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CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO 
Contrato

N° 020/2019
TERMO CONTRATUAL EM QUE 

CELEBRAM ENTRE SI, DE UM 

LADO, COMO CONTRATANTE, A 

CÂMARA MUNICIPAL DE 

SUZANO, E, DO OUTRO, COMO 

CONTRATADA, A FUNDAÇÃO 

PARA O VESTIBULAR DA 

UNIVERSIDADE______ ESTADUAL
PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA 

FILHO” - FUNDAÇÃO VUNESP, 
PARA A REALIZAÇÃO DE 

CONCURSO PÚBLICO PARA O
PROVIMENTO DE CARGOS 

PÚBLICOS DO QUADRO DE 

CARGOS EFETIVOS DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SUZANO, 
FIRMADO POR MEIO DE 

DISPENSA DE LICITAÇÃO, NOS 

MOLDES DO ART. 24, VIII E XIII, 
DA LEI FEDERAL N° 8.666/93,
CONFORME O PARECER

Contrato nn 020/2019
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Figuram como partes no presente termo:

A CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO, poder legislativo municipal, 

inscrita no CNPJ/MF sob n° 51.364.933/0001-07, sediada na Rua Três Poderes, n° 65, Bairro 

de Jardim Paulista, Município de Suzano, Estado de São Paulo, CEP 08675-225, doravante 

denominada CONTRATANTE, neste ato devidamente representada pela sua Excelentíssima 

Senhora Presidente, Vereadora Gerice Rego Lione, militar, brasileira, casada, portadora da 

cédula de identidade RG n° 32.972.187 SSP/SP, inscrita no CPF sob n° 276.922.548-00, 

residente e domiciliada na Rua da Safira, n° 75, Jardim Monte Cristo, Município de Suzano - 

SP, CEP 08670-210;

e,

A FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNESP - VUNESP, inscrita 

no CNPJ sob o n° 51.962.678/0001-96, entidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, 

dotada de autonomia técnico-administrativa e financeira, instituída pelo Egrégio Conselho 

Universitário da UNESP, em 26 de outubro de 1979, com sede e foro na Rua Dona Germaine 

Burchard, 515 - Bairro da Água Branca/Perdizes, Capital, Estado de São Paulo, neste ato 

representada, na forma do artigo 32, inciso “i” de seu Estatuto, por seu Diretor-Presidente, o 

ilustríssimo Professor Doutor Antonio Nivaldo Hespanhol, portador da cédula de identidade RG 

57.060.548-9 SSP-SP, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e contratada a 

prestação de serviços de REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO 

DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE CARGOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SUZANO, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO E DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Contrato n? 020/2019
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1.1. Este contrato tem por objeto a prestação, pela CONTRATADA, dos serviços técnicos 

especializados de planejamento, organização e execução do Concurso Público para preenchimento 

dos cargos constantes no Anexo I da Proposta Técnica n° 527/2019, de acordo com as cláusulas e 

condições previstas neste instrumento, bem como nas Propostas Técnica e Comercial n° 527/2019, 

a qual, assinadas e rubricadas pelas partes, constitui parte integrante deste Contrato.

1.1.1. Os serviços especializados referidos nesta cláusula compreendem assistência 

técnica e material, conforme consta da Proposta Técnica n° 527/2019.

1.1.2. O Concurso Público referido nesta cláusula será realizado por meio das provas 

especificadas na Proposta Técnica n° 527/2019, que será aplicada na data 

estabelecida em cronograma.

1.1.3. A elaboração, a aplicação e a correção das provas serão de acordo com o 

estabelecido na Proposta Técnica n° 527/2019.

1.2. A presente contratação tem por fundamentação legal o art. 24, VIII e XIII da Lei Federal n° 

8.666/93 com suas alterações e atualizações posteriores, consubstanciada pelo Parecer PGJ n° 

073/2019 de 09 de outubro de 2019.

CLÁUSULA SEGUNDA
DA VIGÊNCIA

2.1. O presente Contrato entra em viggr na ddta de ssu assinatura e terá o prazo dd duração dd 1 2! 

(doze) meses ou até a entrega Uz Classificação Definitiva, podendo ser prorrogado nos termos Uz 

legislação vigente.

http://www.camarasuzano.sp.gov.br
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CLÁUSULA TERCEIRA
DOS PREÇOS, DOS PAGAMENTOS, DOS REAJUSTES E DOS RECURSOS 
FINANCEIROS

3.1. Pela prestação dos serviços técnicos especializados e especificados na Proposta Técnica 

527/2019 e neste Contrato, a Câmara Municipal de Suzano, pagará à VUNESP:

a. Para até 2.756 candidatos inscritos: o valor fixo de R$ 86.675,00 (oitenta e seis 

mil, seiscentos e setenta e cinco reais), deduzido o número de inscritos multiplicado 

por R$ 31,45 (trinta e um reais e quarenta e cinco centavos) e somado o 

recebimento da taxa de inscrição a ser cobrada diretamente de cada candidato 

inscrito, conforme fórmula adiante:

R$ 86.675,00 - (n° de inscritos x R$31,45) + recebimento da taxa de inscrição a ser 

cobrada diretamente de cada candidato.

b. Acima de 2.756 candidatos inscritos: a VUNESP será remunerada unicamente 

com o recebimento da taxa de inscrição a ser cobrada diretamente de cada 

candidato inscrito.

Valor da taxa de inscrição a ser cobrada diretamente do candidato pela VUNESP:

- Ensino Fundamental: R$ 44,50 (quarenta e quatro reais e cinquenta centavos);

- Ensino Médio: R$ 56,50 (cinquenta e seis reais e cinquenta centavos);

- Ensino Superior: R$ 82,20 (oitenta e dois reais e vinte centavos).

3.2. O paagmento deverá ser feito em 2 (duas) parcelas, sendo a primeira de 55% (cinquenta por 

cento) do valor total, a ser paga 30 (trinta) dias corridos após o término das inscrições e a segunda 

de 50% (cinquenta por cento) do valor total, a ser paga 30 (trinta) dias corridos após a entrega do 

resultado final.

4/16

Câmara Municipal de Suzano
Rua Três Poderes, n9. 65 - Jardim Paulista - Suzano - SP - CEP 08675-225

Fone: (11) 4744-8072
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3.3. Para efeito de pagamento, a VUNESP encaminhará a respectiva Nota Fiscal/Fatura, com a 

devida discriminação dos serviços prestados, vencimento e indicação do banco, agência e número 

da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.

3.4. Havendo atraso no pagamento, sobre o valor devido e indicado na respectiva Nota 

Fiscal/Fatura incidirá correção monetária nos termos do artigo 74 da Lei Estadual n° 6.544/89, bem 

como juros moratórios, à razão de 0,5% (meio porcento) ao mês, calculados pro rata tempore em 

relação ao atraso verificado.

3.5. Os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e municipais sobre os serviços 

prestados serão da responsabilidade da Fundação VUNESP.

3.6. As despesas oriundas desta CLÁUSULA serão suportadas por recursos próprios da 

CONTRATANTE consignados na dotação n°. 17.17.17 01.031 7041 4051 3.3.90.39 - Outros 

Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, do orçamento vigente.

3.7. Os preços ajustados são fixos e não sujeitos a qualquer reajuste, ressalvada a hipótese do 

parágrafo seguinte.

3.8. Nos termos do art. 65, inciso II, alínea "d" da Lei Federal n° 8.666/93, o contrato poderá ser 

alterado para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do 

CONTRATADO e a retribuição da administração para a justa remuneração do serviço, objetivando 

a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem 

fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém, de consequências incalculáveis, retardadores ou 

impeditivos da execução o ajustado, ou ainda, em caso de força maior*, caso fortuito ou fato do 

príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

Câmara Municipal de Suzano
Rua Ires Poderes, rr. 6.5 - JardimPaulista - Suzano - SP - CEP08675-225

Fone: (11) 4744-8072
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CLÁUSULA QUARTA
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Das Obrigações da CONTRATADA

4.1. Constituem obrigações da CONTRATADA:

I. Assessorar a CONTRATANTE na elaboração dos editais que se fizerem 

necessários, durante o prazo de vigência deste Contrato para verificar os 

aspectos técnicos quanto aos procedimentos relativos à inscrição, às provas e à 

avaliação, a fim de que se coadunem com os interesses e exigências legais;

II. Promover a divulgação do Concurso Público, de comum acordo com a 

CONTRATANTE;
III. Providenciar a ficha de inscrição;

IV. Cadastrar as informações contidas nas fichas de inscrição, elaborar a lista de 

inscritos e a alocação dos candidatos para a realização das provas;

V. Elaborar e Imprimir as provas do Concurso Público, acondicionando-as 

adequadamente para aplicação aos candidatos inscritos, sendo que, a impressão 

das provas, por conveniência e oportunidade da CONTRATADA, poderá ser feita 

em gráfica própria ou externa, neste caso, com o acompanhamento da equipe 

técnica da VUNESP;

VI. Manter sigilo quanto às provas enquanto as mesmas estiverem em seu poder;

VII. Elaborar todo o material de aplicação, bem como as folhas de respostas, para 

atender ao número de candidatos inscritos;

VIII. Responsabilizar-se pelo recebimento, por meio eletrônico, dos laudos médicos

dos candidatos inscritos como deficientes para a validação da inscrição, bem 

como das solicitações de atendimento/prova especiais.

IX. Coletar a impressão digital dos candidatos durante a aplicação das provas 

objetiva, prático-profissional e prática, para posterior confronto.

Câmara Municipal de Suzano
Rua Três Poderes, n°. 65 - Jardim Paulista - Suzano - SP - CEP 08675-225

Fone: (11) 4744-8072
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X. Enviar a FIC - Folha de Identificação de Candidato à CONTRATANTE, para 

coleta da impressão digital do candidato convocado para a posse;

XI. Providenciar locais para a aplicação das provas, arcando com eventuais custos;

XII. Responsabilizar-se pelo material/equipamento a serem utilizados para a 

aplicação da prova prática para os cargos de Copeira e Motorista;

XIII. Aplicar e Coordenar a aplicação das provas do Concurso Público;

XIV. Recrutar fiscais e pessoal de apoio para a aplicação das provas;

XV. Arcar com as despesas de pagamento das bancas elaboradoras e de correção 

das provas, dos coordenadores, dos fiscais e do pessoal de apoio;

XVI. Responsabilizar-se pelo transporte do material de aplicação das provas e o seu 

retorno;
XVII. Corrigir as provas por meio de Leitora Óptica/Digitalização e processamento de 

dados, de acordo com as normas constantes do Edital de Abertura de Inscrições;

XVIII. Corrigir a prova prático-profissional para o cargo de Procurador Legislativo na 

proporção indicada na Proposta Técnica n° 527/2019, de acordo com as normas 

constantes no Edital de Abertura de Inscrições Havendo empate na última 

colocação terão sua prova corrigida;

XIX. Convocar para as provas práticas, os candidatos mais bem habilitados na prova 

objetiva na proporção indicada na Proposta Técnica n° 527/2019, de acordo com 

as normas constantes no Edital de Abertura de Inscrições.

XX. Emitir relatórios de classificação dos candidatos, de acordo com o previsto na 

Proposta Técnica n° 527/2019;

XXI. Receber e analisar os recursos que forem interpostos no âmbito administrativo e 

os que se referirem as fases do Concurso Público sob sua responsabilidade, bem 

como encaminhar a CONTRATANTE, para fins de publicação oficial, a relação 

nominal dos candidatos que interpuserem recurso, indicando o deferimento ou 

indeferimento;

7/16
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XXII. Responsabilizar-se tecnicamente pela prestação de serviços ora contratados, 

comprometendo-se a executá-los dentro dos padrões de qualidade e segurança 

aplicáveis a trabalhos desta natureza, bem como a utilizar pessoal devidamente 

qualificado no cumprimento deste contrato.

XXIII.Assessorar a CONTRATANTE nas respostas dos processos judiciais 

relacionados aos assuntos e/ou fases de sua responsabilidade, fornecendo os 

subsídios e os esclarecimentos necessários à elaboração da defesa.

CLÁUSULA QUINTA
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE:

5.1.1. Efetuar o acompanhamento e a fiscalização da execução do presente 

instrumento, nas formas do art. 67 c/c art. 73 da Lei Federal n° 8.666/93, atualizada 

pela Lei Federal n° 8.883/94 e suas alterações posteriores, por meio do seu 

Secretário-Diretor Geral de Planejamento e Gestão.

CLÁUSULA SEXTA
DA NOVAÇÃO

6.1. A abstenção, pela CONTRATANTE, do exercício dos direitos que lhe são assegurados neste 

contrato, ou a ocorrência de descumprimento de qualquer obrigação da CONTRATADA, não será 

considerada novação, renúncia ou extinção da obrigação, que poderá ser exigida a qualquer 

tempo.

CLÁUSULA SÉTIMA
DA SUBCONTRATAÇÃO

Câmara Municipal de Suzano
Rua Três Poderes, n9. 65 - Jardim Paulista - Suzano - SP - CEP 08675-225 

Fone: (11) 4744-8072
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7.1. A CONTRATADA obriga-se a não subcontratar o objeto do presente contrato.

7.1.1 Na hipótese de serviços complementares que, por sua natureza, reclamem 

execução por terceiros, fica a CONTRATADA, relativamente ao objeto subcontratado, 

direta e solidariamente responsável, técnica e civilmente, devendo promover a 

cessação imediata das atividades de subcontratação, quando solicitado pela 

CONTRATANTE.

7.1.2 Desde que a alteração social ou a modificação da finalidade ou, ainda, da 

estrutura da empresa comprovadamente não prejudique a execução do contrato, fica 

facultado à CONTRATANTE admitir a cessão ou transferência do contrato para a 

nova pessoa jurídica resultante da fusão, cisão ou incorporação, total ou parcial da 

CONTRATADA.

CLÁUSULA OITAVA
DA RESCISÃO

8.1. O inadimplemento de qualquer cláusula ou condição estabelecida neste contrato, por uma das 

partes contratantes, assegurará à outra o direito de dá-lo por rescindido, independentemente de 

aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial.

8.2. A rescisão também dar-se-á:

a. por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos 

incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações 

e atualizações posteriores.

b. amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo

de licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE.

Câmara Municipal de Suzano
Rua Três Poderes, n5. 65 - Jardim Paulista - Suzano - SP - CEP 08675-225 

Fone: (11) 4744-8072
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c. por descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições.

d. por decretação de recuperação judicial, extrajudicial ou falência, dissolução 

judicial ou qualquer alteração social da CONTRATADA que prejudique a 

sua capacidade executar fielmente o presente contrato, a critério da 

CONTRATANTE.

8.3. O contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, de forma unilateral e 

administrativamente, total ou parcialmente, independentemente de qualquer notificação judicial ou 

extrajudicial, sem que à CONTRATADA assista o direito de qualquer indenização se esta:

a) Falir;

b) Ter seus diretores, ou sócios-gerentes, títulos protestados;

c) Transferir o presente contrato, no todo ou em parte, à terceiros, sem 

anuência expressa da CONTRATANTE; e,

d) Estiver impossibilitada de dar perfeito e cabal desempenho às obrigações 

assumidas.

8.4. A CONTRATADA, neste ato, reconhece expressa e cabalmente o direito da CONTRATANTE 

de rescindir administrativamente o presente contrato ou parte dele, conforme prescrito na Lei 

Federal n° 8.666/93.

CLÁUSULA NONA
DAS COMUNICAÇÕES

9.1. Todas as comunicações, relativas ao presente contrato, serão consideradas como

regularmente efetuadas se entregues ou enviadas por carta protocolada ou por telegrama no

Contrato n? 020/2019
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envio e recebimento ou e-mail com comprovante de leitura.

CLÁUSULA DÉCIMA
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. Todos e quaisquer encargos de ordem fiscal, social, trabalhista ou previdenciário que sejam 

devidos em decorrência direta ou indireta da execução deste Contrato, serão de responsabilidade 

exclusiva da CONTRATADA.

10.2. 0 presente contrato não gerará qualquer vínculo de natureza trabalhista ou previdenciária 

entre os empregados da CONTRATADA e a CONTRATANTE

10.3. Nos termos do disposto no art. 56 da Lei Federal n° 8.666/93, não será exigida a prestação 

de garantia para a presente contratação.

10.4. A CONTRATANTE exercerá ampla e total fiscalização sob o objeto contratado, por 

intermédio do seu Secretá ri o-Diretor de Geral de Planejamento e Gestão, de acordo com o art.

