordenadoria da Saúde, contidas no Anexo I do 
Edital' que será regido pefa L.F. n° 10.520/2002. Dec Mun. nB 
040/2006 e 186/2020, aplicando-se subsidiariamente. no que 
couberem, as disposições da L.F. n°. 8.666/93 e alterações. Dec 
Fed. n° 10.024/2019, L.C. n’  123/2006 e n" 147/2014 e demais 
normas regulamentares aplicáveis à espécie. A sessão publica dc 
julgamento será realizada às 08:30 horas do dia 08 de dezembro 
de 2022, eletronicamente no site: www.bllcompras.org.br. O 
edital retificado estará disponível a partir de 24/11/2022. no site 
www.taquarituba.sp.gov.bi/licitacao ou www.bllcompras.org,br. 
poderá ser solicitado pelo e-mail: licitaçâoetaquaiituba.sp.gov. 
br, ou no Departamento de Licitações, sito a Av, Gov. Mario 
Covas n" 1915 - Novo Centro - Tel: (14) 3762-9666, bem como 
qualquer esclarecimento adicional referente ao certame. Taqua- 
rituba/SP. 23 de novembro de 2022. Jedson Henrique Toledo de 
Carvalho - Coordenador Municipal de Transportes e Compras.

TARUMÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ

Comunicado de Reabertura de Licitação
Processo n*. 208/2022 - Tomada de Preços n-, 018/2022. 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA DO ESPAÇO MÚLTIPLO 
USO, NOS TERMOS DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ E A SECRETARIA DE DESEN-
VOLVIMENTO REGIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, TIPO: 
MENOR PREÇO GLOBAL Data de Abertura do Sessão: dia 02 de 
dezembro de 2022. ás 13h00min. Tendo em vista a necessidade 
de alteração no horário da sessão. Retirada de Edital Completo 
c demais informações www.taruma.sp.gov.br/licltacoes.Depar- 
tamento de Licitações.

Aviso de Revogação
Processo n". 198/2022 -  Pregão Presencial n". 091/2022 • 

Objeto: Registro de Preços para aquisição eventual de Gêneros 
Alimenticios. O municipio de Tarumã REVOGA, com fundamento 
no artigo 49 da lei Federal n. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e 
suas posteriores alterações, o processo supramencionado. Tendo 
cm vista a necessidade de ajustes no edital.

TAUBATÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

COMUNICADO - PREGÃO ELETRÔNICO N" 16S/22 
Comunico ás empresas, que estão participando do pregão 

eletrônico n. 165/22, que cuida do registro de preços para even-
tual aquisição de medicamentos (diversos VI), por um período 
de 12 (doze) meses, improrrogáveis, face à recusa da empresa 
SOMA/SP em entregar o Item 1 - IVERMECTINA 6 MG, a mesma 
será desclassificada neste item. Sendo assim, ocorrerá uma nova 
sessão para convocação do segundo colocado, no dia 28 de 
novembro de 2022, ás 08h30min. no mesmo ambiente virtual da 
sessão anterior, Conto com a presença de todos os interessados, 
Taubaté, 23 de novembro de 2022. Cristlane Pereira Cardoso 
Botelho -  Pregoeira.

Pregão Eletrônico n”. 339/22 -  Processo n". 41.043/2022 
Adjudicação: Contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços de levantamento topográfico planialtimé- 
uico cadastral com georrcfercnciamenlo para ser realizado no 
Bairro Conjunto Habitacional Parque Shalom I e II, a favor da 
empresa: FERREIRA 8 REZENDE ENGENHARIA LTDA., no valor 
de RS 10.500,00, P.M.T.. aos 10/11/2022 -  Claudinéia G. dos 
Santos -  Pregoeira,

Pregão Eletrônico n‘ . 366/22 -  Processo n". 41.604/2022 
Adjudicação: Aquisição de microscópio de bancada óptico 

binocular eletrônico, a favor do empresa: LUIZ C DE MELO 
SOUZA LORENA EPP. no valor de RS 6.820,00, P.M.T. aos 
31/10/2022 -  Claudinéia G. dos Santos -  Pregoeira.

CÂMARA MUNICIPAL DETAUBATÊ____________

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 
PROCESSO: n”  2720/2021
MODALIDADE: Dispensa de Licitação n". 100/2021 (Lei 

Federal n’  8,666/93 e suas alterações).
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ 
Contratada: Soler &  Caldeira Soluções em Tecnologia LTDA

-ME
Objeto: Prestação de serviço de manutenção de website. 
Valor Total: RS 14.400,00 (quatorze m il e quatrocentos 

reais).
Prazo; 12 (doze) meses a partir de 23 dc novembro de 2022. 
Dotação Orçamentária: 33.90.40.99 - Outros Sciviços de 

Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.

