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1.109.690,85 (um milhão cento e nove mil, seiscentos e noventa 
reais e oitenta e cinco centavos); PZ Castelo – EPP, pelo valor 
global de R$ 1.168.315,50 (um milhão cento e sessenta e oito 
mil, trezentos e quinze reais e cinquenta centavos) e Aquarela Dis-
tribuidora Eireli – ME, pelo valor global de R$ 1.296.555,00 (um 
milhão duzentos e noventa e seis mil, quinhentos e cinquenta e 
cinco reais). Data: 07 de junho de 2022. Ata de Registro de Preços 
n.º 668 – Contratada: MARI MAR COSMÉTICOS LTDA – ME, que 
foi vencedora item : 02, 03, 04, 05, 10, 11, 15, 30, 47, 53, 60, 61, 
62, 66, 78, 79, 89, 90, 91, 96, 99, 105, 113, 114, 115, 123, 124, 
131, 133, 134, 139, 140, 141 e 143, perfazendo o valor global 
R$ 1.252.572,50 (um milhão e duzentos e cinquenta e dois mil 
e quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos). Con-
dições de pagamento. Conforme o edital. Validade da proposta: 
Conforme o edital. Prazo de entrega: Conforme o edital. Ata de 
Registro de Preços n.º 669 – Contratada: INFOPAPER VOTUPO-
RANGA PAPELARIA LTDA, que foi vencedora item 06,14,17,19, 
34, 36, 37, 38, 39, 43, 45, 52, 54, 56, 57, 68, 71, 106, 116, 118, 
119, 120, 121,122, 129, 135, 137, 142 e 145, perfazendo o valor 
global R$ 1.109.690,85 (um milhão e cento e nove mil e seis-
centos e noventa reais e oitenta e cinco centavos). Condições de 
pagamento. Conforme o edital. Validade da proposta. Conforme 
o edital. Prazo de entrega: Conforme o edital. Ata de Registro de 
Preços n.º 670 – Contratada: PZ CASTELO - EPP, que foi vencedora 
item 01, 09, 12,18, 23, 24, 25, 32, 31, 35, 41, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 
58, 59, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 92, 93, 
95, 98, 112, 130 e 132, perfazendo o valor global R$ 1.168.315,50 
(um milhão e cento e sessenta e oito mil e trezentos e quinze reais 
e cinquenta centavos). Condições de pagamento. Conforme o 
edital. Validade da proposta: Conforme o edital. Prazo de entrega: 
Conforme o edital.

Ata de Registro de Preços n.º 671 – Contratada: AQUARELA 
DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, que foi vencedora item 07, 08, 13, 
16, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 40, 46, 63, 65, 77, 94, 97, 100, 101, 
102, 103, 104, 107, 108, 109, 110, 111, 125, 126, 128 e 138, per-
fazendo o valor global R$ 1.296.555,00 (um milhão e duzentos e 
noventa e seis mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais). Con-
dições de pagamento. Conforme o edital. Validade da proposta: 
Conforme o edital. Prazo de entrega: Conforme o edital.

Fica Adjudicado e Homologado o objeto do Pregão Presencial 
nº. 14/2022, dispondo sobre registro de preços para aquisição 
futura e parcelada de pães e biscoitos, para suprimento da meren-
da escolar e diversos setores da Prefeitura Municipal de Tanabi, 
pelo período de 12 (doze) meses, tendo como vencedora a empre-
sa: CASA DO PÃO E BAR TANABI LTDA - EPP, pelo valor global de 
R$738.920,00 (setecentos e trinta e oito mil novecentos e vinte 
reais). Data: 13 de junho de 2022. Extrato da ATA n° 672/2022 – 
Contratada: CASA DO PÃO E BAR LTDA - EPP que teve por objeto 
registro de preços para aquisição futura e parcelada de pães e bis-
coitos, para suprimento da merenda escolar e diversos setores da 
Prefeitura Municipal de Tanabi, pelo período de 12 (doze) meses, 
pelo valor global de R$738.920,00 (setecentos e trinta e oito mil 
novecentos e vinte reais). Data: 13 de junho de 2022.