67 c/c art. 73 da Lei Federal n° 8.666/93, atualizada pela Lei Federal n° 8.883/94 e suas alterações, 

respeitados os limites e vedações legais.

10.5. Correrão por conta da CONTRATANTE as despesas que incidirem sobre a formalização 

deste contrato, inclusive, as decorrentes de sua publicação, nos termos da legislação vigente.

10.6. A CONTRATANTE poderá rejeitar, no todo ou em parte, a prestação do(s) serviço(s), se em 

desacordo com este contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA
DO FORO
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11.1. Fica eleito, por convenção entre as partes, o Foro da Comarca de Suzano para dirimir todas e 

quaisquer questões oriundas deste Contrato, com renúncia a qualquer outro foro por mais especial 

que seja.

E assim, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente termo em 4 (quatro) vias de 

igual teor e forma, para um só efeito, juntamente com 2 (duas) testemunhas que o subscrevem.

Suzano, 22 de outubro de 2019.

Amara MUNlctp^t ^suzano 
r3. Gerice Rege Lione

Assinatura:

Nome:

RG: 20

Presidente

6.568-95

Contrato ns 020/2019
1

CPF/MF:

FUNDAÇÃO PA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE 
ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA FILHO"

- fundaçAo vunesp -
Prof. Dr. Antonio Nivaldo Hespanhol

Diretor-Presidente

munhas:

Assinatura:

Nome: Francisco E. Marinho Marques

RG; 34.618.583-X SSP/SP

CPF/MF: 341.056.348-28
12/16
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRA TOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO.
Contratada: Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”- 
FUNDAÇÃO VUNESP.

CNPJ n°: 51.962.678/0001-96

Contrato n°: 020/2019

Valor Máximo Estimado (R$): Até R$ 86.675,00 (oitenta e seis mil, seiscentos e setenta e cinco reais).

Objeto: REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS 

PÚBLICOS DO QUADRO DE CARGOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO.

Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADO, 

respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu 

encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS 

para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e 

sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas 

formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o 

mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os

despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido 

processo, serão publicados no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

(D.O.E.), Caderno do Poder Legislativo, parte do TRIBUNAL DE CONTAS DO

Contrato ns 020/2019
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ESTADO, de conformidade com o art. 90 da Lei Complementar Estadual n° 

709/93, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.

Suzano, 22 de outubro de 2019.

FUNDAÇAO PARA QfVESTIBULAR DA UNIVERSIDADE 
ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA FILHO”

- FUNDAÇÃO VUNESP -
Prof. Dr. Antonio Nivaldo Hespanhol

Diretor-Presidente

Ver®. GERICE REGO LIONE- Presidente da Câmara Municipal de Suzano
E-mail institucional: presi dentccms@camarasuzano. sp.gov. br

E-mail pessoal: gcriceiione@camarasuzano.sp.gov.br

Prof. Dr. ANTONIO NIVALDO HESPANHOL - Diretor Presidente da Fundação VUNESP.
E-mail institucional: planejamento@vunesp.com.br

E-mail pessoal:
Homepage: www.vunesp.com.br
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ANEXO LC-02 CADASTRO DO RESPONSÁVEL

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO.
Contratada: Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - 

FUNDAÇÃO VUNESP.
CNPJ n°: 51.962.678/0001-96
Contrato n°: 020/2019

Valor Máximo Estimado (R$): Até R$ 86-675,00 (oitenta e seis mil, seiscentos e setenta e cinco reais).

Objeto: REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS 
PÚBLICOS DO QUADRO DE CARGOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO.

RESPONSA VEL PELO A TENDIMENTO A REQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS PELO TCESP

Nome: GERICE REGO LIONE
Cargo/Função: Vereadora, Presidente da Câmara Municipal.
CPF n.° 276.922.548-00 RGn.° 32.972.187, SSP/SP
End.: Resid.: Rua da Safira, n° 75 - Jd. Monte Cristo - Suzano/SP.
End.: Com.: Rua Três Poderes, 65 - Suzano/SP.
Telefone(s): (11) 4744-8000 (11)
E-mails (institucional / pessoal)

presidentecms@camarasuzano.sp.gov.br gericelione@camarasuzano.sp.gov.br

Nome: ALEXANDRE JAQUEL DA SILVA___________________________________
Cargo: Diretor de Compras, Suprimentos e Patrimônio.
End. do órgão/Depto: R. Três Poderes, n° 65, Jd. Paulista, Suzano, SP CEP 08675-225
Telefone/Fax; (11)4744-8001 / (11)4748-2582____________________________
Email: jaquel@camarasuzano.sp.gov.br

Contrato nQ 020/2019
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ANEXO LC-03
DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO T.C.E.S.P.

Contratante: CAMARA MUNICIPAL DE SUZANO.

Contratada: Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de 

Mesquita Filho’’- FUNDAÇÃO VUNESP.

CNPJ n°: 51.962.678/0001-96
Contrato n°: 020/2019

Valor Máximo Estimado (R$): Até R$ 86.675,00 (oitenta e seis mil, seiscentos e setenta e cinco reais).

Objeto: REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS 
PÚBLICOS DO QUADRO DE CARGOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO.

Declaro(amos), na qualidade de res^<^nsí^>^<^i(is) pela entidade supra epigrafada, sob as 

penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes ao correspondente evento em epígrafe, 

encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas 

do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Suzano, 22 de outubro de 2019.
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Ofício n° 1581/2019-Plan.

Sâo Paulo, 30 de setembro de 2019.

Prezado Senhor:

Em atenção à solicitação de Vossa Senhoria, encaminhamos as Propostas 
Técnica e Comercial n° 527/2019, objetivando estabelecer as competências técnicas e as 
responsabilidades das partes no planejamento, na organização e execução do Concurso 
Público para a Câmara Municipal de Suzano para os cargos de Agente de Manutenção, 
Analista de Tecnologia da Informação, Copeira, Motorista, Procurador Legislativo e 
Telefonista.

Estando de acordo, solicitamos a devolução de uma via de cada proposta 
assinada.

Segue, também, a documentação a seguir especificada, para subsidiar a 
contratação dos sérvios por dispensa de licitação:

■ Documentação completa da Fundação Vunesp;
"Atestados de Capacidade Técnica.
■ Relação dos concursos públicos, avaliações e vestibulares organizados 

pela Fundação Vunesp nos últimos três anos (2017, 2018 e 2019).

Colocamo-nos à disposição de Vossa Senhoria para quaisquer 
esclarecimentos adicionais, apresentando nossos protestos de consideração e respeito.

Atenciosa mente,

Prof. Dr. Antonio Carlos Simões Pião 
Superintendente Administrativo

Câmara Municipal de Suzano
A/C Sr. Alexandre Jaquel
Diretor de Compras, Suprimentos e Patrimônio
Rua Três Poderes, n° 65 - Jardim Paulista 
Suzano - SP

Pâg.1
R. Dona Germaine Burchard 515 

05002 062 São Paulo SP

11 3670 5300

www.vunesp.com.br

Fundação para o Vestibular 
da Universidade Estadual Paulista
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CONCURSO PÚBLICO

CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO

Proposta Técnica n° 527/2019
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www.vunesp.com.br

Data de emissão: 30.09.2019
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Esta proposta tem por objetivo estabelecer as competências técnicas e as 
responsabilidades das partes no planejamento, na organização e na execução do 
Concurso Público para a Câmara Municipal de Suzano para os cargos de Agente de 
Manutenção, Analista de Tecnologia da Informação, Copeira, Motorista, Procurador 
Legislativo e Telefonista.

H - QUEM SOMOS §

á

A Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista - VUNESP - tem “ 
como principal objetivo o interesse público no desenvolvimento do ensino, da pesquisa e S 
da extensão universitária. Foi criada em 26 de outubro de 1979 para realizar o Exame | 

Vestibular da Universidade Estadual Paulista (UNESP) e atualmente, é contratada para 
planejar, organizar, executar e supervisionar mais de 60 exames vestibulares de £ 
instituições públicas e privadas, dos quais participam mais de 400 mil candidatos. |

Desde o final dos anos 80, a Fundação VUNESP realiza concursos públicos e 
processos seletivos para importantes órgãos públicos ligados aos poderes executivo, 
legislativo e judiciário, bem como para autarquias, estatais e de capital misto. 
Anualmente realiza mais de uma centena de concursos públicos e processos seletivos, 
contando com a participação de mais de um milhão de candidatos.
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Fundaçao para O Vestibular R ■ Dona Germa me Burchard 515 

da Universidade Estadual Paulista 05002 062 São Panic SP

11 3670 5300

www.vunesp.com.br

A partir do ano 2000 a Fundação passou a ser contratada para realizar avaliações 
educacionais de larga escala e para elaborar itens visando compor as avaliações 
educacionais e institucionais. Tem executado o Sistema de Avaliação do Rendimento 
Escolar do Estado de São Paulo (SARESP) e de outros estados. Cerca de dois milhões de 
alunos participam anualmente das avaliações realizadas pela VUNESP.

Com 40 anos de experiência, a VUNESP possui corpo técnico altamente 
qualificado e conta com colaboradores vinculados à UNESP e a outras renomadas

.2
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instituições, o que lhe garante a prestação de serviços de altíssima qualidade, com total 
sigilo, segurança e confidencialidade. A postura ética e o estabelecimento de parcerias 
sólidas garantem tranquilidade e plena satisfação dos parceiros que contratam os 
serviços da Fundação.

A VUNESP é certificada pela ISO 9001 desde 2012, fazendo com que seus 
processos sejam permanentemente aprimorados. Atualmente, a instituição prepara-se 
para requerer a certificação em Gestão de Segurança da Informação (ISO 27001), que é 
um dos pontos fortes da Instituição.

!h - A VUNESP EM NÚMEROS

No ano de 2018, registramos:

V 3.700.000
* candidatos avaliados

V 16.000.000
* de acessos ao site da Vunesp

l60 projetos

IV - NOSSOS DIFERENCIAIS

respaldo acadêmico da UNESP;
setor de Tecnologia da Informação próprio altamente qualificado; 
parque gráfico próprio com equipamentos de última geração; 
logística flexível para atendimento em âmbito nacional;
sistemas próprios de correção on-line de provas escritas; 
sistema de gestão certificado de acordo com a norma ISO 9001.

V - RECURSOS TECNOLÓGICOS
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05002 062 São Paulo SP

11 3670 5300

www.vunesp.com.br

A VUNESP utiliza recursos tecnológicos que lhe permitem garantir um número 
grande de acessos simultâneos em sua página e aplicativos, assim como processar dados 
com muitas informações.

VI - EDITAL

Os editais e os comunicados relacionados com o Concurso Público deverão ser 
elaborados pela Câmara Municipal de Suzano, com o assessoramento técnico e 
acadêmico da VUNESP.

A relação de editais e comunicados será a seguinte:

.3
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1. Edital de abertura de inscrições;

2. Edital de convocação para a prova objetiva, prático-profissional e prática;

3. Editais de Divulgação:

a. do resultado da solicitação de isenção do valor da taxa de inscrição;

b. da análise do recurso referente ao resultado da solicitação de isenção do 
valor da taxa de inscrição;

c. do resultado da solicitação da inscrição como deficiente;

d. da análise do recurso referente ao resultado da solicitação de inscrição 
como deficiente;

e. do gabarito da prova objetiva;

f. do resultado dos recursos relativos ao gabarito da prova objetiva;

g. do resultado das provas objetiva, prático-profissional e prática;

h. da análise dos recursos relativos ao resultado das provas prova objetiva, 
prático-profissional e prática;

i. da classificação prévia;

j. do resultado dos recursos relativos à classificação prévia;

k. da classificação definitiva.

VH- DIVULGAÇÃO

A publicação dos editais, em jornal oficial, bem como dos comunicados 
atinentes às informações básicas do Concurso Público será de responsabilidade da 
Câmara Municipal de Suzano.

A VUNESP fará a divulgação do Concurso Público por meio de:

- Envio de release para a imprensa (jornais, sites e emissoras de rádio ou tv) a 

partir da publicação do edital de abertura de inscrições, repetindo 0 envio durante 

o prazo das inscrições.

- Verificação de matérias publicadas e elaboração de clipping;

- Produção de podcast para veiculação no espaço "VUNESP Informa" do site da

UNESP, onde ficará disponível para os veículos de rádio interessados e distribuição

à mídia;

Pág.4
Fundação para O Vestibular R. Doria Germaine Burchard SIS

da Universidade Estadual Paulista 05002 062 Sêc Pouio SP
11 3670 5300

www.vunesp.com.br
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- Elaboração de descrição e divulgação no site da VUNESP, visitado por cerca de 3 

milhões de internautas por mês, em média;

- Produção e divulgação de videocast na página da VUNESP;

- Veiculação de banner na página principal do site da VUNESP;

- Veiculação de mensagens por meio do Twitter da VUNESP;

- Veiculação de publicações no Facebook da VUNESP, atualmente com quase 150 

mil seguidores.

VIII- INSCRIÇÕES

As inscrições para o Concurso Público serão realizadas, exclusivamente pela 
internet, pelo site, www.vunesp.com.br. mediante 0 preenchimento da ficha de inscrição 
e o pagamento da taxa, por meio de boleto bancário. Será disponibilizado no período 
destinado às inscrições, a ficha e o edital do Concurso Público, bem como orientações para 
que os interessados possam realizar suas inscrições. A efetivação das inscrições se dará 
somente com o pagamento do valor da taxa de inscrição.

O candidato poderá, durante o período das inscrições, consultar seu status de 
inscrição.

1. Inscrição para Candidato com Deficiência

O candidato inscrito como deficiente deverá informar a deficiência, 
especificando-a na Ficha de Inscrição e atender ao disposto no Edital de Abertura de 
Inscrições.

Será assegurado, nos termos da legislação vigente, o direito de inscrição por todos 
os candidatos com deficiência.

2. Inscrição para candidatos que solicitarem isenção do pagamento do valor 
da taxa de inscrição
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Será concedida isenção do valor da taxa de inscrição aos candidatos que se 
enquadrarem ao disposto nas Leis Municipais n° 4.265, de 12/11/2008 e n° 4.949, 03/03 de 
2016.
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A VUNESP disponibilizará o link "solicitação de isenção do valor da taxa de 
inscrição" no site www.vunesp.com.br para que os candidatos possam requerer a isenção.

A análise dos pedidos será de responsabilidade da VUNESP.

Fundação para 0 Vastibular 
da Universidade Estadual Paulista
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Os pedidos de isenção do valor da taxa de inscrição serão enviados juntamente 
com a documentação comprobatória pelo interessado por meio eletrônico, quando for o 
caso, conforme instruções constantes do Edrtal de Abertura de Inscrições e Instruções 
Especiais.

O resultado será divulgado para ciência dos candidatos no site 
www.vunesp.com.br.

3. Candidata Lactante

A candidata lactante deverá informar, na ficha de inscrição, a necessidade de 
amamentação. Nestes casos, a candidata deverá levar um acompanhante, maior de 
idade, devidamente documentado, que ficará em local reservado para tal finalidade e que 
será responsável pela criança.

No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por uma fiscal sem 
a presença do responsável pela criança e sem o material da prova.

Não haverá compensação do tempo de amamentação no período de duração das 
provas.

IX - DISQUE VUNESP

Para obter informações sobre 0 Concurso Público, a VUNESP disponibilizará 
aos candidatos:

> site: www.vunesp.com.br:

> Disque-VUNESP: telefone (11) 3874-6300 - atendimento em dias úteis, de 
segunda-feira a sábado das 8 às 18 horas.

X - CADASTRAMENTO

A VUNESP constituirá um banco de dados dos candidatos inscritos mediante 
verificação das inscrições efetivamente pagas.

Os trabalhos de elaboração de listas e processa mento serão executados por 
meio eletrônico, sob a responsabilidade da VUNESP.

Serão encaminhados à Câmara Municipal de Suzano, os seguintes documentos:

1. Lista geral de inscritos, em ordem alfabética, contendo: nome, número do 
documento, cargo e local de prova;

2. Estatística de candidatos inscritos.
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X! - CONVOCAÇÃO DOS CANDIDA TOS

A VUNESP disponibilizará a convocação dos candidatos, contendo: nome, cargo, 
número de inscrição, número do documento, data, horário e local de realização da prova 
no site www. vunesp. co m.br.

Xí! - PROVA

1. Organização

O Concurso Público constará da prova apresentada no Anexo I - Tabela de Prova.

