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Terça-feira, 15 de dezembro de 2020 ANO X - EDIÇÃO 718 Órgão Oficial do Município

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias
Portaria n° 9237 de 14 de dezembro de 2020

Dispõe sobre instauração de Processo Administrativo Disciplinar 
para apuração de fatos praticados por servidor público e dá outras 
providências.

Portaria n° 9238- de 14 de dezembro de 2020

Dispõe sobre instauração de Sindicância 
para apuração de irregularidades e dá outras 
providências.

Norberto de Olivério Júnior, Prefeito do Município de Santo Antonio 
de Posse, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e;

Considerando os fatos trazidos ao meu conhecimento por 
intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, relatando atos e fatos, 
no exercício de suas funções;

RESOLVE:

Art.  1o - Instaurar Sindicância para apuração de possíveis 
irregularidades conforme narração processo nº 00000094854/2017.

Art. 2º - A sindicância será realizada e instruída pelos Membros 
que compõem a Comissão Disciplinar, podendo a Comissão ser 
auxiliada pela Diretoria Jurídica.

Art. 3º - Fica estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis 
se necessário, para a finalização dos trabalhos que deverá ser 
apresentado através de relatório fundamentado.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e 
revoga as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Posse, 14 de dezembro 
de 2020.

NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR

Prefeito Municipal

Registre-se no Setor de Expediente e Registro de Gabinete do 
Prefeito, e afixe-se na mesma data na Portaria da Prefeitura Municipal.

Licitações e Contratos

Extrato
 PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE/SP

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Nos termos do parágrafo único, do artigo 61, da Lei Federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883, de 
08 de junho de 1994.

EDITAL: PREGÃO PRESENCIAL nº 073/2020 CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE, PROCESSO 
n° 3653/2020 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA 
DE PNEUS PARA OS VEÍCULOSDA FROTA DA PREFEITURA, ATA 
DE REGISTRO DE PREÇO n° 40B/2020. “FORNECEDOR”: LUIS 
ANTONIO MORETTO BORRACHARIA ME, inscrita no CNPJ sob n° 
06.792.177/0001-54, os seguintes lotes:

Lote 02 Itens Relacionados na Ata da Sessão R$ 48.000,00

Lote 03 Itens Relacionados na Ata da Sessão R$ 81.000,00

O valor total registrado desta ata de registro de preço é de R$ 
129.000,00 (cento e vinte e nove mil reais). Vigência da presente 
ata de registro de preço é de 12 (doze meses) meses, a iniciar em 
11 de dezembro de 2020, data da assinatura desta ata de registro, e 
encerrando-se em 12 de dezembro de 2021.

Santo Antônio de Posse, 15 de dezembro de 2020.

NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR

Prefeito Municipal.

 PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE/SP
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nos termos do parágrafo único, do artigo 61, da Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883, de 
08 de junho de 1994.

EDITAL: PREGÃO PRESENCIAL nº 073/2020 CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE, PROCESSO 
n° 3653/2020 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA 
DE PNEUS PARA OS VEÍCULOSDA FROTA DA PREFEITURA, ATA 
DE REGISTRO DE PREÇO n° 40A/2020. “FORNECEDOR”: RALFE 
BORRACHARIA E ACESSÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 
10.763.531/0001-90, o seguinte lote:

Lote 01 Itens Relacionados na Ata da Sessão R$ 40.000,00
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O valor total registrado desta ata de registro de preço é de R$ 
40.000,00 (quarenta mil reais). Vigência da presente ata de registro 
de preço é de 12 (doze meses) meses, a iniciar em 11 de dezembro de 
2020, data da assinatura desta ata de registro, e encerrando-se em 12 
de dezembro de 2021.

Santo Antônio de Posse, 15 de dezembro de 2020.

NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR

Prefeito Municipal.

Decisão do Prefeito
INTERESSADO: OBRAS E ENGENHARIA

ASSUNTO: Aditamento de Prazo – Contrato nº. 41/2020 – 
Aquisição e instalação de reservatórios metálicos conforme 
solicitação da secretaria de educação e retirada do reservatório 
existente.