 Fica Adjudicado e Homologado o objeto do Pregão Presen-
cial nº. 11/2022, dispondo sobre registro de preços para contra-
tação de pessoa jurídica, para prestação de serviços de exames 
por imagem, destinados aos pacientes do município de Tanabi, 
estado de São Paulo, conforme especificações e quantitativos 
estimados pela edital. Vencedor(a): SANTA CASA SÃO VICENTE 
DE PAULO DE TANABI, pelo valor global de R$1.295.660,00 
(um milhão duzentos e noventa e cinco seiscentos e sessenta 
reais). Data: 17 de maio de 2022. Extrato de Contrato - ATA n.º 
666/2022 – Contratada: SANTA CASA SÃO VICENTE DE PAULO 
DE TANABI – que teve por objeto registro de preços para contra-
tação de pessoa jurídica, para prestação de serviços de exames 
por imagem, destinados aos pacientes do município de Tanabi, 
estado de São Paulo, conforme especificações e quantitativos 
estimados pela edital, pelo valor global de R$1.295.660,00 (um 
milhão duzentos e noventa e cinco seiscentos e sessenta reais). 
Data: 17 de maio de 2022.

 TAPIRAÍ

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ

 EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2022 – PROCESSO 
PMT Nº 200000293/2022. A Comissão Permanente de Licitações 
da Prefeitura Municipal de Tapiraí torna público que se acha 
aberta a TOMADA DE PREÇOS nº 11/2022, regida pela Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações e pela Lei Complementar 
123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014, para con-
tratação de empresa especializada para a execução das obras, 
com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, 
de construção da sede do Conselho Tutelar. A pasta contendo 
o Edital de inteiro teor será fornecida a qualquer interessado 
no site www.tapirai.sp.gov.br, opção licitações. O recebimento 
dos envelopes nº 01 e 02 serão até às 10 horas do dia 15 de 
agosto de 2022, e a abertura dos envelopes nº 01 ocorrerá 
imediatamente após o término do prazo de recebimento dos 
envelopes, em sessão pública. Mais informações pelo telefone 
nº (15) 3277-1481. Tapiraí, 27 de julho de 2022. – Jailson Muniz 
Sanches – Pres. da C.P.L.

 TAPIRATIBA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

 EXTRATO DE CONTRATOS
CT95/2022, Contratada: ROQUE MARIA DA SILVA, DP28/22, 

Objeto: COBERTURA CAIXETÃO, Valor: 23.270,52; CT96/2022, 
Contratada: CLIMATICH ENGENHARIA DE REFRIGERAÇÃO E 
AR CONDICIONADO LTDA, Objeto: INSTALAÇÃO ARES, Valor: 
15.398,10; CT97/2022, Contratada: INFO BATISTA EQUIPAMEN-
TOS LTDA, Objeto: COMPUTADORES SAÚDE, Valor: 45.650,00. 
Prefeitura Municipal de Tapiratiba, 27 de julho de 2022. Ramon 
Jesus Vieira - Prefeito Municipal.

 RESULTADO TOMADA DE PREÇOS – 13/2022
A Prefeitura Municipal de Tapiratiba torna público a quem 

possa interessar que realizou, dia 27 de julho de 2022, às 
14h00m, a Tomada de Preços n° 13/2022, que tem por objeto 
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
DE CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DA BOMBA DE COMBATE A 
INCÊNDIO E PÂNICO E BASE DA CAIXA D'ÁGUA DA EMEB 
DONA YOLANDA PEREIRA DE FARIA, sagrando-se vencedora a 
empresa RYAN EDUARDO SOUZA MALAQUIAS EPP, pelo valor 
total de R$ 18.238,66. Prefeitura Municipal de Tapiratiba, 27 de 
julho de 2022. Alexandre Augusto da Silva Melo - Presidente da 
Comissão de Licitações.

 TAQUARITUBA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

 AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022. 
PROC. ADM. LIC. N° 104/2022. Prefeitura Municipal de Taqua-
rituba/SP torna público para conhecimento dos interessados 
que será realizada licitação na modalidade Pregão, na forma 
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para EXCLUSIVA 
PARA ME E EPP objetivando a: “Contratação de empresa espe-
cializada para prestação de serviços na confecção e instalação 
de comunicação visual, a fim de atender as necessidades do 
Posto de Atendimento Poupatempo, a ser implantado no municí-
pio, com aplicação de materiais e equipamentos de mão de obra, 
conforme solicitação do Chefe de Gabinete e especificações 
descritas no anexo I do Edital”, que será regido pela L.F. n° 
10.520/2002, Dec. Mun. nº 040/2006 e 186/2020, aplicando-
-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da L.F. 
nº. 8.666/93 e alterações, Dec. Fed. nº 10.024/2019, L.C. nº 
123/2006 e n° 147/2014 e demais normas regulamentares apli-