2. Elaboração da Prova

Será de responsabilidade da VUNESP a elaboração da prova prático-profissional, 
das questões da prova objetiva e da planilha da prova prática.

As bancas examinadoras contratadas serão orientadas pela VUNESP quanto ao 
tipo de questões e ao grau de dificuldade adequado para efeito de elaboração de um 
instrumento de seleção equilibrado.

A prova elaborada será submetida à apreciação do revisor de conteúdo e do 
revisor técnico em medidas educacionais.

Caso necessário, será feito contato com a Câmara Municipal de Suzano, para 
obtenção de subsídios no sentido de melhor elaborar o instrumento de seleção.

Serão preparadas para a aplicação das provas objetiva e prático-profissional, se 
necessário, provas especiais para os candidatos com deficiência visual (braile e/ou 
ampliada), desde que sejam solicitadas com antecedência pelo candidato, conforme 
Edital de Abertura de Inscrições.

A ampliação oferecida é limitada ao caderno de provas. A Folha de Respostas e 
outros documentos utilizados durante a aplicação não são ampliados.

3. Impressão e Empacotamento da Prova

A VUNESP será responsável pela confecção do original, impressão e 
empacotamento da prova, em quantidade suficiente para atender ao número de 
inscritos, sendo que, a impressão da prova, por conveniência e oportunidade da VUNESP, 
poderá ser feita em gráfica própria ou externa, neste caso, com o acompanhamento da 
equipe técnica da VUNESP.

da Universidade Estadual Paulista 05002 062 sao Paulo SP
11 3670 5300

www.vunesp.com.br
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4. Transporte

A prova impressa, empacotada e lacrada será transportada até os locais de 
aplicação por representantes da VUNESP.

A VUNESP após a aplicação da prova objetiva encaminhará à Câmara Municipal de 
Suzano, o gabarito da prova, assim como 5 (cinco) exemplares dos Cadernos de 
Questões.

5. Quebra de Sigilo

Caso haja quebra de sigilo, será de responsabilidade da VUNESP a realização de 
nova prova no prazo máximo de 90 (noventa) dias e as despesas decorrentes da nova 
aplicação.

XH! SEGURANÇA DURANTE A APLICAÇÃO DA PROVA

1. Impressão Digital

A VUNESP utiliza em seus projetos um sistema de identificação por meio de 
impressão digital.

A VUNESP coletará a impressão digital do candidato quando da aplicação da 
prova, bem como solicitará a reprodução de uma frase.

A impressão digital e a reprodução de uma frase serão realizadas na lista de 
presença. -3

Após a finalização do Concurso Público, visando o confronto da identificação e 
emissão de laudo, a VUNESP enviará à Câmara Municipal de Suzano, a FIC - Folha de 
Identificação do Candidato, para coleta da impressão digital do candidato convocado 
para a posse.

Serão de responsabilidade da Câmara Municipal de Suzano, as providências a 
serem tomadas em caso de constatação de irregularidade.

2. Detector de Metal

A VUNESP poderá, no transcorrer da aplicação da prova, utilizar detector de metal 
efetuando a varredura em ambientes do local de aplicação.

3. Guarda de Material Pessoal

Antes de iniciar a prova, a VUNESP fornecerá a cada candidato um pacote plástico 
com lacre, para guarda de seus pertences pessoais, incluindo todo e qualquer 
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equipamento eletrônico. O pacote plástico somente poderá ser aberto no final da 
aplicação e fora do local de prova,

4. Tempo de Permanência Mínima

O candidato somente poderá sair da sala de realização da prova depois de 
transcorridos 75% (setenta e cinco por cento) do tempo previsto para a duração,

XIV- PREPARAÇÃO PARA API ICAÇÃO DAS PROVAS

1. Locais de Prova

A VUNESP será responsável em providenciar:
- os locais para a aplicação das provas objetiva, prátíco-proflssional e prática;

2, Treinamento de Pessoal

A VUNESP selecionará profissionais qualificados para aplicação da prova, em 
número suficiente para as funções de Coordenador, Auxiliar de Coordenação, Fiscal 
de Sala e Fiscal Volante.

Para efeito de treinamento dos coordenadores, será elaborado manual de 
orientação sobre os procedimentos a serem adotados.

O treinamento tem por objetivo principal esclarecer a organização e os 
critérios que deverão nortear o processo, de modo a garantir sua segurança e 
transparência e assegurar igualdade no tratamento dos candidatos.

Para o treinamento dos fiscais seguirá manual específico de orientação e será 
efetuado pelo coordenador de cada estabelecimento alocado. Pretende-se, com isso, 
o desenvolvimento de um trabalho de qualidade, com bom atendimento aos 
candidatos.

3. Folha de Respostas

A folha de respostas, especialmente preparada para leitura óptica, será 
providenciada e pré-identificada pela VUNESP.

4. Material de Aplicação

Serão providenciados pela VUNESP formulários e impressos necessários para a 
aplicação da prova: setas indicativas, indicação de sanitários masculinos e femininos, 
sala de coordenação, indicação do número das salas de prova; crachás de 
coordenadores, auxiliares, fiscais, apoios; lista de prédio; formulários: de inclusão e 
de candidato com necessidades especiais; formulários ou impressos pré-identificados

Fundação para O Vestibular R Dona Germaine Buichcrd 515 

da Universidade Estadual Paulista 05002 062 Sso Paula SP
3670 5300 
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mais reserva para uso eventual: folha de respostas; relatório do coordenador; 
identificação de carteira com rascunho de gabarito; lista de presença para assinatura 
dos candidatos; termo de responsabilidade do fiscal; kit coordenador (contendo: 
canetas de tinta preta, clipes, cola bastão, corretivo fita, grampeador, molha dedos, 
pacote de grampos, pincel atômico azul e vermelho e fita crepe); detector de metal; 
kit fiscal (contendo: canetas de tinta preta, estilete), giz, kit para coleta de impressão 
digital e pacote plástico com lacre para guarda dos pertences pessoais dos 
candidatos.

XV - APLICAÇÃO DAS PROVAS

Cidade de Provas

As provas serão aplicadas na cidade de Suzano - SP. Caso o número de 
candidatos para prestar as provas exceda a oferta de lugares nas escolas localizadas 
na cidade de Suzano, ou em casos de força maior, a VUNESP poderá aplicaras provas 
em municípios próximos.

Serão utilizados, preferencialmente, estabelecimentos escolares com boas 
condições de conservação, higiene e de fácil acesso.

2. Coordenação Geral

Para dar suporte aos coordenadores de aplicação da prova e centralizar 
informações sobre o decorrer do processo, a VUNESP manterá plantão com pessoal 
familiarizado com as normas, exigências e trâmites estipulados.

3. Coordenação

O trabalho de coordenação da aplicação da prova será de responsabilidade da 
VUNESP, que contará com recursos humanos credenciados e devidamente treinados para 
tal fim.

A aplicação da prova será de responsabilidade do fiscal da sala, sob orientação 
do coordenador.

O fiscal de sala deverá ter, no mínimo, 18 anos e Ensino Médio completo.

A VUNESP providenciará fiscais de sala em número suficiente para atender às 
necessidades.

Serão providenciados, também, fiscais volantes, na proporção de 1 (um) para 
até 80 candidatos.
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5. Apoios

A VUNESP contratará pessoal para limpeza e organização dos 
estabelecimentos onde será aplicada a prova.

As despesas com pessoal e infra estrutura para a aplicação da prova correrão por 
conta da VUNESP.

XVI PROVA OBJETIVA

1. Período de realização da prova:

A prova objetiva será realizada no período da manhã para todos os cargos.

2. Leitura Óptica/Digitalização

A folha de respostas marcada pelos candidatos, com canetas de tinta preta, 
será corrigida por meio eletrônico (leitura óptica/digitalização). O trabalho de leitura 
óptica/digitalização e de consistência dos resultados será executado pela VUNESP, < 
sob sua integral responsabilidade. g

Oi 
CÜ
Ó

3. Processamento dos Resultados g
UJ 

j
Os resultados obtidos por meio de leitura óptica serão processados nas “ 

dependências da VUNESP, para classificação dos candidatos inscritos. O 
procedimento para a classificação será feito de acordo com os critérios estabelecidos « 
no Edital de Abertura de Inscrições. £

S

XV!! PROVA DE PRÁTlCO-PROFiSSIONAL

A prova prático-profissional será realizada no mesmo dia da prova objetiva, 
em período oposto.

A prova será corrigida para os 50 (cinquenta) candidatos mais bem habilitados 
na prova objetiva.

Havendo empate na última colocação, todos os candidatos terão sua prova 
corrigida.

A correção da prova será realizada por banca especializada da VUNESP, conforme 
critérios estabelecidos no Edital de Abertura de Inscrições do Concurso Público.
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XVIn - PROVA PRÁTICA

Serão convocados para as provas práticas os candidatos mais bem habilitados na 
prova objetiva, na seguinte conformidade:

- cargo: Copeira: os 10 (dez) primeiros candidatos;

- cargo: Motorista: os 10 (dez) primeiros candidatos;

Havendo empate na última colocação, todos os candidatos serão convocados.

A prova prática será realizada conforme previsto em cronograma.

A VUNESP será responsável em providenciar os materiais/equipamentos para 
aplicação das provas práticas.

XIX CRITÉRIO DE DESEMPATE

Os critérios de desempate serão definidos no Edital de Abertura de Inscrições do 
Concurso Público.

XX ■ PROCESSAMENTO DOS DADOS (RESULTADO)

Os documentos serão emitidos conforme relação a seguir:

1. Lista geral dos habilitados, por cargo, em ordem atfabética, com a classificação 
final;

2. Lista geral dos habilitados, por cargo, em ordem de classificação;

3. Lista de escores e notas, por cargo, contendo todos os candidatos inscritos no 
concurso, constando o desempenho parcial e o resultado final;

4. Listas geral e especial, por cargo, em ordem de classificação, com dados 
cadastrais;

5. Estatística Final.

3
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Será fornecido à Câmara Municipal de Suzano, arquivo digital do banco de dados 
quando do resultado final.

XXI RESULTADO FINAL

âa 
<u íí 
c0J a* 
U 
5 O

‘3 <5 c
o &

O 40 
í «

o
■o > 
o m 
yj cB 

LU CL
R. Dona Germaine Burchard 515 
05002 062 São Paufo SP
11 3670 5300

www.vune3p.com .br

Os critérios de julgamento e avaliação, bem como a ponderação da prova e os 
critérios de desempate, serão definidos no Edital de Abertura de Inscrições e efetuados 
sob a responsabilidade da VUNESP.
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XXÍI RECURSOS E DEMANDAS JUDICiAIS

Caberá a VUNESP receber e analisar os recursos interpostos pelos candidatos no 
âmbito administrativo que se referirem às fases do concurso sob sua responsabilidade, e 
encaminhar à Câmara Municipal de Suzano, a relação nominal dos candidatos que 
interpuseram recurso, indicando o deferimento ou indeferimento.

Cada parte se responsabilizará por sua defesa, nas medidas judiciais propostas, 
referentes aos processos, cabendo à Assessoria Jurídica da VUNESP fornecer os 
subsídios necessários nas demandas propostas contra a Câmara Municipal de Suzano.

KXiil - CRONOGRAMA ?REV:.STQ

DIAS EVENTOS

A definir Assinatura do contrato.

A definir Publicação do edital de abertura das inscrições.

30 dias corridos Período de inscrição.

02 dias úteis (inicia-se no 
primeiro dia da inscrição)

Solicitação de isenção da taxa de inscrição.

96 dias corridos a partir da 
publicação do edital de 
abertura de inscrições

Aplicação da Prova Objetiva. 

Aplicação da Prova Prático Profissional.

01 dia após a aplicação da 
prova objetiva.

Envio do gabarito da prova objetiva.

01 dia útil após o envio do 
gabarito. Publicação do gabarito da prova objetiva.

02 dias úteis contados a partir 
da data de publicação dos 
gabaritos.

Prazo para interposição de recursos relativos ao gabarito da 
prova objetiva.

30 dias corridos a partir da 
aplicação da prova objetiva.

Publicação:

- da análise dos recursos referentes ao gabarito;

- da nota da prova objetiva;

- da classificação prévia para cargos com fase única.

Fundaçao para o Vestibular 
da Universidade Estadual Paulista
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02 dias úteis contados a partir 
da data de publicação do 
resultado da nota da prova 
objetiva.

Prazo para interposição de recursos relativos:

- à nota da prova objetiva;

- à classificação prévia para cargos com fase única.

45 dias corridos a partir da 
aplicação da prova objetiva.

Publicação:

- da análise dos recursos referentes à nota da prova objetiva;

- da análise dos recursos referentes à clas^S^ficação prévia 
para cargos com fase única;

- da classificação final para cargos com fase única;

- da nota da prova prático profissional;

- da classificação prévia para cargos com prova prático 
profissional;

- convocação para realização da prova prática.

02 dias úteis contados a partir 
da data de publicação do 
resultado da nota da prova 
prático-profissional.

Prazo para interposição de recursos relativos:

- à nota da prova prático profissional;

- à classificação prévia para cargos com prova prático 
profissional.

6? dias corridos a partir da 
aplicação da prova objetiva.

Aplicação da Prova Prática (previsto i final de semana).

75 dias corridos a partir da 
aplicação da prova objetiva

Publicação:

- da análise dos recursos referentes à nota da prova prático 
profissional;

- da análise dos recursos referentes à classificação prévia 
para cargos com prova prático profissional;

- da classificação final para cargos com prova prático 
profissional;

- da nota da prova prática;

- a classificação prévia para cargos com prova prática.

02 dias úteis contados a partir 
da data de publicação do 
resultado da prova prática.

Prazo para interposição de recursos relativos:

- à nota da prova prática;

- à classificação prévia para cargos com prova prática.

100 dias corridos a partir da 
aplicação da prova objetiva.

Publicação:

- da análise dos recursos referentes à nota da prova prática;

- da análise dos recursos referentes à classificação prévia 
para cargos com prova prática;

- da classificação final para cargos com prova prática.
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Observações:

1. Considerando os compromissos já assumidos pela VUNESP, o descumprimento 
dos prazos descritos, acarretará na prorrogação do cronograma para o 
término do certame.

2. Este cronograma não leva em consideração a etapa de perícia e junta médica 
para os candidatos com deficiência, caso necessário.

3. As demais etapas intermediárias do presente cronograma serão ajustadas de 
comum acordo.

XXIV CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA

Será de responsabilidade da Câmara Municipal de Suzano, a realização da perícia e 
junta médica, quando for o caso, para os candidatos com deficiência.

A VUNESP será responsável pelo recebimento e encaminhamento à Câmara 
Municipal de Suzano, dos laudos médicos, por meio digital, dos candidatos com 
deficiência, conforme Edital de Abertura de Inscrições.

XXV ■ CONTRATAÇÃO DE PESSOAL
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Serão de responsabilidade da Câmara Municipal de Suzano a nomeação e a 
contratação dos candidatos classificados em número necessário para o preenchimento 
das vagas.

XXV'- GUARDA DE MATERIAL

As folhas de respostas marcadas pelos candidatos ficarão sob a 
responsabilidade da VUNESP pelo prazo de 6 (seis) meses a partir da data da entrega 
da classificação definitiva, após o que serão entregues à Câmara 
Suzano ou eliminadas.

Municipal de

Fundação para o Vestibular 
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XXVI! - VALIDADE

Esta proposta terá validade por 30 dias a contar da data do recebimento e 
integrará, para todos os efeitos, o contrato a ser celebrado entre a Câmara Municipal de 
Suzano e a Fundação para 0 Vestibular da Universidade Estadual Paulista - VUNESP, 
objetivando a realização do Concurso Público.

São Paulo, 30 de setembro de 2019.

Prof. Dr. Antonio Carlos Simões Pião
Superintendente Administrativo

De acordo:
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CONCURSO PÚBLICO

CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO

Proposta Comercial n° 527/2019 id
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Esta proposta tem por objetivo estabelecer os valores e as responsabilidades das 
partes no planejamento, na organização e na execução do nome do Concurso Público 
para a Câmara Municipal de Suzano para os cargos de Agente de Manutenção, Analista 
de Tecnologia da Informação, Copeira, Motorista, Procurador Legislativo e Telefonista.

II ■ ORÇAMENTO

1. Dispensa de Licitação

contratação dos serviços especializados da VUNESP, instituição de direito 
sem fins lucrativos, poderá ser feita com dispensa de prévio procedimento

A
privado,
iicitatório, com fundamento na Lei Federal n° 8.666/93, artigo 24, inciso VIII.