UNIVERSIDADE DETAUBATÊ

Aviso de Edital - Pregão Presencial n“  88/2022 "Aquisição 
de produtos para tratamento de piscina"

Acha-se publicado na Universidade de Taubaté (Autarquia 
Municipal), o Pregão Presencial n° 88/2022. nos termos acima 
descritos. 0  inicio do credenciamento será ãs 09h00 do dia 09 
de dezembro de 2022. O Edital completo poderá ser retirado 
junto ao Serviço de Ucitações e Compras da Universidade dc 
Taubaté, sito a Avenida Nove de Julho, 246 -Taubaté -  SP, das 
8h30 ás !1h30mln e das 14h às 17h30min, mediante o paga-

mento da taxa dc RS 10,00 (dez reais) ou pelo sit] 
br (gratuitamente). Outras inft 
3632-8362/3632-7559. Iara Ucmori -  Pregoeira.

Aviso de Edital -  Pregão Presencial n° 80/2022 "Contrata-
ção de empresa para locação de impressoras multifuncionais, 
com fornecimento de peças"

Acha-se republicado na Universidade de Taubaté (Autarquia 
Municipal), o Piegáo Presencial n”  80/2022, nos termos acima 
descritos. 0 inicio do credenciamento será ás 14h30 do dia 08 
de dezembro de 2022, O Edital completo poderá ser retirado 
junto ao Serviço de Licitações e Compras da Universidade de 
Taubaté. sito a Avenida Nove de Julho, 246 -  Taubaté -  SP, das 
8h30 âs Üh30mln e das 14h às 17h30min, mediante o paga-
mento da taxa de RS 10,00 (dez reais) ou pelo site www.unitau. 
br (gratuitamente). Outras informações pelos telefones (0xx!2) 
3632-8362/3632-7559. Iara Uemori -  Prcgoeiro.

Aviso de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial 
n° 63/2022 "Aquisição de Material Hospitalar e laboratorial"

A Sra. Pregoeira da Universidade de Taubaté (Autarquia 
Municipal) inlorma que Sr. Prõ-rcitor de Administração adjudicou 
e homologou o procedimento licitatório a favor da empresa 
BIOMECÃNICA ENGENHARIA BIOMÊDICA LTDA no valor de RS 
60.970,60 (sessenta m il novecentos e setenta reais e sessenta 

centavos). Outras informações pelos telefones: (0xx12) 3632- 
8362/3632-7SS9. Iara Uemori -  Pregoeira.

Aviso de Edital - Pregão Presencial n” 82/2022 "Aquisição 
de Óleos e Hltros"

Acha-se republicado na Universidade de Taubaté (Autarquia 
Municipal), o Pregão Presencial n”  82/2022, nos termos acima 
descritos. O inldo do credenciamento será ás 09h30 do dia 09 

de dezembro de 2022. O Editai completo poderá ser retirado 
junto ao Serviço de Licitações e Compras da Universidade de 
Taubaté. sito a Avenida Nove de Julho, 246 -  Taubaté -  SP, d3S 
8h30 às 11h30min e das 14h às 17h30min, mediante o paga-
mento da taxa de RS 10,00 (dez reais) ou pelo site www.unitau. 
br (gratuitamente), Outras informações pelos telefones (0xx12) 
3632-8362/3632-7559. Iara Uemori -  Pregoeira.

FUNDAÇÃO DA CAIXA BENEFICENTE DOS 
SERVIDORES
CNPJ: 51.637.593/0001-32 
Aviso de Adjudicação e Homologação 
Pregão Presencial n° 15/2022
"Registro de Preços para eventual aquisição de materiais 

esportivos em atendimento do Convênio n" 70.730/2022."
O Pregoeira da Fundação Caixa Beneficente dos Servi-