prevê a necessidade da oferta do Serviço de Acolhimento Institu-
cional para Adultos e Famílias em Situação de Rua; A Prefeitura 
de Taboão da Serra, através da Secretaria de Assistência Social 
e Cidadania, mantém parceria com a organização PROJETO DE 
APOIO À CRIANÇA, ADOLESCENTE E À FAMÍLIA “SEMENTES DO 
AMANHÃ”, inscrita no CNPJ sob o nº 22.474.228/0001-56, com 
sede na Rua João Pires de Camargo, nº 207, no bairro Jardim 
Mirna, no Município de Taboão da Serra/SP – CEP: 06790-240, 
devidamente inscrita no CMAS – Conselho Municipal de Assis-
tência Social e no CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, que atualmente executa, a contento, o 
Serviço de Acolhimento Institucional para adultos e famílias em 
situação de rua. O atendimento é contínuo, 24 horas por dia, 7 
dias por semana, com atividades diárias desenvolvidas conforme 
o Plano de Trabalho elaborado pela Organização com supervisão 
e monitoramento técnico da Secretaria de Assistência Social. A 
economicidade se justifica, pois a Prefeitura Municipal firmou 
Termo de Colaboração para execução do serviço, repassando 
valor mensal de R$ 23.166,00, com meta de acolhimento de até 
25 adultos, sendo de responsabilidade da OSC toda infraestrutu-
ra, alimentação, RH e encargos. Sendo assim, A PRORROGAÇÃO 
DE PRAZO por mais 12 meses, torna-se imprescindível para 
a continuidade do serviço desenvolvido pela Organização da 
Sociedade Civil. Taboão da Serra, 20 de julho de 2022. Wagner 
Luiz Eckstein - Secretário de Assistência Social e Cidadania.

 TACIBA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGIS-
TRO DE PREÇOS Nº 22/2022.

Pelo presente Edital, o Município de Taciba, Estado de São 
Paulo, faz saber que se encontra aberto o Pregão Presencial nº 
22/2022, visando a aquisição parcelada de suplementos alimen-
tares e fraldas descartavéis destinados aos pacientes atendidos 
pela Secretaria Municipal da Saúde, conforme especificação 
contida no Anexo I do Edital de Convocação, o qual encerrar-se-á 
no dia 11 de AGOSTO de 2022 as 08:30hs, sendo regido pelas 
leis nº 8666/93 e 10.520/02.

Solicitação do edital através do e-mail: licitacao@taciba.
sp.gov.br - site: www.taciba.sp.gov.br - Demais informações 
pelo telefone (18) 3997-9070 - Setor de Licitações (Horário 
Comercial). Alair Antônio Batista - Prefeito Municipal. Taciba 
27/07/2022.

 TAMBAÚ

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAÚ

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59 / 2022
HOMOLOGO, para que produza efeitos, a adjudicação feita 

pelo Pregoeiro no Pregão Eletrônico nº 59 / 2022, que cuida 
da Aquisição de Árvores Nativas e Afins, na seguinte confor-
midade: Cia Da Flor Ltda, Lotes: 01 – R$ 2.774,86, 02 – R$ 
26.940,00; Bernardo Ribeiro Menezes14417088632, Lote: 03 – 
R$ 11.990,00,00. Ficam desde já convocadas as Adjudicatárias, 
na pessoa de seu representante legal, a comparecerem junto 
ao Departamento de Contratos desta Prefeitura, para fins de 
assinatura do Contrato. Rosana Lígia Pontes Trautvein. Coorde-
nadora de Finanças.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65 / 2022
A Prefeitura Municipal de Tambaú, comunica aos interessa-