°É dispensável a licitação: para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público 
interno, de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a 
Administração Pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à 
vigência desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no 
mercado”.

A contratação dos serviços especializados da VUNESP poderá, ainda, ser feita com 
base no artigo 24, inciso XIII da Lei Federal n0 8.666/93, considerando tratar-se de uma 
instituição brasileira estatutariamente destinada à pesquisa, ao ensino e ao 
desenvolvimento institucional na área educacional.

Os órgãos públicos poderão, ainda, para efeito de contratação dos serviços 
executados pela VUNESP valer-se da Lei Estadual n° 10.882/SP, de 20 de setembro de 
2001, que autoriza o Poder Executivo a priorizar as Fundações Centrais de Apoio às 
Universidades Públicas Estaduais na celebração de convênios de cooperação, contratos 
de parceria e de prestação de serviços.
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2. Preço

Pela prestação dos serviços técnicos especializados e especificados nesta proposta, 
a VUNESP cobrará da Câmara Municipal de Suzano, o que segue:

- Para até 2.756 candidatos inscritos: 0 valor de R$ 86.675,00 (oitenta e seis mil, 
seiscentos e setenta e cinco reais), deduzido o número de inscritos multiplicado por R$ 
31,45 (trinta e um reais e quarenta e cinco centavos) e somado o recebimento da taxa de 
inscrição a ser cobrada díretamente de cada candidato inscrito, conforme fórmula adiante:

R$ 86.675,00 - (n° de inscritos x R$31,45) + recebimento da taxa de inscrição a ser 
cobrada díretamente de cada candidato.

- Acima de 2.756 candidatos inscritos: a VUNESP será remunerada unicamente com 
o recebimento da taxa de inscrição a ser cobrada diretamente de cada candidato inscrito.

Valor da taxa de inscrição a ser cobrada díretamente do candidato:

- Ensino Fundamental: R$ 44,50 (quarenta e quatro reais e cinquenta centavos);

- Ensino Médio: R$ 56,50 (cinquenta e seis reais e cinquenta centavos);

- Ensino Superior: R$ 82,20 (oitenta e dois reais e vinte centavos).

3. Forma de Pagamento
O pagamento deverá ser feito em 2 (duas) parcelas, sendo a primeira de 50^ 

(cinquenta por cento) do valor total, a ser paga 30 (trinta) dias corridos após 0 término 
das inscrições e a segunda de 50% (cinquenta por cento) do valor total, a ser paga 30 
(trinta) dias corridos após a entrega do resultado final.

Para efeito de pagamento, a VUNESP encaminhará a respectiva Nota Fiscal/Fatura, 
com a devida discriminação dos serviços prestados, vencimento e indicação do banco, 
agência e número da conta corrente em que deverá ser efetivado 0 crédito.

Havendo atraso no pagamento, sobre o valor devido e indicado na respectiva 
Nota Fiscal/Fatura incidirá correção monetária nos termos do artigo 74 da Lei Estadual n° 
6.544/1989, bem como juros moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, 
calculados pro rata tempore em relação ao atraso verificado.

4. Encargos |1
Os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, municipais e «I 

estaduais sobre os serviços prestados serão da responsabilidade da VUNESP. » ®
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5. Validade

Esta Proposta terá validade por 30 (trinta) dias a contar da data de sua assinatura.

São Paulo, 30 de setembro de 2019.

Prof. Dr. Antonio Carlos Simões Pião
Superintendente Administrativo

De acordo:

Suzano, em Io /|C / )^

presidents.
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e-mail. camara@camarasuzano.sp.gov . br

PARECER/PGJ N« 73/2019

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DA 
FUNDAÇÃO PARA 0 VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JÚLIO DE 

MESQUITA FILHO” - FUNDAÇÃO VUNESP PARA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. 
POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 24, INCISOS VIII E XIII DA LEI FEDERAL N 

8.666/93

I - RELATÓRIO

Trata-se de consulta formulada pela Diretoria de Compras, Suprimentos e 
Patrimônio sobre os aspectos jurídicos legais para a contratação da FUNDAÇÃO PARA 0 
VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JÚLIO DE MESQUITA FILHO" - 
FUNDAÇÃO VUNESP, com o objetivo de realizar Concurso Público para provimento de cargos 

públicos efetivos da Câmara Municipal de Suzano (01 vaga - Procurador Legislativo / 01 vaga - 
Analista de Tecnologia da Informação / Cadastro Reserva - Cope ira / Reserva - Agente
de Manutenção / Cadastro Reserva - Motorista/ Cadastro Reserva - Telefonista).

A consulta é no sentido de se analisar a possibilidade da Administração Pública 
contratar o serviço acima discriminado sem a necessidade de um certame licitatório, 
verificando-se a sua dispensabílidade.

No que importa à presente análise, o pedido de parecer veio instruído com os 
seguintes documentos: a) Comunicação Interna sob n2 089/2019 - DCSP; b) Ofício ns 
1581/2019-Pla da Fundação VUNESP; c) Proposta Técnica e Comercial ns 527/2019 da 
Fundação VUNESP; e d) Documentos societários e fiscais da Fundação VUNESP.

É o relato do essencial. Passamos a opinar.

II - ANÁLISE JURÍDICA

A C^z^í^t^iLtuição Federal determina em seu art. 37, inciso XXI, a obrigatoriedade 
das contratações de obras, serviços, compras e alienações da Administração Pública serem 
precedidas de licitação, ressalvados os casos especificados na legislação. Assim, no exercício de 
sua competência legislativa, a União editou a Lei Federal n2 8.666/93, que versa sobre as normas 
gerais atinentes aos procedimentos licitatórios e contratos com a Administração Pública.

0 diploma legal prevê, dentre outros, a obrigatoriedade de licitar, inerente a 
todos os órgãos da Administração Pública direta, autarquias, fundações públicas, empresas 
públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas pelos entes federados, 
direta ou indiretamente. A lei de licitações prevê, ainda, as hipóteses de dispensa ou

1
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inexigibilidade de licitação, situações excepcionais em que a Administração poderá efetuar a 
contratação direta. Sobre a possibilidade de dispensa, veja-sc o que diz a lei n9 8.666/93 em seu 

art. 24, incisos VIII e XIII:

Art, 24. É dispensável a licitação:
(...)
VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público 
interno, de bens produzidos ou serviços prestados por órgão 
ou entidade que integre a Administração Pública e que tenha 
sido criado para esse fim específico em data anterior à 
vigência desta Lei, desde que o preço contratado seja 
compatível com o praticado no mercado;
(...)
XIII - na contratação de instituição brasileira incumbida 
regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do 
desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à 
recuperação social do preso, desde que a contratada detenha 
inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins 
lucrativos;

Da análise da situação fática, qual sej'a, a possibilidade de contratação direta da 
fundação em tela, considerando que a FUNDAÇÃO VUNESP trata-se de uma fundação sem fins 
lucrativos, baseada no Código Civil Brasileiro, detentora de inquestionável reputação ético- 
profissional, tem-se que a contratação se enquadra perfeitamente na hipótese de dispensa de 
licitação prevista no art. 24, incisos VIII e XIII da Lei Federal n° 8.666/93.

É cediço que a Câmara Municipal de Suzano executa atividades que demandam a 

renovação do pessoal existente e a contratação de novos quadros, a fim de observar os 
princípios basilares contidos no caput do art 37 da Constituição Federal, e ao da probidade 
administrativa, objetivando a eficácia da função típica e atípica do Poder Legislativo Municipal, 
fornecendo sempre a melhor prestação de serviços públicos aos munícipes.

É sabido que a conclusão de um processo licitatório demanda certo tempo, por 

vezes bem superiores aos fixados na legislação em vigor, sobretudo considerando o direito de 
recurso aos participantes do certame, e até mesmo dos cidadãos, o que acaba retardando a 
finalização do processo licitatório e a consequente aquisição, em tempo hábil, do serviço 
necessário à continuidade do serviço público.

No que concerne à FUNDAÇÃO VUNESP, a contratação desta seria no sentido de 
executar um concurso público, em todas as suas fases, visando a composição regular e legal dos 
cargos existentes na Câmara Municipal de Suzano, aprimorando a eficiência e a eficácia exigidas 
no âmbito administrativo deste Poder Legislativo.
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Sendo a FUNDAÇÃO VUNESP entidade sem fins lucrativos, tendo por objetivo o 
interesse público no desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão, com notório 
reconhecimento nacional de qualidade, segurança e solidez dos concursos que realizada, 
inclusive para os mais tradicionais órgãos da Administração Pública, há o cumprimento dos 
requisitos necessários para a contratação direta por dispensa de licitação, restando comprovada 
também através da vasta documentação acostada a viabilidade da contratação da referida 

Fundação.

Convém asseverar ainda que a contratação requer a comprovação de 
disponibilidade orçamentária para custear o dispêndio no qual se incorrerá. Neste intuito, deve 
ser acostada a declaração de existência de recursos, com indicação de rubrica específica e saldo 
suficiente para cobrir a despesa prevista.

Frisa-se a importância de se obedecer ao princípio da publicidade encontrado no 
art 37 da Constituição Federal, baseando-se nos moldes do art. 26 da Lei Federal ns 8.666/93, 
devendo a dispensa ser autorizada pela autoridade competente e regularmente publicada.

IIl - CONCLUSÃO

Diante do exposto, opina-se pela possibilidade jurídica de contratação 
direta, por dispeqsa de licitação, da FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE 
ESTADUAL PAULISTA "JÚLIO DE MESQUITA FILHO” - FUNDAÇÃO VUNESP, com o objetivo 
de realizar Concurso Público para provimento de cargos públicos efetivos da Câmara 
Municipal de Suzano, com base no art, 24, incisos VIII e XIII, da Lei n°8.666/93.

É o nosso entendimento, s.m.j.

Suzano/SP, 09 de outubro de 2019*.

Pedro Vitor A. de Souza 
OAB/SP 368.715 

Procurador Geral Legislativo

À

limo. Senhor
ALEXANDRE JAQUEL DA SILVA
Diretor de Compras, Suprimentos e Patrimônio 
NESTA



 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

terça-feira, 15 de outubro de 2019 Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 129 (196)-415

TERMO HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO N* 104/19 
z OoZo: o presente pregão tem por objeto a REGISTRO de
■EÇD 'RARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO.

José Aberto Gimonaz, Prefeito Munkipal de Sortãoz-nho, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por li HOMOLOGA 
todos os atos praticados pelo Sr. Pnegoeiro o Equipe de Apoio no 
processo licitatório referenciado, do tipo menor preço ã empresa 
abaixo, conforme especificado:

Teve como vencedora a empresa: MARCHiORl GÁS EIRELl 
ERR em relação aos itens 0102 03,04 e 05.

Providências de praxe.
INFORMAÇÕES: TEU (16) 2105'3044 / 2105-3052 . 
Secretaria de Administração; Departamento de Mitkas de 

Suprimentos, 14 de outubro de 2019.
fosé Alberto Gimenez - Refei-D Municipal
TERMO HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO N° 105/19
Objeto: O presente pregão tem por ohjeto a AQUISIÇÃO DE 

MICROCHIP INTELIGENTE RARA IDENTIFICAÇÃO ELETRÔNICA 
DE ANIMAIS PARA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.

José Alberto Gimenez, Prefeito Mun -dpbl de Sertãoz-iho. no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, HOMOLOGA 
todos os atos praticados pelo Sr. Pnegoeiro e Equipe de Apoio no 
processo l icitatório referenciado, do tipo menor preço, à empresa 
abaiMCt conforme especrikado;

Tore oomo vencedora a empresa; EVOLUÇÃO PET COMER
CIO DE PRODUTOS RARA BANHCTOSA E VETERINÁRIA EIRELl 
me, em relação ao item 01.

Pnondências de praxe.
INFORMAÇÕES- TEL. (16) 2105-3044 / 2105-3052. 
foreta-ia de Administração; Departamento de Pdltkas de 

Suprimentos, 14 de outubro de 2019.
José Alberto Gimenez - Prefeito Municipal
TERMO HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO N* 106/19 
Objeto: 0 presente pregão tem por objeto a AQUISIÇÃO DE 

GRAMA ESMERALDA E DE GRAMA BATATAIS.
José Alberto Gimenez, Prefeito Municipal de Sortãoz-oho no 

uso das atribuições que lhe são conferidas por hei HOMOLOGA 
todb os atos praticados pelo Sr. Pregoeiro o Equipe de Apoio no 

processo licitatório referendado, do tipo menor preço declaran
do o objeto da presente licitação DESERTO.

Providências de praxe.
INFORMAÇÕES: TEL. (16) 2105- 3044 / 2105-3052.
Secretaria de Administração: Departamento de Políticas de 

Supimentas, 14 de outubro tie 2019.
José Alberto Gimenez - ^^ito Municipal
TCW-O HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO N 108/19
Objeto: 0 p-eente pregão tem po objeto a CONCESSÃO 

DE USO REMUNERADO DE BEM PÚBLICO DO RESTAURANTE 
E QUIOSQUE DA P-SCNA. LOCALIZADOS NO PARQUE ECOLÓ
GICO MUNICIPAL "GUSTAVO S1MI0M', NESTE MUNICÍPIO DE 
SE^J^I^NHO. ESTADO DE SÃO PAULO

José Alberto Gimenez. Prefeito Municipal de Sertãozlho. no 
u$o das atribuições que lhe são conferidas por lei, HOMOLOGA 
todas os atos praticados pelo Sr. Pregoeiro e Equipe de Apoia no 
processo lidratório referenciado, do tipo menor preço, ã empresa 

abaixo conforme especificado;
Teve como vencedora a empresa: V.R. PUBLICIDADE EVEN

TOS MARKETING LIDA me, em relação ao item 01.
Rtovidên:'ibs de praxe.
|N FORMAÇÕES: TEL. (16) 2105 -3044 / 2105-3052. 
foc-eta-ib de Administração; Departamento de Rollttkbs de 

Suprimentos, 14 de outubro de 2019.
José Alberto Gimonez - Prefeito Municipal
TERMO HOMOLOGAÇÃO 00 PREGÃO N 109/19
Objeto: 0 presente pregão tem po objeto a REGISTRO DE 

PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE APARELHOS 
DE AR CONDICIONADO.

José Alberto Gimenez, Prefeito Municipal de Sm-tãozinho no 
uso das atribu içõos que he ste conferidas po lei, fica RREJUDI - 
CADO o presets pregão diante da necessidade de alteração nas 
espeaficações técnicas dos referidos itens.

Rroridêno^b5 de praxe.
INFORMAÇÕES: TEL. (16) 2105-3044 / 2105-3052. 
Seoretarib de Ad^úr^orração; Dopbrtawonrn de Roitkas de 

Suprimentos. 14 de outubro de 2019.
José Alberto G-menoz - Prefeito Municipal
TERMO HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO N" 110/19
Objeto: 0 presente pregão tem por objeto a AQUISIÇÃO 

DE UVTCS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E 
TURISMO.

José Alberto Gimenez, Prefeito Municipal de pãozinho. no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por let. HOMOLOGA 
todos os atos praticados pelo Sr. Pregoeiro o Equipe de Apoio no 
processo licittbr0ln referenciado do tipo menor preço, á empresa 
abaixo, conforme especificado:

Teve como vencedora a empresa: EUNICE MARIA GONÇAL
VES DE OLIVEIRA ERR, em relação ao lote 01-

Prov-dê^o-as de praxe.
INFORMAÇÕE5; TEL. (16) 2105-3044 / 2105 -3052- 
Sobetbt a de Administração: Departamento de Ralíticbs de 

Suprimentos, 14 de outubro de 2619.
José Aberto Gimenez - Prefeito Mun<pal
TERMO HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO N 111/19
Objeto: O p'osa^o pregão tem por objeto a AQUISIÇÃO DE 

VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
José Alberto Gimenez, Refeito Municipal de Serãozinho, na 

uso das atrbuções que lhe são conferidas por lei, HOMOLOGA 
todos os atos pratkados pelo Sn. PnMjwro o Equipe de Apoio no 

processo I k-tatorio raPotonolbdo, do tipo menor preço, d empresa 
abaixo, conforme especificada:

Teve como vencedora a empresa: ATLAS VEÍCU LOS E PEÇAS 
LTDA. em relação ao item 01.