DESPACHO AUTORIZATÓRIO
I - À vista dos elementos constantes do presente, em especial 

manifestação da área solicitante e parecer jurídico, com fundamento 
no artigo 57, §1º, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações 
posteriores, AUTORIZO o Aditamento de Prazo de Execução e de 
Vigência para até a data de 15 de janeiro de 2021, do Termo de 
Contrato nº. 41/2020, firmado com a pessoa jurídica de direito privado   
METALÚRGICA G5 LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob nº 20.694.506/0001-
55, cujo objeto é a aquisição e instalação de reservatórios metálicos 
conforme solicitação da secretaria de educação e retirada do 
reservatório existente.

II - Publique-se o item I, com posterior encaminhamento para as 
providências de praxe.

Santo Antônio de Posse, 14 de dezembro de 2020.

NORBERTO DE OLIVÉRIO JÚNIOR

Prefeito

Homologação / Adjudicação
ADJUDICAÇÃO

Com fundamento no inciso XXI, do artigo 4º da Lei nº 10.520/2002 
e posteriores alterações, ADJUDICO os valores que compõem o 
objeto da presente licitação à respectiva licitante vencedora ACÁCIA 
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob n° 
03.945.035/0001-91, nos exatos termos que constam da ata do 
pregão cujo teor integra este ato para todos os efeitos de direito 
Pregão Presencial n° 090/2020, cujo o objeto é Aquisição de Insumos 
Hospitalares, em conformidade com as quantidades e valor total, pelo 
período de 12 meses.

Santo Antônio de Posse/SP, 14 de dezembro de 2020.

PEDRO HENRIQUE ROMANINI

Pregoeiro

ADJUDICAÇÃO
Com fundamento no inciso XXI, do artigo 4º da Lei nº 10.520/2002 

e posteriores alterações, ADJUDICO os valores que compõem o objeto 
da presente licitação à respectiva licitante vencedora ALFALAGOS 
LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 05.194.502/0001-14, nos exatos 
termos que constam da ata do pregão cujo teor integra este ato para 
todos os efeitos de direito Pregão Presencial n° 090/2020, cujo o 
objeto é Aquisição de Insumos Hospitalares, em conformidade com 
as quantidades e valor total, pelo período de 12 meses.

Santo Antônio de Posse/SP, 14 de dezembro de 2020.

PEDRO HENRIQUE ROMANINI

Pregoeiro

ADJUDICAÇÃO
Com fundamento no inciso XXI, do artigo 4º da Lei nº 10.520/2002 

e posteriores alterações, ADJUDICO os valores que compõem 
o objeto da presente licitação à respectiva licitante vencedora 
BELCHER FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ sob 
n° 14.146.456/0001-79, nos exatos termos que constam da ata do 
pregão cujo teor integra este ato para todos os efeitos de direito 
Pregão Presencial n° 090/2020, cujo o objeto é Aquisição de Insumos 
Hospitalares, em conformidade com as quantidades e valor total, pelo 
período de 12 meses.

Santo Antônio de Posse/SP, 14 de dezembro de 2020.

PEDRO HENRIQUE ROMANINI

Pregoeiro

ADJUDICAÇÃO
Com fundamento no inciso XXI, do artigo 4º da Lei nº 10.520/2002 

e posteriores alterações, ADJUDICO os valores que compõem o objeto 
da presente licitação à respectiva licitante vencedora CIRURGICA 
OLIMPIO EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob n° 01.140.868/0001-50, 
nos exatos termos que constam da ata do pregão cujo teor integra este 
ato para todos os efeitos de direito Pregão Presencial n° 090/2020, 
cujo o objeto é Aquisição de Insumos Hospitalares, em conformidade 
com as quantidades e valor total, pelo período de 12 meses.

Santo Antônio de Posse/SP, 14 de dezembro de 2020.

PEDRO HENRIQUE ROMANINI

Pregoeiro

ADJUDICAÇÃO
Com fundamento no inciso XXI, do artigo 4º da Lei nº 10.520/2002 

e posteriores alterações, ADJUDICO os valores que compõem o objeto 
da presente licitação à respectiva licitante vencedora CIRÚRGICA 
UNIÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 04.063.331/0001-21, nos exatos 
termos que constam da ata do pregão cujo teor integra este ato para 
todos os efeitos de direito Pregão Presencial n° 090/2020, cujo o 
objeto é Aquisição de Insumos Hospitalares, em conformidade com 
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as quantidades e valor total, pelo período de 12 meses.