dos que através do sistema eletrônico do Banco do Brasil “www.
licitacoes-e.com.br”, que encontra-se aberto o Pregão Eletrônico 
n.º 65 / 2022, visando o Registro de preços de medicamentos 
e materiais hospitalares. Abertura para o dia 11/08/2022, às 
08h30min. Informações na Seção de Licitações, pelo Tel. (19) 
3673 9500, ou pessoalmente na Praça Carlos Gomes, nº 40, 
Centro – Tambaú-SP. Rosana Lígia Pontes Trautvein. Coordena-
dora de Finanças.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66 / 2022
A Prefeitura Municipal de Tambaú, comunica aos interessa-

dos que através do sistema eletrônico do Banco do Brasil “www.
licitacoes-e.com.br”, que encontra-se aberto o Pregão Eletrônico 
n.º 66 / 2022, visando o Registro de preços de Tintas,para 
demarcação viária e Afins. Abertura para o dia 11/08/2022, às 
10h00min. Informações na Seção de Licitações, pelo Tel. (19) 
3673 9500, ou pessoalmente na Praça Carlos Gomes, nº 40, 
Centro – Tambaú-SP. Rosana Lígia Pontes Trautvein. Coordena-
dora de Finanças.

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 23 / 2022
HOMOLOGO, para que produza efeitos, a adjudicação feita 

pela Pregoeira no Pregão Presencial nº 23 / 2022, que cuida do 
Registro de Preços para futuras e eventuais Contratações de 
empresa para confecção de uniformes escolares e mochilas para 
atender aos alunos da Educação Infantil e Fundamental da Rede 
Municipal de Ensino, na seguinte conformidade: G L Comércio 
e Serviços EIRELI – ME, Lotes: 01 – R$ 641.344,60, 02 – R$ 
221.885,56, 03 – R$ 214.370,00. Fica desde já convocada a 
Adjudicatária, na pessoa de seu representante legal, a compare-
cer junto ao Departamento de Licitações desta Prefeitura, para 
fins de assinatura da Ata de Registro de preços. Dr. Leonardo 
Teixeira Spiga Real. Prefeito Municipal.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 01/2022
A Comissão Permanente de Licitações comunica que na 

Concorrência Pública N° 01/2022 constatou-se a entrega dos 
envelopes da proponente: A) FLOREND INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE CHOCOLATES LTDA. Na fase de análise da documentação, a 
Comissão constatou que a proponente apresentou toda a docu-
mentação exigida em Edital. Assim sendo, a Comissão decide 
por HABILITAR a proponente “A” a prosseguir no certame com a 
seguinte pontuação: 100. A Comissão encaminha os autos para 
a Comissão de Desenvolvimento Econômico e Sustentável para 
emissão de parecer Técnico. A proponente “A” não manifesta inte-
resse de recurso em relação à habilitação. Claudiléia Maria Sachet-
to Martins, Presidente da Comissão Permanente de Licitações.

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2022
A Comissão de Credenciamento e Seleção comunica que 

no Chamamento Público nº 02/2022, constatou a entrega dos 
envelopes dos seguintes proponentes:Francisco Januário Cân-
dido; Tiago Aparecido Bento Paulista. Assim sendo, a Comissão 
decide por habilitar os proponentes no certame licitatório. Ana 
Kélsia Candido, Ciro Quintella Lacerda; Marco Antonio Orlando 
Nicacio. Comissão de Credenciamento e Seleção.

 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº08/2022
A Comissão Permanente de Licitações comunica a homolo-

gação do resultado, com adjudicação do objeto do Chamamento 
Público nº 08/2022, que tem como objeto o credenciamento de 
pessoas jurídicas para realização de serviços de exames de ima-
gem, radiografia e mamografia com laudo médico, à empresa 
JP Instituto de Radiologia LTDA-EPP, nos valores constantes no 
Decreto nº 3.666/2022. Rosana Lígia Pontes Trautvein. Coorde-
nadora de Finanças.