Rrrviiiêooials de praxe.
INFORMAÇÕES: TEL (16) 2105-3044 f 2105-3052.
Secretaria de Administração: Departamento de Rnlír-ob5 de 

Supirnontos, 14 de outubro de 2019.
José Aberto Gimenoz - Prefeito Munklpbl
TER-O HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO N* 112/19
Objeto: O prosme pregão tem por objeto a CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SJBSTTJIÇAO DE FIL
TROS DE PURIFICADORES DE ÁGUA.

Jsé Alberto Gimenez. -refeito Municipal de Sertãozinho. no 
uso ttas atribuições que lhe são conferidas po lei, HOMOLOGA 
todos os atos praticados pelo Sr. Pregoeiro o Equipe de Apoio no 
processo I K-tatótio referenciado, do tpo menor preço, á empresa 
abaixo, conforme especificado:

Teve comc vencedora a empresa: ÃGUA V.VA C0M|RC|0 
DE PURIFICADORES EIRELl ME. em relação ao lote 01-

Providências de praxe.
INFORMAÇÕES. TtL. (16) 2105-3044 / 2105-3052. 
foçretarib de Administração: Departamento de Politicas de 

Suprimentos, 14 de outubro de 2019.
tosé Àpoto■mnne^ • .afeita —unK|pa|
OBJETO: CtOmWCÃO DE EMPRESA PARA OBRAS DE 

AMPLIAÇÃO DA ETE - "^nT^^DDE TRATAMENTO DE ESGOTO 
DO MUNICÍPIO DE S^IRTÃOOWHÍj^í^^hDE SÃOTWULC

A Comissão tamanente de Lk^Munkbio de 
Senãmitote itoma piibtco aos ricrtantes e dBrahhfercRiPfcB 
qua, após anã|-sa do recurso apresentada pata O’^-gjBB^N 
ENGENHARA LTDA e oontrb^b^õo$ apresentada p^^pr^^ 

SER RtO CONSTRUTORA LTDA. em relação ao julgamento da 
hbbi lítoção da Conoor* lrênoib 005/19. decide pela DEFERIMENTO 
PARCIAL do recurso apresentado, promovendo -se a manutenção 
da habilitação da empresa SER RIO CONSTRUTORA LTTDAporém, 
com a revisSo da decisão anteriormente tomada, dedarando a 
empresa DACT ENGENHARIA E CONSULTORIA .LTDA INABIL- 
TADA a prosseguir no ptosemte certame, Fondo designada o 
dia 15/10/2019, ds 09:30 horas, para a abertura dos envelopes

O Município de Tabainga comunica aos interessadas que 
foi HOMOLOGADO o seguinte Processo Liciiattóirio:

PREGÃO RRE^i^NCLA- N 044/2019 - P^OCES^ UCiTATÓ- 
RILO fiP 081/2019 - EDITAL N° 059/2019, que tem como oP5^ o 

| Rogi^^o do preços pbra Ccnfretação de omprosb a^^iblizbdb 
om serviços de arbitragom para c^jpio^tos osportivoa b 
sotom -eblizbda no Mun-cíplo <fo T^^ngb'SR Er fbtor db
Empresa: C.R.PEREIRA ARBITRAGEIM E EVENTOS ESPORTIVOS 
ME, CNPJ: 28.800.3380001 -47, quanto aos itens 01 o 02. Taba- 
tirgaSP, 14 do outubro do 2019.

EDUARDO PONQUlO MARTINEZ - PREFEITO MUNICIPAL

| TÃBOÀO DA SERRA___________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAB^ÃO DA SERRA

DECISÃO dO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO: INEXIGI9ILICADE DE UCITAÇÃO N“ 

i l-lüng-RtCCESSC ADMINISTRATIVO 29.5-6R2D19-OJJETO: 
' ’Prestação de taviços para Ragamentos a fornecedores e 
' Diversos do Fundo Munioipbl do AsSiS:ên<^b Social - CNRJ n' 

17.6673370001 -5C. como Banco do Brasil SA nos termos do 
Acorria do Cooperação Téoniob nD 03/2015*. Consderando a r. 
Manifestação da D. Saetaria do Assistência Social e Cieadanib, 
etarada nos autos: Cons^a^do a r ^11^^ do S<eoetánlo 
da Fazenda: Considerando a r. mbnP5Stação do Coií-dIo lnr5mb; 
Consderando o r. Parecer ^■vorável da SecTOra Munic p^ de 

I Assmtos Jurídicos: Considerando aos depostos nos Artigos 25. 
obp<l1r da Loi tatea n° B.6I66/93 o suas alterações: Coisid^- 
do tudo u mas que dos autos consta: AUTORIZO o processo de 
INE^liGlBlLDADE DE UOTAÇÃO, para ownTb1ibç5o da pesoa 
jln'dika, BANCO DC BRASIL SJk - CNPJ N* 00.000.00010^1 -91, 
tendo por ecDipo o 'Prestação de Sorviços para -gamemos 
a e Diwrsos do Munkipai de A&sistêl^oib
^i-al - CNF^J n* 17.667.3370001 -50, com c Banco do B-osII. 
nas temos da Acordo de Cooperação Técnica n* 03/2015*, pelo 
perodo e valores das tarifas bancárias dispostas om contrato 
Publique-^ o 5foruom-S5 os atos legais ã (:o<ttratbçâoTbboão 
da Serra, 14 do outubro de 2019.

TAKASHI 5UGJINO - ^^ttaro do Afriínístração 
DECISÃO DO PREFEITO
RATIFICQ por seus próprios fundamentos a deosão do 

Secretário de Administração o do ^etário da Fazenda, Órgão 
Requisitarto o Gestor Conrrarlbl, para contratação através do 
IN EXiGlBILDADE DE LICITAÇÃO om questão, do Banco do Brasil 
iA pora RteMação do ^rviços para ^^^^^tos a Fornecedores

1 e Diversos do Fundo Municíral de A^^^ia focal. Cumpra-so,
' T.5 14 do outubro de 2019.

F^I^INANDO FER^NDES HLHO - PREFEITO
QUINTO TERMO DE ADITAMENTO SENDO ESTE DE ACRÉS

CIMO DE SBRVÇO
PROCESSO LICITATÚRIO: PRE-^.ÃO PRESENCIAL N 

G-0021/2015 - PROCESSOAD^NI^S^TRATIVO: 7410/2015 ■ OBJE
TO: QUIN^ TERMO DE ADITAMENTO 5ENDC ESTE DE ACRÉS- 
CIMO DE SERVIÇO - ’Aquisição de Ikonça de uso de sistemas 
ePrtt'ól^cbs de infofmapes do -Mos - Softwares ERR para dar 
ar5^dimoffl0 ds áreas de Orçamento: Execução Orçamentaria, 
ClOHbbilidbd5, Te«xurbr<a Compras e Pregão, AJlno)CbrPbdo, Tri
butos D^^ Ativa, Roha de Rapr5nro, Protocolo, fr^nrmralo 
e CxmttéKo. A PREFBTJR^ DO MUNICÍPIO DE TABCÃC DA 
SERRA, neste ato representada peto Secretário Munt^t do 
Administração. $*. TAKASHI SUGURO o de outro lado ã empresa 
CC^iAM - CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
-TDA, pessoa jurídica do direrto privado, insai^ no catesTc 
^-^iI de pesso juridiu sob O n° 51-235.44^/0001-25. com 
sede n Rib Marcuês do feanaguá, n’ 348 - C-onsolbção - 
São Raufo/SP - CEP: 0130)3--9Q5 por seu(s) represen'^^) 
teaHai-d, Sr. Walter Amninck Caetano, brasileiro, casado, ompre- 
sár-A portador db CIRG n- SSR/SR o do CPF n‘
055.052t.7!2--M' ac finb bssinbdoa antes devidamente, qua 
liflcbdos no lrtstrrJmwlto de Caltrbo in-cibl firmbdo om 28 do 
man do 2015, 0)^ven<Colabm entre sl. proceder ao presente 
QUINTO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL, pab as finali
dades abaixo eesolt5: 1 - Fica bcresciido o serviço em 11.08%, 
n5r-5>tmran3o o ^réscimo db importánób mensl estimbda em 
Rl 7.000,(00 |sete mtl roab), sobre o valer do contrato origmbl, 
dovldimente, 0^1117000. referente ac forne^monto do Irença 
de uso do sistema de^i^^lb a Prestação de Contas do Ter^ro 
Setor. 2 - PenMnece^ inalteradas as domais cláusulas co^i^b- 
tuais não inlEgrbnres do presente -ns^mento. E. por estaem 
justos e oonrrbrb^ ass-nan as partes o presenteem 02 (duas) 
vias, de igubis teores e forma, na presrrça das r5stemunhbs 
abaixo dew-tbs Tbboão db Serra, 01 de outubro do 2019..

TAKASHI SUGUINO • Secet/aio Munk-pai do AfeninlOira- 
çm-RREFEITURÃ MUNICIPAL DE TABOÃO M SERRA - WAL
TER PENININCK CAETANO - Enpresáro - CONAM - CON- 
5U-Y0RLÃ EM ADMINIS^TRAÇÃO MUNC-PAl LTDA - CNRJ n* 
S12^S.44&0001-2S.

ADJUDCAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Modalidbde: Regão Ei^^Icd N’ E4L4W019. ft^osso 

Arhl-nlsinatlvo N" 29057/2019. Objeto: RP - ’Ãqisçbo do 
firaldb Descartável Infantil paa Atendimento Lu^iiõi^l'. 0 Secre
tario Munkipal de Admnistraçào da ft^tu^ do Município de 
Ta^o da Serra, usando das atribuições que lhe são confer-dbs
por Lei. FAZ SABER que acatando b doóâo do RrMgM^itQ resolve 
nost-e ato ADJUDICAR e HOMOLOGAR o objeto da Lkítação em 
epígrafe á empresa: ‘Support Comercial e Serviços Eireli, para 
o ir5m, poto valor do rS 1,20/un. vakr consante do qubdra 
resuma, parte -1X0110 do processo. Tateão db Sena 14 do 
outubro de 2019.

Takashi Sugu-no - SKJOtãrto Municipal do Adm^n^^^ão.

nD 02 - propostas, na tbtb de licitações do Paço Mum-rali das 
empresas SER RIO CONSTRUTORA LTDA DT ENGENHARIA DE 
EMPREENDIMENTOS LTDA O CEJEN E.NGEKI-AT.IA -TOA.

INFORMAÇÕES: FONE: (16) 2105- 3044/3052 
focetarib de Administração: Departamento de fc>lr^i<^ de 

Suprimentos, 14 de outubro de 2019.
Eder Rafael Zbmonor - Presi-den® da Comissão Permanente | 

de --dtbção 1
ATA DE JULGAMENTO DO PREGÃO N' 107/19
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REWSÃO E MANUTENÇÃO 
NOS 0LEMENTÜS DE DECORAÇÃO NATALINA PERTENCENTES 
AO -JlldPIO DE SERTÃOZINHO.

O Pregtero informa que a empresa VAGNER RICARDO 
RAMOS ME, apresentou na data de 14 de outubro a Prova 
de rogulbri^^ para com a Faendb tateai cumprindo com 
o estabelecido no instrumento convocatório. Dessa forma, 
verificada b rorp-larldbdo do documento apresmado, b Pno- 
goara considerou a empresa: VAGNER RICARDO RAMOS ME 
HABILITADA vencedora do certame quanto ao item sr<-ra.rtbdol 
ao qual fia a^udkado o objeto pelo valor constante na Ata 
anexa Fka o presente processo com vistas franqueadas aos 
interessados, ficando aberto o prazo legal para interposição de 

eventuais reoursas-
INFCRMAÇÕES: TEL . (16) 2105-M44 /2105 -3052.
Scretarla de A^mstn^ão: Departamento de Roíltkbs de 

fop-mentos, 14 de outubro de 2019.
Oder Rafael Zamoner - P^^go^ro

SJMARÉ

TABAPJÃ

RREFEITURtA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

AVISO DE UG^TAÇÃC
TOMADA DE RR EÇOS N 02/2019 
rrcCessc li clnAnúRlc t 089/2019
A PTEFETTLIRA MUNICIPAL DE TABARUÃ faz sáwr a todos 

cs tnterressbdos quo se encontra aborta a Lciação Processo n* 
089/2019 - Tomada de Preços n° 02/2019, referonto d contrata
ção de sistema pedagógico estruturado do ensino para alunos 
e proPe$^'5$ da Ide Municie! de Educação compreendendo 
a Educação Infantil o Eisma RJl1dam5ntbl I o II, composto do: 
-tetos dkütkos para alunos o professores' plbbpormb d^ta1 
de aprendizagem para aunas o professores Fomação con- 

| rlnubdb o obpbolrbção do docentes o gestores:’ Avaliação de 

para ahmos: Avaliação l^srtuci'^bl para a gestão 
municipal. A entrega das envelopes so dará até as 09h30min 
do dia 19 do novembro de 2019 o abertura será ds QRh^^kmr 
do mesmo dia na sedo da Prefeitura Municipal. C odita om 
l^ltano teor estará ã iatEra deposição dos rlteressbdos na sede 
da Prefeitura Municfpli na Av. Rodolfo B^lkt, n° 817, Cmüo 
ou através do site: www-rbbbpJb-tLl-gwbr- Quaisquer outras 
mfowmaçD5s poderão ser obtidas polo r5^ePon5 (17) 3562-9022. 

Prefeitura Municipal de nÉrbpuã, em 14 de outubro de 2019. 
MARIA FEJQDADE RERE5 CAMPOS ARROTO - Prefeita Muni- 
dpal - Publique-se.

TABATÍNGA________________________ .

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

ONCELAMENTO DE ITENS - PREGÃO PRESENCIAL I 
092/2018.

C Munklplo do Sumaré toma púbico quo fka CANCELADO 
05 -tens homologada junto d omprosa fii |pe Moises Gac-b Mg 
cujo abjoto é b Aqu-s^ío de mobiliário pra asaitório. ^nform^ | 
sollcriado pela amposb, ratlfido por osta ^i^o^lo Munlclpbl da ' 
Adm-n-stração o Recursos Humanos o paacor da Rroaitbdw-a 
Ga-bl do Munk-pio.

Daclb-bmos quo fkan todos os -tens da -oforidb anptosa 
FRÃCÃ5SÃDCS-

Nos termos do artigo 109 da Lei Federal de -loltbçõos 
n“ 8666/93. fiu aberto o prazn de cnco (05) dias úteis para 
eventual recurso.

Sumaré, 14 de outubro de 2019
HENRIQUE Sn^lN SQASCIO - SECRED^RIÓ - SMARH 
ERRATA
REAB^HURA DE UCrTAÇÃO
RlblkbdO no DOE em 12/10/2019 - pag. 294.
ONDE SE LE:
AVISO DE ABERTURA DE UCITAÇÃO
Pregão Rresencréi n" 076/20? 9
U^ítação rV 102/2019
Objeto: Aquisição de equipamento odonto lógico atendendo 
a portaria n* 3672 de 22712/2-017 - Cansuhòrio Completo 
LEIA-SE:
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Presenciai n° 057/2019
Lcta^o n° 079/2019
Objeto: Aquisição de ^^mento odonto^'ko atenden^ 
a portaria rf 3672 * de 22/12/2017 - Consultório COlmP|ero 
Sjiwé, 14 de Outubro de 2019
HENRIQUE ST^IN SdASClO - S^C^^RHD SMARH
AVISO DE REABERTURA DE LLCI^^ÇÃO
Prrej-ão Rresanobl n° 060/2019
Lotação 0*082/2019
Objeto: Registro de preços paa aquisição de telhas de 

Zinca, fetlas rermobcú5riobs (tipo sanduíche) e acessórios para 
sua fixação, para serem utilizados nas escolas munioipbiis-

Lii^iit^ç^-o Tipo: Menor valor unitàrio.
Regime de Execução: Entrega parcelada (preço unitárlb)-
Data de entrega dos enwlopes e inicio dos trabalhos: 

30/10/2019 às 09:00 horaL
Vax do edital: O edital será fo^ecido mediante a apresen

tação de um CD virgm pela empresa ineressada ou através do 
e-mail lklracboCSurtVo-up>.ç)c>v.bç mediante solkitação-

M^ores informações e e^rtal competa na Divisão de Lioi- 
^^<5 e Compras, na Rua Joáo Lacido Rohwedder n* 41 - Centro 
- Sim^/SP através do telefone (19) 3399-5300 das 08:30 ds 
16:30 nos dias úteis.