Santo Antônio de Posse/SP, 14 de dezembro de 2020.

PEDRO HENRIQUE ROMANINI

Pregoeiro

ADJUDICAÇÃO
Com fundamento no inciso XXI, do artigo 4º da Lei nº 10.520/2002 

e posteriores alterações, ADJUDICO os valores que compõem o 
objeto da presente licitação à respectiva licitante vencedora DAKFILM 
COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 61.613.881/0001-00, nos 
exatos termos que constam da ata do pregão cujo teor integra este 
ato para todos os efeitos de direito Pregão Presencial n° 090/2020, 
cujo o objeto é Aquisição de Insumos Hospitalares, em conformidade 
com as quantidades e valor total, pelo período de 12 meses.

Santo Antônio de Posse/SP, 14 de dezembro de 2020.

PEDRO HENRIQUE ROMANINI

Pregoeiro

ADJUDICAÇÃO
Com fundamento no inciso XXI, do artigo 4º da Lei nº 10.520/2002 

e posteriores alterações, ADJUDICO os valores que compõem 
o objeto da presente licitação à respectiva licitante vencedora 
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 
24.826.631/0001-22, nos exatos termos que constam da ata do 
pregão cujo teor integra este ato para todos os efeitos de direito 
Pregão Presencial n° 090/2020, cujo o objeto é Aquisição de Insumos 
Hospitalares, em conformidade com as quantidades e valor total, pelo 
período de 12 meses.

Santo Antônio de Posse/SP, 14 de dezembro de 2020.

PEDRO HENRIQUE ROMANINI

Pregoeiro

ADJUDICAÇÃO
Com fundamento no inciso XXI, do artigo 4º da Lei nº 10.520/2002 

e posteriores alterações, ADJUDICO os valores que compõem o objeto 
da presente licitação à respectiva licitante vencedora FORCE MEDICAL 
DISTRIBUIDORA EIRELI, inscrita no CNPJ sob n° 24.067.457/0001-81, 
nos exatos termos que constam da ata do pregão cujo teor integra este 
ato para todos os efeitos de direito Pregão Presencial n° 090/2020, 
cujo o objeto é Aquisição de Insumos Hospitalares, em conformidade 
com as quantidades e valor total, pelo período de 12 meses.

Santo Antônio de Posse/SP, 14 de dezembro de 2020.

PEDRO HENRIQUE ROMANINI

Pregoeiro

ADJUDICAÇÃO
Com fundamento no inciso XXI, do artigo 4º da Lei nº 10.520/2002 

e posteriores alterações, ADJUDICO os valores que compõem o 
objeto da presente licitação à respectiva licitante vencedora IBF 
– INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A, inscrita no CNPJ sob 
n° 33.255.787/0001-91, nos exatos termos que constam da ata do 
pregão cujo teor integra este ato para todos os efeitos de direito 
Pregão Presencial n° 090/2020, cujo o objeto é Aquisição de Insumos 
Hospitalares, em conformidade com as quantidades e valor total, pelo 
período de 12 meses.

Santo Antônio de Posse/SP, 14 de dezembro de 2020.

PEDRO HENRIQUE ROMANINI

Pregoeiro

ADJUDICAÇÃO
Com fundamento no inciso XXI, do artigo 4º da Lei nº 10.520/2002 

e posteriores alterações, ADJUDICO os valores que compõem o objeto 
da presente licitação à respectiva licitante vencedora MED CENTER 
COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 00.874.929/0001-40, nos 
exatos termos que constam da ata do pregão cujo teor integra este 
ato para todos os efeitos de direito Pregão Presencial n° 090/2020, 
cujo o objeto é Aquisição de Insumos Hospitalares, em conformidade 
com as quantidades e valor total, pelo período de 12 meses.

Santo Antônio de Posse/SP, 14 de dezembro de 2020.

PEDRO HENRIQUE ROMANINI

Pregoeiro

ADJUDICAÇÃO
Com fundamento no inciso XXI, do artigo 4º da Lei nº 10.520/2002 

e posteriores alterações, ADJUDICO os valores que compõem o objeto 
da presente licitação à respectiva licitante vencedora MEDCEDRAL 
COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI, inscrita 
no CNPJ sob n° 06.282.624/0001-25, nos exatos termos que constam 
da ata do pregão cujo teor integra este ato para todos os efeitos de 
direito Pregão Presencial n° 090/2020, cujo o objeto é Aquisição de 
Insumos Hospitalares, em conformidade com as quantidades e valor 
total, pelo período de 12 meses.