 TANABI

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANABI

 Fica Adjudicado e Homologado o objeto do Pregão Presencial 
nº. 13/2022, dispondo sobre registro de preços para aquisição 
futura e parcelada de materiais escolares e material de escritório 
para suprimento de diversos setores da Prefeitura Municipal de 
Tanabi, conforme a quantidade descrita no anexo l deste edital, 
pelo período de 12 (doze) meses, tendo como vencedora às 
empresas: Mari Mar Cosméticos LTDA – ME, pelo valor global 
de R$ 1.252.572,50 (um milhão duzentos e cinquenta e dois 
mil, quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) ; 
Infopaper Votuporanga Papelaria LTDA, pelo valor global de R$ 

QUADRA POLIESPORTIVA DO CSU – PQ. PINHEIROS. Fica através 
desta avisada a empresa:SERRACON CONSTRUÇÕES EIRELI,para 
retirar oS envelopeS lacradoS de PROPOSTAS, haja vista sua 
inabilitaçÃO NOS certameS.Local:“DELICO”–Depto.de Licitações 
e Contratos,Pça.Miguel Ortega,286–2º andar–Pq.Assunção em 
dias úteis.Cabe ressaltar que a não retirada em 30 dias úteis,este 
será destruído.

ISAIAS BEZERRA DA SILVA–Presidente da“COJUL 2”-Comis-
são de Julgamento de Licitações(Obras e Serviços de Enge-
nharia)

 JUSTIFICATIVA PARA O SEGUNDO ADITAMENTO DO TERMO 
DE COLABORAÇÃO Nº 19.804/2020 - Objeto: Serviço de Acolhi-
mento a Adultos e Famílias em Situação de Rua. A Prefeitura de 
Taboão da Serra, através da Secretaria de Assistência Social e 
Cidadania, tem a finalidade de firmar parceria para execução de 
serviços socioassistenciais no exercício de 2022, considerando 
que: - O artigo 1º da lei Orgânica da Assistência Social – LOAS 
dispõe que “A assistência social, direito do cidadão e dever do 
Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, que 
provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto 
integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para 
garantir o atendimento às necessidades básicas”; - O artigo 
15, inciso III da mesma Lei, estabelece que é competência do 
município executar projetos de enfrentamento da pobreza, 
incluindo a parceria com organizações da sociedade civil; - O 
município apresenta diversas demandas sociais que requerem 
o atendimento com serviços assistenciais de ações continuadas 
à população em situação de vulnerabilidade e risco social, mas 
não possui equipamentos e recursos humanos especializados 
para atendimento a tais demandas; - A Política Nacional de 
Assistência Social – PNAS 2004 e a NOB/SUAS estabelecem que 
a condução da política de assistência seja primazia do Estado e 
que este definirá os serviços complementares a serem executa-
dos e financiados pela rede socioassistencial; - Taboão da Serra 
executa os serviços do Centro de Referência Especializado para 
Pessoas em Situação de Rua, após Termo de Aceite entre a muni-
cipalidade e o Ministério do Desenvolvimento Social, no qual 
prevê a necessidade da oferta do Serviço de Acolhimento Institu-
cional para Adultos e Famílias em Situação de Rua; A Prefeitura 
de Taboão da Serra, através da Secretaria de Assistência Social 
e Cidadania, mantém parceria com a organização PROJETO DE 
APOIO À CRIANÇA, ADOLESCENTE E À FAMÍLIA “SEMENTES DO 
AMANHÃ”, inscrita no CNPJ sob o nº 22.474.228/0001-56, com 
sede na Rua João Pires de Camargo, nº 207, no bairro Jardim 
Mirna, no Município de Taboão da Serra/SP – CEP: 06790-240, 
devidamente inscrita no CMAS – Conselho Municipal de Assis-
tência Social e no CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, que atualmente executa, a contento, o 
Serviço de Acolhimento Institucional para adultos e famílias em 
situação de rua. O atendimento é contínuo, 24 horas por dia, 7 
dias por semana, com atividades diárias desenvolvidas conforme 
o Plano de Trabalho elaborado pela Organização com supervisão 
e monitoramento técnico da Secretaria de Assistência Social. A 
economicidade se justifica, pois a Prefeitura Municipal firmou 
Termo de Colaboração para execução do serviço, repassando 
valor mensal de R$6.500,00, com meta de acolhimento de até 
25 adultos, sendo de responsabilidade da OSC toda infraestrutu-
ra, alimentação, RH e encargos. Sendo assim, A PRORROGAÇÃO 
DE PRAZO por mais 12 meses, torna-se imprescindível para 
a continuidade do serviço desenvolvido pela Organização da 
Sociedade Civil. Taboão da Serra, 20 de julho de 2022. Wagner 
Luiz Eckstein - Secretário de Assistência Social e Cidadania