SJMARÉ, 14 DE OUTUBRO DE 2019
HE^RLDUE STEIN SOASClO - SEOTTÃRIO SMARH

SUZANO

PREH^^URA MUNICPAL DE SUZANO

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PRKÃC' RTESEN- 
CA N° 065/2019 - TEGI5'TTC DE PREÇOS PARA ^ENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA
ÇÃO DE SERVIÇO DE MANEJO VEGETAL. PARA A RLA^LZAÇÃO 
DE PODA E SUPR^SÃO DE ARVORES EM LajRADOUROS 
PIIBUCOS (rua- AVEINIDA!^ PASSEIOS. PRAÇAS. PARQUES, 
Areas verdes e imóv^eis púbucos), plauio de Arvore. 
ABERTURA DE CALÇADAS DESTOCA E TRANSPLANTE DE ÁRVO
RES RARA ATENDER Ã RTEFEEITJRA MUNICIPAL DE SUZANO

TORNAMOS RÚBLCO para oorih50ü^l^todos tnteressbdtas,. 
que o Senhor Secretárilo Municipal de Educação HOMOLOGOU 
a classificaço proferkia e ADJUDICOU o objeto do presente 
PRE6^ RTESEP^CIAL a empresa CA5AMAX COMERCIAL E SER
VIÇOS LTDA com o valor ■obal de T$ 1 -238.544.40 (Um milhão, 
duzentos e trinta e oito mil, qur^l^cnns e quamta e quatro reais 
o quarenta oonrbvos>-

ARI SERAFM BARBOSA - Seffetário Muniapal de Manuten
ção e Serviços Urbaro^s.

EDITAL DE CHAMAM PÚBLICA ABERTO JUNTO A SECRE - 
TARiA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E L 
GERAÇÃO DE EMPREGO:

N O1.2/SMDE/2d9 - OBJETO: CADASTRAMENTC CE 
CCMERCI.WfES RARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DC MUM - 
CÍRIO - R^<^I^I^IIMENnC DOS ENVELOPES: até 29 de novembro 
de 2619, ds 16:00rl, junto ó SeCTCtara Municipal de DosswoI- 
«^0! Eomârio-D e Geração de Emprega situada na Avenida 
Pauto Portela n 210 - 2' andar - sab 21Q. Jardim Paulista 
- SuzwK/SP, horário de are^dm5nro das 09hOO ds 13hCQ e 
das 14)00 ds 17h00, de segunda a sexta-feira exceto foribdbs, i 
Eventuais «darmos peto telefone I11) 4 * * * * *?44-5540. .

ANDRÉ MAJ^^dCnC L0DUCCA - Secretário Mlnlo|pb| de I 
Do^^Iv^^^ E^a^/^ico o Geração de Emprego___________I

cAmara municipal de SUZANO

EXTRATO DE RATEIC-AÇÃO
Nos tenras do art. 26 da Lei ^de-al n. 8.666/93. RATIFICO 

a DISPENSA de lioitbção para a contratação da FUNDAÇÃO 
PARA 0 VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE EST/^UAL RAJUSTÃ 
■J|LIO DE MESQUITA FUHO’ - FUNDAÇÃO VUNESP - Objeto: 
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚB^Il^iO RARA 0 PROVIMENTO 
DE CARGOS RÚBLCCS DO QUADRO DE CARGOS EFETIVOS DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO - Paneoer lurdkb. PGI n" 
73/2019 - Hln(ebno^rbção Legai: Art. 24, V11 o XI II, da lei Fede
ral n. B..66&93 - Suzano 10 do outubro do 2019 - Rriesidiente: 
Vor*. Genco Rego -ione.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJUL I
Pregão 5-9«DJ^{^-^,9 - Processo n* 30-’S3/20I9- OBJETO: 

’RR - "AGRICULTURA ÉA^II^.^1^' Tendo om votb quo o dlb 
28/10/2019 é poiío fKultatlvo deeicbdo ao ‘dlb do funcionário 
púbico" o prazo para término de r^^iim^^ dos projetos do 
vondb fka prorrogado para o dia 29/102019. Informamos quo 
não hbvorá sesão presencial. Cs interessados dovorão acompa
nhar o processo através de puWkação no DOE/SR ou poto site da 
RMTS. Tateão da Serra, 14 do outubro de 20 T9. Ricardo Stiápien 

Kobayashi. Press-lentt db CCJUL I.
EXTRATO DE CONTRATO (RET-FUCAÇÃO)
RTE/GÃO P^I^IS^IKIIA- N G-1Í2J20I8.PROCE55O ADMI- 

NlSTRATVO N 31012/2018.:^BJETD: RP - 'Aquisição de água 
mnorbl: Gblão de 20L copo 200mL o ágjb com gás garafb 
de 500m-'.Coniraianro: Prefettura do Munklp-o do Taboão db 
Sorra Co^btad^;:* DISTRBJIDORA TRIÂNGULO ÁGUAS E 
ROTISSERIE -TIDA - ME. para cs itons o peke valoras un-tár-os: 
2 - Agub minorai pião de 20 -rtro^TS 10,82^-: * RONALDO 
QUEIROZ DANTAS DISTRBUIDCRA DE BEBlDAS - ME, para os 
-t:ens o patos vatores un.-tir-os . 1 - Ãgua M|norb1, som gfe. copo 
de 200mL-R$ 0,62/1^ 3 - Agua mrla-b| com gás, garba da 

SOOmL- R$ | 56AJ N. Vbloras constaMos do qu<bdo resumo, parta 
lrtratpwro do p-xosso. Prazo da vigência: 12 (dozo) mosos b 
contar da data da ass-naura Assnado om 11 de fewai-o da 
2019. TdtaBfii àu^--10' SecrOáro Munic-pbl de Administibção.

NOTIFICAÇÃO
fcam NQrifiObdbS. A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES 

RURAIS DE ANA DiAS CNPJ 14.634.86(40001 -91 :COCRERA- 
T1VA ÃGRORBCUARIA FãMi-JAR DE NOVA CAMPINA CNPJ 
^’.1S&2I4<0001-66;CC^OFE^TA^1^VA DE PIODUÇÃO INDUSTRIA
LIZAÇÃO E COMERGAL-ZAÇÃO AGROPECUÁRIA DOS ASSENTA
DOS E AGTICULnCES — REGIÃO NOROESTE DE SÃO RÃULO 
CNPJ 04.455.745/0001-04 . através do sous Roprosombfflas 
logais afim do quo ct^ipb^m na prazo máximb do 03(Très) 
dibs a Rr-aça Mguol Crtogb, 439, Raque Assunção, Taboão da 

Sorra-SR para quo assinom os raspoctivos contratos da Agrl- 
cult^b F^illbr Rmcosso 5-90.001/2019 PA T2 .^:^'4/^(^1^<J. SOB 
RENA DE SIERSM PEINÃLIZADCS DE CONFORMIDADE C^M C 
ESTABEL-CIDO NC EDITAL EM QUESTTÃOTDaão da Serb, 14 
do outubro do 2019.

RICARDO SHIGUERU «^(^^^«5^1 - ^ssor^ Técnoca db 
5MA .

OFICIO V 344/2019
A PERA- JD COM. ^QDÃLJMENTIC OS ElREU ME Av Lb ma 

Tornos, 123, Jibrdim ftapubr, São Raufo-SP Cap 03670-000.Ref 
Proc 305^69^.2019. RoOo prowaitte oncbnlllhbnl0s em anexo 
cópo da Comunkbção Intorna n 28.888/2019 e anexos (fls. 
02/15) do Dopatamonto de Al rnontação Esrjla o Sup'linenros 
quo rotata quo ossa omprosa não cumpriu com b ontrega do 
alimantos polo podido do n*s 2837/19 no valor do R$ 229245.00 
omponho de número 07426 r^^^jW^nonto do qubl ossa 
omprosa » v- nculou conforma lastro de Preços G-0182019... 
Assim sendo, ío-hÍo am vista as ponblidbdos quo podem sor 
aplicada d ossa omprosa om virído dos fatos o documentos 

bprosorntbdos acimb, om homonagom ao princípio da bmplb 
dafOsb e do contraditório, concedomos a V. Sas para quo. no 
prazn de 10 (doz) di-a: a co^ do roed)inontD dasto, ou db 
publicação resumida dosto no DTCE. o quo ororrar por último, 
apresenta a necessária just-f-atra sobre os fbtos narrbdbs 
pola Soarotarib da &O)urançb o Dafesb Soci-b, acima refar-do. 
Fta aberta *wstx* da processo,bom como extração do cóp-bs- 
Taboão da Sorra 14 do outubro de 2019.

TLCATDO SHIGUERU KOBAYASHI - AssosMia néoniob db 
5MA . 0 prasata dospahb ostá d-sKni'itbl na nitojb para 
coraua no sito db Prraeitura de Tb»ão db Sana-SP ww. 
rateabda&erni.4p-)OVJbr

OFICIO N 345/2019
A ^-SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELl Av TretieS52, 

CbmposHra,S^to Andre-SP cop- 09070-310. Rt-x, 33.763/2019. 
Rolo pewto onobminhbmns om anexo cópia db Cononikbçbo 
Intornb n“ 30.282/2019 e anoxos (f-s. 02/07) da Seorrotarib da 
Comunikb^ qua relata que essa amprasb não cumpriu com b 
ontroga do serviço snllkliadn pelos podidos de --Vs 301-Q/2019 
no valor de RS 4.200,00 o^eOhs de número O78SO, 
3011/2019 no valor de RS ’200,00 omponho 07851, respecti- 
vamonto do qual essa onresa so vinculou co^^m^ R^istro 
de Pneços G-0K3.f2018.... Asrn sondo, tendo om vista as ponbi- 
dbdes que podam sor apkiads d oss omprasa em v-rtudo dos 
fatos o documentos aprosonltbdos bcima, em homanogom ao 
printípio da ampla dofOsb o do onnrrbdkónn. roncodomos b V 
Sas para que, no prazo do 10 (doz) das, a conta do rooobinanrn 
dosfe ou db pUi-aÇão rosumldb dosto no DOE, o quo ocorrer 
por último, apresento b necessária jnaidicarlva sobre os fatos 
narrados palb SraroOarlb do I^urafiça e Defesa Social, adrnb 
rofonido.Fikb aborta "v-stas* do processo, bom como extração da 
cópias. naboâo db Sera, 14 de outubro de 2019.

RKCÃRDO 5HIGUERU KOBAYASHI - Assossorib Téon-ob db 
SMA . 0 preson» de^b^ ostá dispnri'tol na r-taga paa 
c^ultb no site da Profoftura de Tbnão da Serrb-SR wvwr. 
ratobocdb«enn.$p.gnv.b-

EXTRATO DÃ ATA DE SESSÃO DA ’COJUL 2* RARA JUL
GAMENTO DE PROPOSTAS E CLASSF-CA^AO DEFINITIVA DE 
VENCEDOR

LICITADO: TOMADA DE PREÇOS N° T-06./19-ADMINIS- 
TRATIVO: 20505/19-O^^ETO TESSlMlDO: ELABORAÇÃO DE 
RRCJETO EXECJJTVO PARA A CONSTRUÇÃO DO RRÉDIC QUE 
ABRIGARÁ O SER. CARÍS E C CEO, ESTR-DAS OLARIAS—JD. 
TR1ÃNGULO. As 10?00 h de 14/1Q/19. rewm-re ■ "COJUL 2' e 
docldlu: DosolassiPioar: CITPLÃN o Clbsssliitar bs danais sondo: 
1MLTI. «95.969127 (VENCEDORA): Z’-K-LVIN RS 9B.000.00: 
3--HTC. RS 118-629,67; ’■-^FF, RS 138.987,00: 5-14/11, RS 
140.061,42. 6*^ MORENO R$ I4l.474al; 7--DHAS CARDO
ZO, RS 155-•DO0,O0; 8*-V,ALENTE. R$ 184.289.79; 9*-DÉDALQ RS 
T99.934..02 o IC-REE DRO TADDEL RS 206.431,16- Fkb aborto 0 
prazo legal do 05 das úteis para ovontubs rocursos a contar tfb 
data dostb publi^«n-(ba publ-cata na íntogrb no sita: www. 
ts.s^.gov-br- link lloltbçõe$).

ANDERSON PEREIRA. - Rebdorttoda "COJUL 2* - Comissão 
do Kllgbnenro de .-kitbçõos (Obras o Sorviços de Engonharia)

DECISÃO SECRETÃRC DE ADMINISTRAÇÃO
Rrocossc Ãdml^lsr-ativa — 3■8.-68S20I8<arrb Convite r’ 

C-16/19-Cbjoto: ’Cn^^aiaçân de Empresa pao Serviço da 
Engoihallb com H^^imantn da todos os mbtorlbis e equi
pamentos, visando 1500» da Escola EMEF Prof* Dalva 
Barbosa Limb Janson, s-tuada na Rua Constaitino Dias Lopos 
rV 10? - Jd. Sb-atO. Vistos, rlOlarbdos e daci^dos: Em, 23 do 
setembro de 2019, «0b•eM-erbn-nns os autos da Carta Convitto 
rr- C-Hj/19 - PA 38.686/201 B. na fasa de recurso de julgamento 
de harllrtaçãD- A liclt^nto - Sennon Construções Eiroili - CNRJ 
n” 14.710.333/W0? -52 - bprasentou Recuso Admlnlsrnar-vn, fls. 
536/587. an faca do sua inábil itoçã^, proforida ds fc. 531/5.32 
0 recurso adm-n-5trat:lw r^orposto é tempestivo, estando 
prosontos os pressupostos do leglrllndade inferosse iraonb 
o romposrlvídbda, maroo<o^dn oonhoo-manro, passando á aná- 
l-sa morltórla. A Comissão de Lkítação - COJUL II - analisou 
o neourto o de formb réo^-ob o mot-ubrib, manlfostou-sa pola 
manutenção, onc^n-^hbndo os autos parb docsão, nos mokfas 
do brigo 1QJ, 1. "b", §4°, db LO n® 8.666/93 . Assisto rbiáo d 
Comissão de L-c-liação - CCJUL II, isto porque conforma cons
tam nos autos f& 527/52-8 e 590/591: o raoorl^O1re nác logrou 
êxito om btondor ao disposto no itom 7.6.1.10 e 7.6.1.18 do 
EditaL quo pra^'tubvb: 7.6.1.10 - Atestado de coMprovbÇão da 
quo b omprosb possu no data de sessão públkb dostb l -o-raçáo, 
om sou quadro da passobl 000’^1X0110 ongonhoiro oPi-íI ou 
arq^i|iarb com orçeriênõb na execução do serviços portinantes a 
oompb^'ívo-s com o objeto dosa Ikitbçãa dovando a propononto 
anoxbr CAF(s), onl^p^ovandn b oxpo-lênolb cfc prof-ssionbl 
rolbrivamonro ã ofotNb execução do sort-çr do ongonharia 
conformo Súmula 23 do Tn-buib dfe Contas do Itado do São

lkitacaoGsumve.sp.gov.be
http://www.tabapua.sp.gwbr
ts.sp.gov.br


 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

448-São Pauio, 129 4204} Diário Oficial Poder Executivo - Seção I sexta-íeira, 25 de outubro de 2019

Pi 22t> dt execução: 05 (crtc) meses.
Data de entrega dos envelopes: 28 de novembro te 2019 

até as 09:00 horas.
Data de abertura dos envelopes: 28 de novembro de 2019 

as 09:15 horas.
Edrtal: 0 edital será fornecido mediante a apresentação de 

um cd virgem pela empresa interessada ou do e-mail: liçitacao© 
sumare.sp.gov br

Maiores informações e edital completo na Divisão te Lici
tações e Compras, na Rua João Jaccb Rohwedder n’ 41, Centro. 
Sumaré/SR através do telefone {19} 3399.5300 ou fax (19) 
3873.1780, das 08:30 as 16:30 horas, nos dias Liters.

Sumaré, 24 te outubro de 2019
HENRIQUE 5TEIN SCIÁSClO 
SECRETÁRIO 5MARH 
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
Tomada te Preços n° 009/2019 
LJcitaçSo n° 105/2019
Objeto Contratação te empresa especializada em reforma 

e execução de obra remanescente de edificação escolar EE Jd 
das Orquídeas.