Santo Antônio de Posse/SP, 14 de dezembro de 2020.

PEDRO HENRIQUE ROMANINI

Pregoeiro

ADJUDICAÇÃO
Com fundamento no inciso XXI, do artigo 4º da Lei nº 10.520/2002 

e posteriores alterações, ADJUDICO os valores que compõem o 
objeto da presente licitação à respectiva licitante vencedora MEDEFE 
PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob 
n° 25.463.374/0001-74, nos exatos termos que constam da ata do 
pregão cujo teor integra este ato para todos os efeitos de direito 
Pregão Presencial n° 090/2020, cujo o objeto é Aquisição de Insumos 
Hospitalares, em conformidade com as quantidades e valor total, pelo 
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período de 12 meses.

Santo Antônio de Posse/SP, 14 de dezembro de 2020.

PEDRO HENRIQUE ROMANINI

Pregoeiro

ADJUDICAÇÃO
Com fundamento no inciso XXI, do artigo 4º da Lei nº 10.520/2002 

e posteriores alterações, ADJUDICO os valores que compõem o objeto 
da presente licitação à respectiva licitante vencedora MULTIHOSP 
COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ 
sob n° 32.421.421/0001-82, nos exatos termos que constam da ata 
do pregão cujo teor integra este ato para todos os efeitos de direito 
Pregão Presencial n° 090/2020, cujo o objeto é Aquisição de Insumos 
Hospitalares, em conformidade com as quantidades e valor total, pelo 
período de 12 meses.

Santo Antônio de Posse/SP, 14 de dezembro de 2020.

PEDRO HENRIQUE ROMANINI

Pregoeiro

ADJUDICAÇÃO
Com fundamento no inciso XXI, do artigo 4º da Lei nº 10.520/2002 

e posteriores alterações, ADJUDICO os valores que compõem o objeto 
da presente licitação à respectiva licitante vencedora PONTUAL 
COMERCIAL EIRELI, inscrita no CNPJ sob n° 01.854.654/0001-45, nos 
exatos termos que constam da ata do pregão cujo teor integra este 
ato para todos os efeitos de direito Pregão Presencial n° 090/2020, 
cujo o objeto é Aquisição de Insumos Hospitalares, em conformidade 
com as quantidades e valor total, pelo período de 12 meses.

Santo Antônio de Posse/SP, 14 de dezembro de 2020.

PEDRO HENRIQUE ROMANINI

Pregoeiro

ADJUDICAÇÃO
Com fundamento no inciso XXI, do artigo 4º da Lei nº 10.520/2002 

e posteriores alterações, ADJUDICO os valores que compõem o objeto 
da presente licitação à respectiva licitante vencedora PROATIVA 
HOSPITALAR EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob n° 27.656.480/0001-
08, nos exatos termos que constam da ata do pregão cujo teor 
integra este ato para todos os efeitos de direito Pregão Presencial 
n° 090/2020, cujo o objeto é Aquisição de Insumos Hospitalares, em 
conformidade com as quantidades e valor total, pelo período de 12 
meses.

Santo Antônio de Posse/SP, 14 de dezembro de 2020.

PEDRO HENRIQUE ROMANINI

Pregoeiro

ADJUDICAÇÃO
Com fundamento no inciso XXI, do artigo 4º da Lei nº 10.520/2002 

e posteriores alterações, ADJUDICO os valores que compõem o 
objeto da presente licitação à respectiva licitante vencedora QUALITY 
MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, 
inscrita no CNPJ sob n° 07.118.264/0001-93, nos exatos termos 
que constam da ata do pregão cujo teor integra este ato para todos 
os efeitos de direito Pregão Presencial n° 090/2020, cujo o objeto 
é Aquisição de Insumos Hospitalares, em conformidade com as 
quantidades e valor total, pelo período de 12 meses.

Santo Antônio de Posse/SP, 14 de dezembro de 2020.