 JUSTIFICATIVA PARA O SEGUNDO ADITAMENTO DO TERMO 
DE COLABORAÇÃO Nº 19.811/2020 - Objeto: Serviço de Acolhi-
mento a Adultos e Famílias em Situação de Rua. A Prefeitura de 
Taboão da Serra, através da Secretaria de Assistência Social e 
Cidadania, tem a finalidade de firmar parceria para execução de 
serviços socioassistenciais no exercício de 2022, considerando 
que: - O artigo 1º da lei Orgânica da Assistência Social – LOAS 
dispõe que “A assistência social, direito do cidadão e dever do 
Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, que 
provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto 
integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para 
garantir o atendimento às necessidades básicas”; - O artigo 
15, inciso III da mesma Lei, estabelece que é competência do 
município executar projetos de enfrentamento da pobreza, 
incluindo a parceria com organizações da sociedade civil; - O 
município apresenta diversas demandas sociais que requerem 
o atendimento com serviços assistenciais de ações continuadas 
à população em situação de vulnerabilidade e risco social, mas 
não possui equipamentos e recursos humanos especializados 
para atendimento a tais demandas; - A Política Nacional de 
Assistência Social – PNAS 2004 e a NOB/SUAS estabelecem que 
a condução da política de assistência seja primazia do Estado e 
que este definirá os serviços complementares a serem executa-
dos e financiados pela rede socioassistencial; - Taboão da Serra 
executa os serviços do Centro de Referência Especializado para 
Pessoas em Situação de Rua, após Termo de Aceite entre a muni-
cipalidade e o Ministério do Desenvolvimento Social, no qual 
prevê a necessidade da oferta do Serviço de Acolhimento Institu-
cional para Adultos e Famílias em Situação de Rua; A Prefeitura 
de Taboão da Serra, através da Secretaria de Assistência Social 
e Cidadania, mantém parceria com a organização PROJETO DE 
APOIO À CRIANÇA, ADOLESCENTE E À FAMÍLIA “SEMENTES DO 
AMANHÃ”, inscrita no CNPJ sob o nº 22.474.228/0001-56, com 
sede na Rua João Pires de Camargo, nº 207, no bairro Jardim 
Mirna, no Município de Taboão da Serra/SP – CEP: 06790-240, 
devidamente inscrita no CMAS – Conselho Municipal de Assis-
tência Social e no CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, que atualmente executa, a contento, o 
Serviço de Acolhimento Institucional para adultos e famílias em 
situação de rua. O atendimento é contínuo, 24 horas por dia, 7 
dias por semana, com atividades diárias desenvolvidas conforme 
o Plano de Trabalho elaborado pela Organização com supervisão 
e monitoramento técnico da Secretaria de Assistência Social. A 
economicidade se justifica, pois a Prefeitura Municipal firmou 
Termo de Colaboração para execução do serviço, repassando 
valor mensal de R$ 858,00, com meta de acolhimento de até 25 
adultos, sendo de responsabilidade da OSC toda infraestrutura, 
alimentação, RH e encargos. Sendo assim, A PRORROGAÇÃO DE 
PRAZO por mais 12 meses, torna-se imprescindível para a conti-
nuidade do serviço desenvolvido pela Organização da Sociedade 
Civil. Taboão da Serra, 20 de julho de 2022. Wagner Luiz Eckstein 
- Secretário de Assistência Social e Cidadania.

 JUSTIFICATIVA PARA O SEGUNDO ADITAMENTO DO TERMO 
DE COLABORAÇÃO Nº 14.360/2020-Objeto: Serviço de Acolhi-
mento a Adultos e Famílias em Situação de Rua - A Prefeitura 
de Taboão da Serra, através da Secretaria de Assistência Social e 
Cidadania, tem a finalidade de firmar parceria para execução de 
serviços socioassistenciais no exercício de 2022, considerando 
que: - O artigo 1º da lei Orgânica da Assistência Social – LOAS 
dispõe que “A assistência social, direito do cidadão e dever do 
Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, que 
provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto 
integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para 
garantir o atendimento às necessidades básicas”; - O artigo 
15, inciso III da mesma Lei, estabelece que é competência do 
município executar projetos de enfrentamento da pobreza, 
incluindo a parceria com organizações da sociedade civil; - O 
município apresenta diversas demandas sociais que requerem 
o atendimento com serviços assistenciais de ações continuadas 
à população em situação de vulnerabilidade e risco social, mas 
não possui equipamentos e recursos humanos especializados 
para atendimento a tais demandas; - A Política Nacional de 
Assistência Social – PNAS 2004 e a NOB/SUAS estabelecem que 
a condução da política de assistência seja primazia do Estado e 
que este definirá os serviços complementares a serem executa-
dos e financiados pela rede socioassistencial; - Taboão da Serra 
executa os serviços do Centro de Referência Especializado para 
Pessoas em Situação de Rua, após Termo de Aceite entre a muni-
cipalidade e o Ministério do Desenvolvimento Social, no qual 