Interessado: Secretaria Municipal de Educação 
Licitação tipo: Menor preço global.
Regime de Execução: Empreitada preço LAitâráj. 
Vafor estimado da contratação: RS 1.065 040,39 
Prazo de execução: 04 (quatro) meses.
Data de entrega dos envelopes: 13 de novembro de 2019 

até as 09:00 horas.
Data de abertura dos envelopes: 13 de novembro de 2019 

as 09:15 horas.
Edital: 0 edital será fornecido mediante a apresentação te 

um cd virgem pela empresa interessada ou do e-mail: licrtacao© 
$umaresp.gwbr

Maiores informações e edital completo na Divisão de Liei 
tações e Comprar, na Rua João Jacob Rohwedder n’ 41, Centro, 
Sumará/SP, através do telefone 119) 3399.5300 ou fax (19) 
3873.1780, das 08:30 as 1630 horas, nos dias úteis.

Sumaré, 24 te outubro de 2019
HENRIQUE STEiN SC1ÀSOO 
SECRETÁRIO SMARH

CÂMARA MUNICIPAL DE SUMARÉ

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO. 3S3/2O19
PREGÃO PRESENCIAL 20/2019
OBJETO; AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS, 

MICROFONES, GRAVADORES E CELULARES.
UOTANTE CLASSIFICADO: F-TECH COMERCJAL EJRELI-EPP 

(LOTE 01 E ITENS 9,10.11 E14}
UC1TANTE CLASSIFICADO: CARLOS EDUARDO NOGUEIRA 

BARROS - ME [LOTE 02 E ITEM 13)
LICITANTE CLASSIFICADO: PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔ 

N COS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO flREU (ITEM 8)
UCITANTE CLASSIFICADO: VICTOR HUGO TORQUATO - ME 

(ITEM 12}
VALOR GLOBAL RS 30.915,00 (trinta mil, novecentos quinze 

reais).
ADJUDICADO PELO PREGOEIRO E HOMOLOGADO PELO 

PRESIDENTE
Sumaré, 21 de outubro te 2019
William te Souza Rosa Presidente da Câmara Municipal 

te Sumaré
EXTRATO DO T TERMO ADITIVO • CONTRATO 31/2017 
PROCESSO 282/2017 PREGÃO PRESENCIAL 14/201 7 
CONTRATADA: SINO CONSULTORIA EM INFORMÁTICA 

LTM-EPP
OSlÉTO: PRORROGAÇÃO 00 CONTRATO DE PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO LICENCIAMENTO OE SOF
TWARES DE GESTÃO DE

CONTEÚDOS WEB, CUSTOMIZAÇÃO DE LAYOUT. CRIAÇÃO 
E MlGRAÇÁO Dé DADOS CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES SER 
VIÇO5 DE HOSPEDAGEM

EM DATACENTER, GERENCIAMENTO DE CONTAS DE COR
REIO ELETRÔNICO E SERVIÇO DE STREAMING PARATRANSMIS 
SÃO AO VI VO NO ÂMBITO

DO "PORTAt LEGISLATIVO* DO MUNICÍPIO DE SUMARÉ - 
WWW CAMARAS JMARE.5PGOV.BR

Sumaré, 24 de Outubro 2019
William de Souza R«a - Presidente da Câmara Municipal 

te Sumaré

SUZANO

PREFEITURA MUNICIPAL PE SUZANO

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA N° 003/2019 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXE
CUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA E ORFNaGEM 
NA RUA ANTÔNIO INÁCIO. RUA VALDIR FERREIRA DE JESUS, 
RUA IOSÉ DIAS DE SOUZA E JOSÉ G. DO NASCIMENTO NO 
BAIRRO JD. BRASiL

TORNAMOS PUBLICQ para conhecimento dos interessados, 
que o Senhor Secretário Municipal te Manutenção e Serviços 
Ufoanos ADIUD COU e HOMOLOGOU a classificação proferida 
do objefo te presente CONCORRÊNCIA, à empresa OESTEVALIE 
PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, com o valor global de 
RS 2^03.141.11 (Dois milhões, seiscentos e três mil. cento e 
quarenta e um reais e onze centavos).

ARI SERAFIM BARBOSA - Secretário Mmicpel te Manuten
ção e Serviços Urbanos.

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 
PÜBUCAN’001/2Ü19-REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO OE SERVI 
ÇO5 DE PEQUENOS REPAROS NOS PRÓPRIOS E INSTALAÇÕES 
MUNICIPAIS.

TORNAMOS PÚBLICO, para conhecimento dos imeres 
sates, que o Senhor Secretário Municipal de Planejamento e 
Finanças ADJUDICOU e HOMOLOGOU a classificação proferida 
do objeto te presente CONCORRÊNCIA, á empresa AC MELKO 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, um o vafor global de 
RS 5.099.143.67 (Cinco miliões. noventa e nove mil, -cento e 
quarenta e três reais e sessenta e sete centavos).

JTAMAR CORRÊA VIANA Secretário Municipal de Planeja
mento e Finanças.

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔ
NICO N’ 06T/2O19 - AQUISIÇÃO DE VEICULO DE TRANSPORTE 
SANITÁRIO COM ACESSIBILIDADE.

TORNAMOS PÚBLICO, para conhecimento dos rteressados, 
que o Senhor Secretário Municipal de Saúde HOMOLOGOU 
e classificação proferida e ADJUDICOU o objeto do presente 
PREGÃO ELETRÔNICO á empresa MASTER COMÉRCIO DE VEÍ
CULOS E SERVTÇOSEIREL1 com o vakn te RJ 151.260.00 (Cento 
e cerquenta e um mil, duzentos e sessenta reais) para o LOTEO'.

LU IS CLAUDIO ROCHAGUILLAJMON Swretãio Municipal 
de Saúde. j

PREGÃO PRESENCIAL ABERTO JUNTO AO OEPARTAMENTO 
DE COMPRAS E LICITAÇÕES

N':O75/2OI9 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVEN 
TUAL LOCAÇÃO OE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICI
LIAR -ABERTURA DOS ENVELOPES EINÍÇI0 DO JULGAMENTO: 
08 de novembro te 2019, as 09:00 horas, na Rua fóruel. n“ 501. 
térreo, sala te licitações. Centro, Suzano-SP.

curs CLAUDIO ROCHAGUILLAUMON Secretário Municipal 
de Saúde.

1* ALTERAÇÃO DO EDITAL DA CHAMADA PÚBLICAABERTA 
JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Na: 
02/201VSMMA

OBJETO: CREDENCIAMENTO VISANDO A CONTRATAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE CLÍNICAS MÉDICAS VETERINÁRIAS PARA 
ATENDIMENTO AOS ANIMAIS EM SOFRIMENTO E/OU VÍTIMAS 
DE ACIDENTES, A8ANDONADC5 E VÍTIMAS OE MAUS TRATOS 
QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MÉDICO, VETERINÁRIO 

• E CIRÚRGICO - RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até 18 de 
novembro de 2019, às 16.00b, na Rua Bauel, 501 - 1° andar - 
Sala 106,nchoráFi?tesQ9MX)ás 12hQ0 e tes 13hüOàs IfihOO.

EDSON GIANUZ2I Secretário Munidpalde Meio Ambiente. 
Os Editais e seus anexos estarão ãsponrres no site www 

suzano^pgovbr. Eventuais dúvidas pelo telefone (TT) 4745 
, 2191.
| PREGÃO ELETRÔNICO EXCLUSIVO PARA EMPRESAS ME/ 

EPP ABERTO JUNTO AC DEPARTAMENTO DE COMPRAS ; 
LICITAÇÕES:

Na: 077/2019 - OBJETO; AQUISIÇÃO Df EQUIPAMENTOS 
MÉDICO HOSPITALARES III - TÉRMINO DE ENVIO, ABERTURA E 
CLAS5IF1CAÇÃO DAS PROPOSTAS: 11 de novembro de 2019, ãs 
09:TS horas - INÍCIO DA FASE DÉ LANCES: 11 te novembro de 
2019, ás 09:30 horas.

N': 07SV2019 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR PORTÁTIL - TÉRMINO 

i DE ENVIO, ABERTURA E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS: 12 de 
I nowmbrote 2019, às 091S ha as INÍCIO DA FASE DE LANCES 
I 12 te novembro te 2019. às 09:30 horas.
| PREGÃO ELETRÔNICO ABERTO JUNTO AO DEPARTAMENTO

OE COMPRAS E LIOTAÇÕES
N’:078/2C9- OBJETO REGISTRO DE PREÇOS PAM EVEN 

TUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS-TÉRMINO DE ENVIO, ABERTURA 
E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS: 11 te novembro te 2019. 
á$ 13 45 horas - INÍ-ClO DA FASE DE LANCES: 11 de novembro 
de 2019, às 1400 noras.

LUIS C JUDIO ROCHA GU1LLAUM0N - Secretário Municipal 
i de Saúde.
| FT 4800019 - OBiElO: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
1 EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBTOÁRIQ -TERM NO D£ ENVO 
| ABERTURA E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS: 12 de novembro 
I te 2019, às 13:45 botas - JNÍCIO DA FASE DE LANCES: 12 de 
| novembro te 2019, às 14:00 horas.
| LEANDRO 6AS5INF - Secretário Muncipat de Educação.

Dijponrveb no Portal eletrônico de compras govemamen 
tais, no endereço wwwAb.com.bi, ou wvrw.licitacoes-e.axn br 

I Os Edtais e seus anexos estarão disponíveis no site wwwsuza 
! no sp-jsv.b». Eventuais dúvidas peto telefone (11] 47452191

I CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO________________

EXTRATO DE CONTRATO
I Contratante: Câmara Municipal de Suzano - Contratada: 
j Pbon Equipamentos de InformàtiCa-ME - Contrato: 019/2019 

Ob)eto: Aquisição te licenças perpétuas <fo software Microsoft 
I Office-Vigência'21/10/2019 á 21/10/2020 -Vabi:R$31.500,00 

- Fundamentação legal: Lei Federal n” 10520/02 e Lei Federal n’ 
I 8.666/93 com suas afteraçõ« e atualizações posteriores - Suza-

EXTRATO DE CONTRATO
Contratante: Câmara Municipal te Suzano - Contratada: 

Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual P&ifcta 
'Júlio de Mesquita Rtio' ■ Fundação Vunetp - Contrato: 
020/2019 Objeto; Realrzaçâo te concurso público para o 
provfownto de cargos públicos do quadro te cargos efetivos 
da Câmara Municipal te Suzano ■ Vigência: 22/10/2019 á 
22/10/2Q20 - Valor estimado global: até RS 86.675,00 - Fun
damentação legal; art. 24, Vlli e Kill, te Lei Federal n° 8 666/93 
e suas alterações, consubstanciada pelo Parecer Juridko n* 
073/2019, te 09 te outubro te 2019. ■ Suzano. 22 te outubro 
te ÍQ19 - Presidente-Ver1. Gerice Rego Ltone.

TORNA-SE PÚBUCO PARA CONHECIMENTO DOS INTERES
SADOS que a M«a Diretiva da Câmara Municipal te Suzano 

] HOMOLOGOU a Adjudicação do item 01 do Pregão Presencial 
n. 002/2019 á CotorSisthem te Brasil - Comércio e Sistemas 
Repro^áficos ~ ME/EPR cujo objeto é a contratação de serviço 
te locação de impressoras multifuncionais para gabinetes 
setores e departamentos da Câmara Municipal de Suzano. 
ram c valor unitário de RS 64,50 (sessenta e quatro reais e 
cinquenta centavos) e valor total mensal de RS 2.257,50 (dois 
mil, duzentos e cinquenta e sete reais e cmquenta centavos)*. 
Suzano, 22 de outubro te 2019. Mesa Diretiva da Câmara 
Municipal de Suzano.

TABATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA

O Munirpio de Tabatinga comunica aos interessados que 
foi JULGADO o seguinte Processo Licitatório;

PREGÃO PRE5ENCIAL N* M&20T9 - PROCESSO LICITATÔ- 
RIO ^087/2019- EDfTAL N* 063/2019, que tem como objeto 
a Contratação de empresa especializada para confecção de 
irrformes escolares para os alunos da Rede Pública Municipal- 

; Em fawr da Empresa; ECLIPSE COWECÇOES EWU5JWÃ 
E COMERCIO EIRELI EPP, CNPJ: 06.171.Ô45/OO01 26. Tabatinga/ 
SP, 24 te outubro te 2019.

I CÉUA REGINA GARDIM - PREGOEIRA

TABOÁQ DA ShRP.A

PREFEITURA M WICIPAL PE TABOÃO DA StRftA

DESPACHO DO PREGOEIRO
PregãoE-042/2019 Processon’2l 167/2019.OBJETO;*RP

- 'Aquisrção de Material Médko Hospitalar - Grupo Agulhas* 
Conforme consta da C.I. 82/2019, realizado pefo Secretaria 
Municipal Saúde, constatou-w o seguinte; Item REPROVA
DOS; 'Injex ndustnas Cirúigicas LTDA. - itens 4 e 5. motivo: não 
apresentou amostras, ‘Metefe Produtos Médicos Hotottalares 
Ltda. Item 2. irrotivo: não enviou a documentação de autenti
cidade solrcttada. Item APROVADOS; ‘Pontual Comercial Eireli
- Itens; 8.17, 18, 19,20, 21,22. 25,27, 30. 31 e 32; ’Doctor 
Med Comercial LTOA. - itens: 1, 3 e 9; ’CB S Médico Científica 
S/A - Iiecs; 10,11,12,13,14,23, 24,26 e 33; * Injex Indústnas 
Crúrgicas LTDA. - Itens 28 e 29; ’SG Tecnologia Clinica LTDA.
- itens 6 e 7 Para os itens 15 e 16 a empresa 3 Albe enviou a 
documentação que foi considerada regular devendo apresentar 
amostra d® rtens no prazo te 3 (três) dias úteis. Tendo em vista 
que o item 2 restou fracassado fica ccocedído o prazo de oito 
tias úteis p»a a empresa Medefe Produtos Médicos Hospita 
lares Ltda. apresentação te nova documentação ou te outras 
propostas escomodas das causas refendas no artigo 48, § 3° da 
lei 8666/93. Taboão da Serra. 24 te outubro te 2019. 

Ricardo Shigueru ifobayashi - Pregoeiro
AVISO DE LIÇTAÇÃQ
Pregão Eletrônico rf, E-052/2019. Processo Ikitatório: 

27604/2019. Objeto: RP-'Aquisição te Insulinas III'. 5esáo
i públo de processamento: dia 12/11/2019 as 09:00 horas. 
I Da sessão pública: 0 (XOcessaroerrto eletrônico será realizado 
I através do endereço eletrônico www.bll.org.br. no dia e hora 
' mencionados e será conduzida pelo pregoeirn com o auxilio da 
i equipede apoio. Oecfital está (fisponível no site wwwts.sp.gov 

br e wwwbr.org br Taboão da Sena. 24 de outubro de 2019.
! Takashi Suguno-Secretário Municipal de Administração 

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n° G-060/2019. Processo írcrtatório: 

29269/2019. Objeto: 'Contratação de Empresa especializada 
I em fomecimento e implantação de isra Solução rrtècpada por

i Ttmvédio do fomeccnento te iraagens, tecnologia ataxés te 
I softwares inteligente^ conuiucaçào e mpLarteção do Centro 
| de Operações e inteligência CQI no Mim>c^io te Tabaão da 
j Serra*. Sessão pública e entrega de envelopes. 11/11/2019 às 

: 09:00 horas. Local da sessão pública: Praça Miguel Ortega, 286.
1a andac Pq Assunção. Taboâo da Serra/SR Local para aquís>ção 

I te eddat rpatiútamente, no site; www.ts.sp.govfor. Tatxião da 
| Serra, 24 te outubro de2019
I Takashi Suguino - Secretário Municipal te Administração. 