PEDRO HENRIQUE ROMANINI

Pregoeiro

ADJUDICAÇÃO
Com fundamento no inciso XXI, do artigo 4º da Lei nº 10.520/2002 

e posteriores alterações, ADJUDICO os valores que compõem o objeto 
da presente licitação à respectiva licitante vencedora ROSICLER 
CIRÚRGICA LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 57.365.116/0001-41, nos 
exatos termos que constam da ata do pregão cujo teor integra este 
ato para todos os efeitos de direito Pregão Presencial n° 090/2020, 
cujo o objeto é Aquisição de Insumos Hospitalares, em conformidade 
com as quantidades e valor total, pelo período de 12 meses.

Santo Antônio de Posse/SP, 14 de dezembro de 2020.

PEDRO HENRIQUE ROMANINI

Pregoeiro

HOMOLOGAÇÃO
Com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei nº 8.666/93 e 

posteriores alterações, HOMOLOGO o resultado do julgamento 
realizado nos autos deste procedimento licitatório Pregão Presencial 
n° 090/2020, cujo o objeto é Aquisição de Insumos Hospitalares, já 
tendo ocorrido a adjudicação às licitantes, ACÁCIA COMÉRCIO DE 
MEDICAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob n° 03.945.035/0001-
91, ALFALAGOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 05.194.502/0001-14, 
BELCHER FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 
14.146.456/0001-79, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP, inscrita no 
CNPJ sob n° 01.140.868/0001-50, CIRÚRGICA UNIÃO LTDA, inscrita 
no CNPJ sob n° 04.063.331/0001-21, DAKFILM COMERCIAL LTDA, 
inscrita no CNPJ sob n° 61.613.881/0001-00, FARMA 2 PRODUTOS 
PARA SAÚDE LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 24.826.631/0001-22, 
FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI, inscrita no CNPJ sob n° 
24.067.457/0001-81, IBF – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES 
S/A, inscrita no CNPJ sob n° 33.255.787/0001-91, MED CENTER 
COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 00.874.929/0001-40, 
MEDCEDRAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 
EIRELI, inscrita no CNPJ sob n° 06.282.624/0001-25, MEDEFE 
PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob 
n° 25.463.374/0001-74, MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 32.421.421/0001-
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82, PONTUAL COMERCIAL EIRELI, inscrita no CNPJ sob n° 
01.854.654/0001-45, PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME, inscrita no 
CNPJ sob n° 27.656.480/0001-08, QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 
07.118.264/0001-93 e ROSICLER CIRÚRGICA LTDA, inscrita no CNPJ 
sob n° 57.365.116/0001-41, que apresentaram as propostas eleitas 
vencedoras, ficando autorizada, portanto, a celebração das Atas de 
Registros de Preços para formalizar a aquisição do objeto do certame.

Santo Antônio de Posse/SP, 14 de dezembro de 2020.

NORBERTO DE OLIVÉRIO JÚNIOR

Prefeito do Municipal

ADJUDICAÇÃO
Com fundamento no inciso XXI, do artigo 4º da Lei nº 10.520/2002 

e posteriores alterações, ADJUDICO os valores que compõem o 
objeto da presente licitação à respectiva licitante vencedora Banco 
Bradesco S.A., inscrito no CNPJ nº 60.746.948/0001-12, nos exatos 
termos que constam da ata do chamamento cujo teor integra este 
ato para todos os efeitos de direito Chamamento n° 04/2020, cujo o 
objeto é o credenciamento de instituições financeiras para prestação 
de serviços de recolhimento de tributos e demais receitas municipais, 
pelo período de 12 meses.

Santo Antônio de Posse/SP, 14 de dezembro de 2020.

PEDRO HENRIQUE ROMANINI

Pregoeiro

ADJUDICAÇÃO
Com fundamento no inciso XXI, do artigo 4º da Lei nº 10.520/2002 

e posteriores alterações, ADJUDICO os valores que compõem o 
objeto da presente licitação à respectiva licitante vencedora Banco 
do Brasil S.A., inscrita no CNPJ nº 00.000.000/0001-91, nos exatos 
termos que constam da ata do chamamento cujo teor integra este 
ato para todos os efeitos de direito Chamamento n° 04/2020, cujo o 
objeto é o credenciamento de instituições financeiras para prestação 
de serviços de recolhimento de tributos e demais receitas municipais, 
pelo período de 12 meses.

Santo Antônio de Posse/SP, 14 de dezembro de 2020.