Centro, Suzano-SP. O Edital e seus anexos estarão disponíveis 
no site www.suzano.sp.gov.br. Eventuais dúvidas pelo telefone 
(11) 4745-2191.

SAMUEL DE OLIVEIRA - Secretário Municipal da Manuten-
ção e Serviços Urbanos.

 CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO

 AVISO DE ABERTURA DE PREGÃO PRESENCIAL
(PREGÃO PRESENCIAL) - PROCESSO Nº. 115/2022 - EDITAL 

DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2022 - PP
A Câmara Municipal de Suzano torna público que realizará no 

dia 11 de agosto de 2022, às 10h, a Sessão Pública do Pregão des-
tinado à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO 
DE DECORAÇÃO DO PLENÁRIO COM ARRANJOS FLORAIS PARA 
AS SESSÕES SOLENES, EVENTOS ESPECIAIS E HOMENAGENS DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO. O respectivo edital está dis-
ponível em: www.camarasuzano.sp.gov.br/certames. Informações: 
(11) 4744-8000 ou cpl_eap@camarasuzano.sp.gov.br.Suzano, 27 
de julho de 2022 - Ver. Leandro Alves de Faria - Presidente.

 TABATINGA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA

 O Município de Tabatinga comunica aos interessados que 
foi HOMOLOGADO o seguinte Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2022 - PROCESSO LICITATÓ-
RIO Nº 073/2022 – EDITAL Nº 044/2022, que tem como objeto 
a Contratação de profissional habilitado para ministrar Aulas 
de Futebol de Campo. Em favor da Empresa: DANIEL COMELI 
& CIA. LTDA ME, CNPJ: 12.614.932/0001-03. Tabatinga/SP, 27 
de julho de 2022.

EDUARDO PONQUIO MARTINEZ
PREFEITO MUNICIPAL
 O Município de Tabatinga comunica aos interessados que 

foi HOMOLOGADO o seguinte Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2022 - PROCESSO LICITA-

TÓRIO Nº 098/2022 – EDITAL Nº 061/2022, que tem como 
objeto a Contratação de Empresa especializada em prestação 
de serviços de Monitoramento dos Poços e Efluentes das Esta-
ções de Tratamento de Esgoto do Município de Tabatinga/SP e 
Distrito Curupá. Em favor da Empresa: SUPREMA TECNOLOGIA 
ANALITICA LTDA, CNPJ: 04.233.577/0001-02. Tabatinga/SP, 27 
de julho de 2022.

EDUARDO PONQUIO MARTINEZ
PREFEITO MUNICIPAL

 TABOÃO DA SERRA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA

 3º AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº. E-095/2021. Processo licitatório: 

19296/2021. Objeto: Registro de Preços para a “Aquisição de 
08 (oito) Motocicletas”. Sessão pública de processamento: dia 
12/08/2022 às 09:00 horas. Da sessão pública: O processa-
mento eletrônico será realizado através do endereço eletrônico 
comprasbr.com.br, no dia e hora mencionados e será conduzida 
pelo pregoeiro com o auxílio da equipe de apoio. O edital está 
disponível no site: www.ts.sp.gov.br e comprasbr.com.br. Taboão 
da Serra, 26 de julho de 2022.

Wagner Luiz Eckstein Junior – Secretário Municipal de 
Administração

 AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº. E-066/2022. Processo licitatório: 

11714/2022. Objeto: Registro de preços para a “Aquisição de 
material médico hospitalar – Grupo fios cirúrgicos”. Sessão 
pública de processamento: dia 16/08/2022 às 09:00 horas. 
Da sessão pública: O processamento eletrônico será realizado 
através do endereço eletrônico comprasbr.com.br, no dia e hora 
mencionados e será conduzida pelo pregoeiro com o auxílio da 
equipe de apoio. O edital está disponível no site: www.ts.sp.gov.
br e comprasbr.com.br. Taboão da Serra, 27 de julho de 2022.