dores da Universidade de Taubaté -  FUNCABES, informa que 
Adjudicou e que a Sra, Diretora Presidente Homologou o 
procedimento licitatório a favor das empresas como se segue: 
MELHOR DISTRIBUIDORA - AUMENTOS E SERVIÇOS LTDA. com 
valor total estimado de RS 285.120.00 (duzentos e oitenta e 
cinco mil e cento e vinte reais). ESPORTE VALE COMERCIAL DE 
ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME, com valor total estimado de 
RS 203.400,00 (duzentos e três mil e quatrocentos reais), RVl 
COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA, com valor total 
estimado de RS 209.600,00 (duzentos e nove mil e seiscentos 
reais), FABRICIO DE RAMOS S CIA LTDA EPP, com valor total 
estimado de RS 46.190,00 (quarenta e seis mil e cento e noventa 
reais), MS DE ARAUIO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL 
LTDA. com valor total estimado de RS 37.200,00 (trinta e sete 
mil e duzentos reais), e ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIRELI, com valor to tal estimado de RS 95.976,00 (noventa c 
cinco mil c novecentos c  setenta e seis reais). A Ata contendo 
as informações detalhadas dos itens adjudicados e dos itens fra-
cassados está disponível no site www.funcabes.com.br. Outras 
informações pelo telefone (12)3633-3855, pelo site www. 
funcabes.com.br - Mariano dos Santos Gaia -  Pregoeira - Prof*. 
Ma. Maria Angela Petrini.

CNPJ: S1.637.593/0001-32
Aviso de Alteração de Preços e Razão Social
Pregão Presencial n° 07/2022
"Registro de Preços para eventual aquisição de insumos 

para atendimento do Convênio n° 70.730/2022."
0 Pregoeira da Fundação Caixa Beneficente dos Servi-

dores do Universidade de Taubaté -  FUNCABES, informa que 
a Sra. Diretora Presidente autorizou - com base em parecer 
jurídico, onde foi considerado o artigo 20 do Decreto Municipal 
13317/2014, além das disposições contidas na alínea *d" do 
inciso II do caput ao artigo 65 da Lei 8666/1993 - a renegocia-
ção de valores de diversos Itens em favor da empresa ALIANÇA 
CUTELARIA , CARVÃO E COURO LTDA -  ME como se segue: o 
valor estimado Inicialmente contratado era de RS 926,184,38 
(Novecentos e vinte e seis mil. cento e oitenta c quatro reais 
e trinta e oito centavos), passando a ser de RS 894.068,58 
(oitocentos c noventa e quauo mil e sessenta c oito reais e 
cinquenta e oito centavos). A razão social dessa empresa passou 
a ser MELHOR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS, 
mantendo o mesmo CNPJ. As demais cláusulas e condições fir-
madas permanecem inalteradas. A Ata contendo as informações 
detalhadas dos itens alterados está disponive! no site www.fun- 
cabes.com.br. Outras informações pelo telefone (12)3633-3855. 

CNPJ: 51 £37.593/0001 -32-Aviso de Edital- 
Acha-Se publicado na FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE 

DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ -  FUNCABES, 
o Pregão Presencial n° 016/2022, para Registro de Preços para 
eventual aquisição de Materiais de Consumo Escolar Pedagógico 
e Artesanato em atendimento ao Convênio n" 70.730/2021. O 
inicio do credenciamento será as 9h do dia 07 de dezembro de 
2022.0 Edital completo poderá ser retirado junto a Coordena-
ção de Compras e Licitações da FUNCABES. sito a Avenida Nove 
de Juiho, 245, Centro, Taubaté/SP, das 8h30 ás 11h30mln e das 
14h ás 17h30min. mediante o pagamento da taxa de RS 10.00 
(dez reais) ou pelo sito funcabes.com.br (gratuitamente). Outras 
informações peto telefone (12) 3633-38SS. Marlana dos Santos 
Gaia -  Pregoeira,

TEJUPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ

AVISO DE LICITAÇÃO -  PREGÃO PRESENCIAL 18/2022. A 
PREFEITURA MUNICIPAL OE TEJUPÁ. Estado de São Paulo, faz 
saber que se acha aberta a licitação na modalidade Pregáo 
Presencial - prefcrenciaImente para participação de ME/EPP; tipo 
menor preço por Item. Objeto: Contratação de empresa especia-
lizada para aquisição e instalação de Playgrounds Infantis nas 
Unidades Escolares e Parques Municipais. Vencimento: 07 de 
Dezembro de 2022 às 08:30 (oito horas e trinta minutos). Edital 
completo: Setor de Licitações da Prefeitura -  Rua Alexandre 
Absy, 585. Tejupá-SP, ou através do site www.tejupa4p.gov.br. 
Tcjupá/SP, 22 de Novembro de 2022.VALTER BORANELLI - PRE-
FEITO MUNICIPAL