EXTRATO DE CONTRATO
Pregão Eletrônico N°. E-G43/20I9. Processo Administrativa 

Na 29057/2019 Objeto RP - ‘Aquisição de Fralda Descartável 
infantil para Atendimento Judiciar. Contratante; Prefeitura do 
Município de Taboão da Serra Contratada: SUPPORT COMER
CIAL E SERVIÇOS EIRELI, pelo item, pelo valor unitário de RS 
1,20/un, velor constaite te quadro resumo, parte integrante do 
processo- Prazo de vigência 12 (doze) meses, a contar da data 

I da assinatura Assinado em 16 de outubro de 2019. Takashi 
| Suguino - Secretário Municipal te Administração.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N° G-D31/2019.PROCE55O ADMI 

i NISTRATIVO N“ 13519/2019 OBJETC;RP ‘Aquisiçãote Enxoval 
I de Bebê* Contratante Prefeitura do Município de Tabote da 
I Sem. ContratadasKSoua Gonçalves Comercial -ME, pad o 
| Lote 1 (batheira), pe^° fofol 25 830.00, Comerdal 
■ Têxtil DFM Erelí-EPP; para o Lote 2 (macacão te plush largo 

com pé), pe*0 total de RS 59.724,02, lote 4 (Ojtate em 
i malha), pelo valor total deRS 17.859,60, LoteS (fralda depano), 
| pelo valor total de RS 20.098,20 e Lote 7 (body mançp longa), 
l peto valer total te R$ 26.356,84; Comercial KRF Eireli, para os 
I LOte; 3 (macacão em malha longo Core pé), pelo vakx total te 

. R$45816.00, Lote 8 (toalha «rm forro fralda branco), pelo valor 
1 total te RS 68.460,00 e lote 10 (saída te matemkíate em lã), 
I pelo valor total de RS 116.640,00; Support Comercial e Serviços 
I Eireli, parao lote 6 (meia), pelo valor total de R$ 7.345,50 e Lote 

9 (cobertor para bebé). pelo valor total te RS 44376,75, valores 
i constantes do quadro resuma parte inteçFante do processo. 
! Prazo de vigência 12 (doze) meses, a contar te data da assina 
i tura Assinadoem T1 te outubro de 2019.

Takashi Suguino - Secretário Municipal deAdmfoisbaçào.
EXTRATO DE CARTA-CONTRATO
CONVITE N° C-022/2019. Processo Administratrvo na 

I 21.770/2019. OBJETO; 'SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PRÊVEN- 
[ TIVA E CORRETIVA DA REDE DE PABX, RAMAIS E LINHAS TELE 

FftNICAS’-Coitratante: Prefeitura do Município te Taboão da I Serra Contratada: ASSI5TEC TEL TELECOMUNICAÇÕES L.TDA- 
-ME CNPJ 62148242/0001-84. Prazo: 17 (Dezessete! mees 

' podendo ser pronogade a critério da aàninistraçâo.Vigente 
; T6/09/20T9 a 15/02/2021. Valor RS 162 670,96 (Cento e

Sessenta e dois mil. seiceatos e setenta reais e noverto e seis 
centavos).Auinatio; 16 de setembro de 2019.TAKASHI SUGUI- 

I NO Secretário te Ateii nistreção
DESPACHO 00 SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

I ReF Pregão G-0113/2018 • Processo n" 17513/2018. OBJE
TO 'AQUISIÇÁO DE MATERIAIS PARÁ A ESCOLA DE BELEZA' 
Cwforroe consta Oa Cl n° 19.464/2019 (fls. 635) a empesa 
NONNE REPRSENTAÇÔE5 COM. DE MAT. EIRELI ME teocou de 
entregar os materiais constantes do peefafo te ns 1500/2019, 
empenho n° 4638/19246/2019 (fls. 638/639). No intuito de pre
servar o direito da ampla defesa e do contraditório foi enrádb 
á empresa o oficio te n' 19B/19 (fls, 641/644) juntamenle com 
cópia dos documentos acima citados. A notrfkaçãa foi publicada 
também no cia I6/07/2019, no DOE, pág. 145. A empresa não 
foi encontra te conforme consta do AR (Rs. 649) em que foi cer 
áfícado que a empresa havia mudado do endereço. Destarte, r» 
âmbito te execução do serviço, a Secretaria te Desenvolvimento 
Econômico, gestora do contrato, informou que não foi entregire 
pela empresa o item constante do pedido no prazo. Assim sendo, 
com firídamento no artigo 7B, l, I) e Vii c.c. o artigo 87, II e III, 

i § 2“ da Lei 8666/93 c.c dausulas 171.2.1, 172.1 do Instru 
1 mento de Ata de Regstro de Preços Pregão G-113/2019 aplkn 
| à eroresi NONNE REPRESENTAÇÕES COM. DE MAT. EIRELI 
I ME as se^Jintes penalrtetes: 1 - Advertência, e 2 - Multa nc 

valo* de 10% do valor total da nota de empenho, referente ao 
| empenho te n" 19246/2019 (petefo n“ 1500/2019) no saiu te 

1 RS 9.132.16 (nove mi, cento e irrita e dois reais e dezesseis 
; centavos), multa esta equivalente a RS 913,21 (novecentos e 
i treze reais e vinte e um centavos). 0 prazo para pagamento da 
I muita e de 5 (ancoi dias úteis, sob pena te inclusão em dfvite 

ativa. Taboão da Serra, 07 te fevereiro te 2018.
I TAKASHI SUGUINÒ ■ Secielâno de Administração.
I EXTRATO DA ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA 
I DC DOCUMENTOS
. LICITAÇÃO:TOMADA DE PREÇOS N’K&19-ADMINlSTRA- 
! Tivo N9 31941/19-OBIETD RESUMIDO: ELABORAÇÃO DC PRO 

I JETOS EXECUTIVOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE PQ.TEMÁTICO 
NÕÁQ.DA5 HORTENSIA5-PÇA.MIGUEL ORTE6A500 PGA55JN

I ÇÃO. ÃS 15:00 h de 24/10/19 a 'COJUL 2", sue os emretopes 
I de DOCUMENTOS das liertantes mteressadas, ou seja, SVAJZER 
I A GUTIERREZ ENG.LTDA.-EPP: AMARAZ PROJETOS SU5TENTÁ- 
, VEfi LTDA -EPP; ALP ENG.E ARQUITETURA LTOA.-EPP; DiAS & 

CARDOZOENG.LTDA.-EPP. NTS PROIÉTOS £ GERENCIAMENTO 
| LTDA. - EPPe CORSI ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP. 
1 (publicato na integra no site: www.tisp.gov.br link licitações) 
i ANDERSON PEREIRA • PRESIDENTE DA 'COJUL 2’-C0MIS- 

SÁO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES (OBRAS E SERVIÇOS DE 
I ENGENHARIA)

í IA ivl BAL________________________________________

| PREFEITURA MUNICIPAL PE TAMBAÚ____________

j PREGÃO ELETRÔNICO N“ 34/2019
I HOMOLOGO, para que produza efeitos, a adjudicação feita 
. pela Pregoelra no Pregão Eletrônico r’ 3412019, que cuida do 
I Registro te preços para futuras e eventuais compras de ácido 
| fluossílkica na seguinte confoimidade: BelgiQUfnjca Produtos 

: Químicos Ltda - EPP, tote: 01 — R$ 47.880,00. Fica desde já 
convocada a Adjudicatária, na pessoa te $eu representante 
legal, a conparecer junto ao Departamento de licitações desta 
Prefeitura, para f ns te assinatura da Ata te Registro te Preços. 
Evandro Tortello - Coordenador de Finanças.

PREGÃO PRESENCIALN“44/2019
A Prefeitura Municipal te Tambaú. comunica aos interessa

dos que encontra-se abeto o Pregão Presença! n.* 44 / 2Q19. 
: visando o Registro de Preços para futuras e eventuais Comrata- 
I ções de empresa Prestadora te Serviços técrnces especializados 

de exactws de ResswâKia Magnética lavdada. tóertura dia 
| 07/11/Z019. ás 08h30nwn. Infonnâçóes na Seção te Licteçfes, 

pelo Tel. (19) 3673 9500, ou pessoafmente na Rua Praça Carlos 
i Gomes, n" 40, Centro - Tambaú-5R Evanteo Tortehü - Coorde 
I nadorte Finanças.
! CONCORRÊNCIA PÚBLICA N= 01/2019

RETlHCAÇÃO
I A Prefeitura Municipal de Tambaú comunica aos interes 
I sados que a CP na 01/2019, que se realizaria no dia 06 /11 / 
| 2Q19, às (BhOOminjurttoà Seção de Licitações, ra PraçaCarfos 

Games. n° 40, Centro, Tambaú/SP. visando a Contratação te 
empresa te engenharia para execução te obras te pavimen- 
toçâo asfáítica, bem como ttaragem em trechos te Av. José 
Gatto, m município de Tambaú. conforme o processo FINISA 

i (Financiamento á Iniraestrutura e ao Saneamento), pelo fato 
do Edital conter um víóo na planilha orçamentária afetando 
diretamente a formulação das propostas fka alterado o dia de 
encerramento e recebimento dos envelopes, passando para o dia 

. 26/11Í0T9 as 09h00mir mesmo local antehqrmente marcate. 
í A visita técnica ao local da obra, para as empresas que ainda 
i náo a Iizeram, poderá ser feita no periodo compreendido entre

I às QtftüOnMti do dia 25 í W / 2019 ás 16hQ0min dodia 25 / It 
I 12019, mediante agendamento prévio com a repartição ptelka 

responsável, peto telefone (19) 3673-9600, ramal 68 Dertate 
lament^ a Comtssáo informa que as garantis A protocolizadas 
serão acedas para participação no certame, bem como as visitas 
técnicas já realizadas também serão aproveitadas. Maiores 
informações poderão ser obtidas rro endereço supra, ou através 
do tel. (19) 3673 9500 ramal 35.0 Edtal poterá ser adquirrdc 
mediante o recolhimento de RS 15.00 no endereço acima citado 
<xj grarurtamate através do site wvwvtambauspgov.br. Roni 
Eton ireti Astorfa. Prefeito Municipal.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N* 04Z2QT9
RETIHCAÇÀO
A Prefeitira Municipal te Tambau comunica aos interes

sadas que a CP na 04/20 T9, que se realizaria no dia 06 /11 i 
2019, ás 15h00min. junto á Seção te Licitações na Praça Carlos 
Gomes, tf 40, Centro TambsiVSP. visando a Contratação de 

. empresa de engenharia para execução de obras de pavimen 
tação asfáltka. galerias de águas pluviais, bem como guias e 
sarjetas em trechos das ruas Roberto Ivan Fávaro, Maria José 
R CteKèncn, Eudides Maristrello, João Lepri. Francisco hséte 
Oliveira, Luiz Teixeira e Joel Sliva Filho no município de Tambaú, 

. conforme o processo FINISA (Financiamento à Infraestrotura e 
i «3$an»Rtentoj,pefofoLote€ditd(c9!q«umvkfonaplani!ba 

orçamentária afetando díretamente a forrou ação das propostas, 
fka alterado o dia de encerramento e recebimento dos enve 
lopes, passa-do para o dia 26/11/2019 às 13h30min, mesmo 
lotai anteriormente marcado. A visita técnica ao focal da obra, 
para as empresas que ainda náo a fiaram, poderá ser feita no 
periodo compreaidite entre ãs üâiOOmin do dia 25 í 10 / 2019 
às 16h00min do dia 25 / 11 / 2019, mediante agendamento 
prévio com a repartição pública responsárel, pelo telefone (19) 
3673-9500. ramal 68. Derradeíramenta a Comissão informa que 
as garantrás já protocolizadas serão aceitas para particiDdÇáo 
no certame: bem como as visitas técnicas já realizadas também 
serão aproveitadaL Mafores informações poderão ser obtidas 
no endereço supra, ou através do tel (19J 3673-9500 ramal 

: 35 0 Edital poterá ser adquirido mediante o recolhimento te 
RS 15,00 no endereço acma citado ou yaturtamente, através 
do sfte wwwtambaj.spgov.br. Evandro Tortello. Coordenador 
de Finanças

TAPIRAI

PREFEITURA MUNICIPAL DE lAPlRAÍ__________

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO
Acha se aberto na Prefeitura do Munidpio te Tapirai o 

Pregão FYesencial n’ 23/2019 - Processo Administrativo n“ 
200000434/19.

Interessado: Secretária Municipal te Saúde - Objeto: Regis
tro de Preços para o fornecimento parcelado de nutrição enters 
(dietas). A sessão pública será realizada na sala de reunites 
do Paço Municipal 'Hideo Tíba’, na Rua Augusto Moritz. 305 
• Centro, CEP 18180-000, Tápiraí/SP, com inicio previsto para 
08/11/2015, às O9D0 horas. 0 edital na nteçra está disponi
bilizado no endereço eletrfofco wwwtapiraijp.gov.b<., link 
licitações. Tapraí. 24 de outiforo de 2019.

ALVINO GUILHERME MARZEUSKI ■ Prefeito Municipal

TARUMÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ

Aditamento n*. 064/2019 - Contrato n*. 014/201B - Processo 
rf". 1661201? -Tomada te Preços 07/2017. Contratante: Prefei
tura Municipal te Tarumã. Contratado: SAN PIO CONSTRUTORA 
EIRELI EPP. Objeto: Contratação de emprsa especializada em 
engenharia civil para construção te Creche Escoía - VNa Crè 
tal - Cohab/"Tanimã "D" Código FDE 1201143 ■ Processo n 
3503/2012. Justificativa: Com fulcro no artigo 65, í. alínea 'b*. 
c/c §1*. da Lei 8.666/93, e suas posteriores alterações, as partes 
resolveram por bem aditar o valor do contrato uma vez que se 
faz necessário os shviçqs complementares te itens que estão 
representados em projetas e são imprescindíveis para a conclu
são da obra, haja vota que os quantitativos náo são suficientes 
pata o cumpnmenco te objeto Data te assinatura 23/1Ü/2019. 
Valor Rí 36.556,OO.

Aditamento rf 065/2019 - Contrato tf. 084/2017 - Processo 
«" 017/2-017 - Concorrência Pública ri°. 001/2017. Contratante 
Prefeitura Municipal de Tarinã. Contratado SAN HO CONS 
TRüTORA EIRELI EPP. Objeto: Execução de obras e serviços 
te eogmtwia, para a realização de empreendimento com 58 
unidades habitacionais, denomhado Tarumã *E*. Justificativa: 
Com fulcro no artigo 65, I, alínea 'b', c/c §1” e artigo 57, li, 
da lei 8.666/93, as partes resolveram por bem aditar o prazo 
<fo contrato até 31/12/2019 tendo errr vista a negessitede do 
término te faturamento; eventuais correções no pós obra e 
eventuais questões burocráticas. Quanto do valor, tevrte a 
intervenções necessárias para objetiva mrreçtes e melhorias 
na obra, conforme planilha. Data te assinatura: 24/10/2019. 
Valor RS 57.649,26. Departamento te Licitação - Louse C. G. C. 
Prado - hesiderrte da COMUL-

TATUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATJÍ_______________

RESUMO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 
DISPENSA M 007/2019
ProcessoAteiinistrativo n’. 163/2019.
Le Federal n°. 8.566/93 e alterações posteriores 
CONTRATANTE Ftefeitura Municipal de Tatuí 
Representante: Maria José P Vieira te Camargo 
CONTRATACkArSikon Ambiental Ltda. 
Répresentante;Carohna 3ari Aldrighi Moreira Pires.
Objeto: Contrato emergencial de test ração final te resí 

duos de serviços de saúcfe ipupos “A*, *B" e ‘E'r bem como 
te animas te perquenq médio e jante porte e sua dsposiçãc 
final, gerados no munklpfo de Tatui e demais serviços afms e 
correlatas.

Vigência: 60 (sessenta) dias.
Valor. RS 38.884.M (oitenta e oito mi) oitocentos e oitenta 

e Quatro reais e quatro centavos).
Assinatura: 24/1O/20T8.
Contrato te inteiro teor arquivate junto ao Processo 

Admin rstrativo.
RESUMO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO
Concorrência Pública n". 002/2018.
Processo Ateninistrativú r‘. 011/2018
leí Federal n°. B.666/93 e alterações poster fores 
Contratante: Prefeitura Municipal de Tatuí 
Representante Maria José P. Vieira de Camargo 
Contratada: Obra Nobre Construtora Lite. 
Representante: Sr. fousfo Roberto Junior Seraphim 
Objeto: Aditivo de 1,842353% c^e corresponde à impor

tância de R$ 35.741.70 (trintae dnco nwl setecentos e quarenta 
e um reais e setenta centavos), para ter continuidade na rea
lização te término da construção da URA {Unidade te Pronto 
Atendimento).

Assinatura; 22/10/2019
Valor RS 35 741,70 (trinta écinco mil setecentos e quaren

ta e um reais e setento centavos).

sumare.sp.gov.br
http://WWW.CAMARASUMARE.SP
suzanosp.gcv.br
http://www.licltacoes-e.com.br
http://www.suza-no.sp.gov.br
http://www.tKsp.gov.br
http://www.blLoig.bic
ts.sp.gov
http://www.bll.org
http://www.ts
http://www.tamtau-sp.gov.br
http://www.tambau.spgov.br
wwwtapiraijp.gov.br