Wagner Luiz Eckstein Junior – Secretário Municipal de 
Administração.

 AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº. E-074/2022. Processo licitatório: 

22571/2022. Objeto: Registro de preços para a “Contratação 
de empresa para serviços gráficos”. Sessão pública de proces-
samento: dia 15/08/2022 às 09:00 horas. Da sessão pública: O 
processamento eletrônico será realizado através do endereço 
eletrônico comprasbr.com.br, no dia e hora mencionados e será 
conduzida pelo pregoeiro com o auxílio da equipe de apoio. O 
edital está disponível no site: www.ts.sp.gov.br e comprasbr.
com.br. Taboão da Serra, 27 de julho de 2022.

Wagner Luiz Eckstein Junior – Secretário Municipal de 
Administração.

 EXTRATO DE CONTRATO
Contratante:P.M.T.S.Contratada:DHCON CONSTRU-

ÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.Objeto Resumido:Construção de 
muro na Rua Angelina,s/nº-Jd.Record.Vigência:160 dias de 
25/07/22 até 31/12/22.Execução:60 dias da Ordem de Início 
emitida pela Secretaria de Obras.Valor Global:R$284.982,07-
-Licitação:CONVITE Nº C-002/22-ASSINATURA: 25/07/22.

WAGNER LUIZ ECKSTEIN JÚNIOR–SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO

 DESPACHO DO PREGOEIRO
Pregão E-055/2022 - Processo nº 18813/2022. OBJETO: 

Registro de Preços para a “Aquisição de Dietas Peptamen 
para Atendimento de Mandado Judicial”. Conforme análise de 
amostra, através da C.I. 160/2022 de 27/07/2022, encaminhada 
pela Secretaria de Municipal de Saúde e disponibilizada no 
sistema eletrônico de compras “ComprasBR”, temos a informar 
o seguinte: Item aprovado: -AMBIOTON IMPORTADORA LTDA., 
item 01. Informamos que a empresa comprovou autenticidade 
da documentação nos termos da cláusula 6.22 do edital. Assim 
sendo, as empresas ficam convocadas para a continuidade do 
certame que ocorrerá dia 01/08/2022 às 15:00 horas, na qual 
será dada a oportunidade para a manifestação da intenção de 
interposição de recurso. Taboão da Serra, 27 de julho de 2022.

Everton Antonio Moreira Lima - Pregoeiro
 DESPACHO DO PREGOEIRO
Pregão E-033/2022 - Processo nº 34.8207/2021 OBJETO: 

“AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARCELADA COM ENTREGA 
PONTO A PONTO”. Tendo em vista que a empresa apresentou as 
documentações originais, proposta readequada e teve sua amos-
tra aprovada, fica marcada a continuidade da sessão pública para 
o dia 29/07/2022 às 09:00 horas para manifestação de intenção 
de interposição de recursos.Taboão da Serra, 27 de julho de 2022.

VALDIR TORQUATO C. DE SOUZA
PREGOEIRO
 AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº. E-050/2022. Processo licitatório: 

19.153/2022. Objeto: Registro de preços para a “Aquisição de 
Fraldas Descartáveis Infantis Pampers-para atendimento de 
mandado judicial”-2° CADERNO- Sessão pública de processa-
mento: dia 10/08/2022 às 09:00 horas. Da sessão pública: O 
processamento eletrônico será realizado através do endereço 
eletrônico ComprasBR.com.br, no dia e hora mencionados e será 
conduzida pelo pregoeiro com o auxílio da equipe de apoio. O 
edital está disponível no site: www.ts.sp.gov.br e comprasbr.
com.br. Taboão da Serra, 27 de julho de 2022.

Wagner Luiz Eckstein Junior – Secretário Municipal de 
Administração.

 AVISO PARA RETIRADA DE ENVELOPE
REF.: PROCESSO LICITATÓRIO: CONVITE Nº C-012/22 E 

C-018/22
OBJETOS RESUMIDOS: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM DE 

PEDESTRES NO BAIRRO DO JD. TRÊS MARIAS E REFORMA DA 
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