AVISO DE UCITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 19/2022, A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ, Estado de São Paulo, faz 
saber que se acha aberta a licitação no modalidade Pregão 
Presencial - preferencialmcme para participação de ME/EPP; tipo 
menor preço global. Objeto: Contratação de empresa para for-
necimento de licenciamento de uso de programa de informática 
(softsvares) por prazo determinado (locação) abrangendo insta-
lação. conversão, manutenção e treinamento dos softwaies, paro 
a Prefeitura Municipal de Tejupá e Câmara Municipal de Tejupá, 
de acordo com o Decreto n. 10.540/2020 (SIAFIO. peto prazo de 
12 (doze) meses. Vencimento: 08 de Dezembro dc2022às08:30 
(oito horas e trinta minutos). Edital completo: Setor de Licitações 
da Prefeitura -  Rua Alexandre Absy, S85. Tejupá-SP. ou através 
do site w,vw.tejupa4p.g0v.br. Tejupá/SP, 23 de Novembro de 
2022.VALTER BORANEUI - PREFEITO MUNICIPAL

ü l Z
PREFEITURA MUNICIPAL DETUPÃ

TÓPICO FINAL DA ATA DA CONCORRÊNCIA N* 02/2022 - 
PROCESSO LICITATÓRIO N‘  320/2022 - (SERVIÇOS TÉCNICOS 
DE CRIAÇÃO E VEICUIAÇÂO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 
DE CARÁTER INSTITUCIONAL. EDUCATIVO. INFORMATIVO, DE 
ORIENTAÇÃO SOCIAL E UTILIDADE PÚBLICA)-"...Considerando 
0 critério previsto no item 11.4 do edital, sáo consideradas 
classificadas as propostas conforme segue: 1* colocado Única 
Propaganda: pontuação = 68,60; 2n colocado House Criativa: 
pontuação =  66,20; e 3° colocado Pontual pontuação -  63,20. 
sendo intimados os representantes presentes a respeito do 
pontuação final atribuída, bem como abertura do prazo de 
recurso conforme item 11.8 do edital. Fica registrado que os 
representantes presentes, solicitaram cópias digitalizadas dos 
invólucros 1 e 3. bem como dos Relatórios c Atas de Reunião 
da Subcomissão. Serão enviados via email, mediante recibo de 
recebimento. Enquanto a matéria estiver "sub examine', os 
demais invólucros e documentos do presente certame ficarão 
sob a guarda e inteira responsabilidade deste colegiado. Tupã, 
em 23/11/2022. Fabiana M. Sato, Presidente.

DISPENSA ELETRÔNICA N“  412/2022 - Objeto: Contratação 
de empresa especializada para a execução de serviço de limpeza 
de 250,00 (duzentos e cinquenta) m1 na Incubadora de Empre-
sas de Tupã/SP -  EIT, no municipio de Tupã -  SP, pelo período de 
12 (doze) meses. - Diante dos elementos que instruem 0 proces-
so, no uso das atribuições legais que me confere a legislação em 
vigor. ADJUDICO 0 objeto licitado à empresa W. SANCHES & CIA. 
LTDA EPP, pelo valor unitário dc RS 2250,00. perfazendo 0 total 
dc RS 27.000,00: e HOMOLOGO 0 resultado final da Dispensa 
de Licitação Eletrônica n" 412/2022 -  Processo licitatório n" 
535/2022. ficando AUTORIZADA a presente contratação, por 
dispensa de licitação, fulcro no artigo 72, VIII, da Nova Lei de 
licitações e Contratos Administrativos -  Lei n° 14.133, de 1" de 
abril dc 2021. e artigo 75. II. do mesmo diploma legal. A Integra 
do presente decisão esta disponível no site www.tupa.sp.gov.br 
ou através de solicitação pelo e-mail comprasOlupa.sp.gov.br. 
Tupã, 23n  1 /2022. Caio X. P. Aoqui. Pref. Mun.

DELIBERAÇÃO -  Pregão Presencial n”  113/2022 - Objeto: 
Registro de preços para eventual e futura aquisição e instalação, 
de forma parcelada, de playgrounds fabricados com materiais 
de alta qualidade atóxicos. destinados ao Municipio de Tupã/SP. 
pelo perfodo de 12 (doze) meses. Manifestando-me de inteiro 
acordo com a deliberação adotada pelo Sr. Pregociro, cujas 
conclusões acolho, por seus proprios fundamentos, conheço da 
impugnação ao edital apresentada pela empresa STRONGFER 
IND. E COM. OE PRODUTOS LTDA. e. quanto aD mérito, nego-lhe 
provimento, conforme artigo 109, §4° da Lei Federal n" 8.666/93, 
mantendo as especificações do edital. Tupã. em 22/11/2022. 
Caio X. P. Aoqui, Pref. Mun.

UBATUBA __________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

AVISO DE UCITAÇÃO
Tomada de Preços N° 11/2022 -  Edital N" 117/2022 - 

Processo N" 9730/2022 -  Objeto: Contratação de Empresa 
Especializada para Reforma da U3S do Perequé • Mirim, 
com Fornecimento de Materiais. Mão de Obra, Máquinas e 
Equipamentos. Recebimento de envetopes até as 09h30m do 
dia 15/12/2022 na Seção de Licitação da Secretaria Municipal 
de Administração -  Rua Dona Maria ANes. n° 865, Centro. A 
Abenura dos envelopes será às lOhOOm no mesmo dia e local. 
O edital completo encontra-se no site htlps://transparencia. 
ubatuba.sp.gov.br/home/.

EXTRATOS DE ADITAMENTO
Aditivo n° 01 -  Contrato n° 51/2022 - Processo n“ 

6430/2022 -  DL n° 09/2022 - Objeto: Contratação Emcrgendal 
de Entidade sem Fins lucrativos para Gerenciar os Serviços de 
Saúde. Aditivo para Prorrogação de prazo em mais 06 meses 
nas unidades constantes nos Lotes de 01 a 04. passando 0 valor 
global para RS 11.108314,24 -  Contratada: SANTA CASA DE 
MISERICÓRDIA DA IRMANDADE DO SENHOR DOS PASSOS OE 
UBATU8A -  Assinatura: 09/11/2022

DECISÃO
Considerando 0 que consta nos autos do Processo de n" 

11379/2022, referente a TP n" 15/2022, bem como a decisão 
da CPL, que acolho na integra, RATIFICO seu entendimento 
para NÃO ACATAR 0 recurso administrativo Interposto pela 
empresa FF CONSTRUTORA E INCORPORADORA, mantendo-se 
as classificações e inabilltaçòes nos termos da ata ocorrida em 
04/11/2022, A Decisão completa encontra-se no site: http:// 
transparencla.ubatuba.sp.gov.br.

ADRIANO DIAS CAMPOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE RETIFICAÇÃO
Fica retificada à publicação do jornal DOE -  Seção 1 -  Pági-

na: n" 365 do dia 23/11/2022, EXTRATOS DE ADITAMENTO -  
Aditivo n- 01 - Contrato N- 41/2022 -  Processo n° 15313/2022 
- CD n° 87/2022, no que tange 0 nome da Contratada do termo 
aditivo onde se lê "ANCHIETA ELETRICIDADE E CONSTRUÇÃO 
CIVIL LTDA - EPP", leia-se "STELLA MARIS FERREIRA".

URUPÉS

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÊS

Tomada dc Preços n" 03/2022
Processo n# 14/2022
Contrato n* 12/2022
Parecer Técnico Jurídico
SENHOR PREFEITO:
Retorna a empresa T J LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - 

EPP, CNPJ n° 43.809,673/0001-08. apresentando ‘ contestação 
perame parecer jurídico' do qual alegam ter tido conhecimento 
apenas em 07/11/2022, com os seguintes argumentos:

- discorda do procedimento instaurado, previsto no artigo 
87 cc. 79 da Lei nç 8.666/93, posto que, em momento algum a 
empresa foi notificada quanto ao presente, tendo, assim, cerce-
ado seu direito de defeso;

- aponta que seu departamento jurídico analisou a questSo 
exarando parecer no sentido dc que nSo existiu ‘ forma jurídica 
alguma de contestação’ , posto que lhes foi dado conhecimento 
do termo aditivo, sem a necessária apuração dos fatos;

• não houve abandono da obra, o qual estava em plena 
execução;

- não houve por pane do Municipio apresentação de res-
posta aos requerimentos formulados; - a punição aplicada foi 
baseada, única e exclusivamente. em processo onde não houve 
direito ao contraditório e a ampla defesa, insistindo que não 
recebeu notificação de instauração do referido procedimento 
administrativo;

-  solicita que seja dado o conhecimento necessário Junto 
ao processo.

Eis a slmese.
De proèmio salientamos que, todas os requerimentos pro-

tocolados pela referida empresa nos autos cm questão foram 
devidamente apreciados, conforme pareceres anexados aos 
autos (fls. 339/340. 344/350, 384/390). os quais são reiterados 
nesta oportunidade quanto a matéria fática tratada.

Ainda, todos os pareceres foram acolhidos por decisões do 
Sr. Prefeito Municipal (fls. 341, 349/350. 391/392).
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