PEDRO HENRIQUE ROMANINI

Pregoeiro

ADJUDICAÇÃO
Com fundamento no inciso XXI, do artigo 4º da Lei nº 10.520/2002 

e posteriores alterações, ADJUDICO os valores que compõem o 
objeto da presente licitação à respectiva licitante vencedora Banco 
Santander (Brasil) S/A., inscrita no CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos 
exatos termos que constam da ata do chamamento cujo teor integra 
este ato para todos os efeitos de direito Chamamento n° 04/2020, 

cujo o objeto é o credenciamento de instituições financeiras para 
prestação de serviços de recolhimento de tributos e demais receitas 
municipais, pelo período de 12 meses.

Santo Antônio de Posse/SP, 14 de dezembro de 2020.

PEDRO HENRIQUE ROMANINI

Pregoeiro

ADJUDICAÇÃO
Com fundamento no inciso XXI, do artigo 4º da Lei nº 10.520/2002 

e posteriores alterações, ADJUDICO os valores que compõem o 
objeto da presente licitação à respectiva licitante vencedora Caixa 
Econômica Federal, inscrita no CNPJ nº 00.360.305/0001-04, nos 
exatos termos que constam da ata do chamamento cujo teor integra 
este ato para todos os efeitos de direito Chamamento n° 04/2020, 
cujo o objeto é o credenciamento de instituições financeiras para 
prestação de serviços de recolhimento de tributos e demais receitas 
municipais, pelo período de 12 meses.

Santo Antônio de Posse/SP, 14 de dezembro de 2020.

PEDRO HENRIQUE ROMANINI

Pregoeiro

HOMOLOGAÇÃO
Com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei nº 8.666/93 e 

posteriores alterações, HOMOLOGO o resultado do julgamento 
realizado nos autos deste procedimento licitatório Chamamento n° 
04/2020, cujo o objeto é o credenciamento de instituições financeiras 
para prestação de serviços de recolhimento de tributos e demais 
receitas municipais, pelo período de 12 meses, já tendo ocorrido a 
adjudicação as licitantes Banco Bradesco S.A., inscrito no CNPJ 
nº 60.746.948/0001-12, Banco do Brasil S.A., inscrita no CNPJ nº 
00.000.000/0001-91, Banco Santander (Brasil) S/A., inscrita no CNPJ 
nº 90.400.888/0001-42 e Caixa Econômica Federal, inscrita no CNPJ 
nº 00.360.305/0001-04, que apresentaram as propostas eleitas 
vencedoras, ficando autorizada, portanto, a celebração do contrato 
para formalizar o objeto do certame.

Santo Antônio de Posse/SP, 14 de dezembro de 2020.

NORBERTO DE OLIVÉRIO JÚNIOR

Prefeito do Município
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IPREM - POSSE

Atos Oficiais

Portarias
PORTARIA N.º 020/2020

“Dispõe sobre a concessão de Aposentadoria 
Especial por Insalubridade ao Servidor MARCIO 
ROBERTO BERGO.

RONALDO CARLOS DE SOUZA, Diretor Presidente do INSTITUTO 
DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE – 
IPREM POSSE, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO que o Sr. MARCIO ROBERTO BERGO implementou 
todos os requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria 
por especial por insalubridade, com fundamento na regra disposta no 
art. 57 da Lei 8.213/1991,

CONSIDERANDO que os documentos apresentados nos autos 
do processo administrativo n.º 018/2020 são os necessários para 
análise e formalização da concessão do benefício pleiteado,

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER APOSENTADORIA ESPECIAL ao servidor 
MARCIO ROBERTO BERGO, portador do RG n.º 17.294.516-1(SSP/SP) 
e do CPF n.º 129.190.908-79, nascido em 09 de dezembro de 1968.

Art. 2º - A base de cálculo para a aferição do valor do provento será 
a integralidade da média das 80% maiores contribuições efetuadas, 
que nesta data corresponde a R$ 3.160,92 (três mil, cento e sessenta 
reais e noventa e dois centavos).

Art. 3º - Os reajustes deverão ser concedidos nos mesmos índices 
e nas mesmas datas daqueles concedidos pelo INSS, vez que não há 
paridade ativo/inativo.

Art. 4º - Esta Portaria tem efeito para levantamento de valores 
correspondentes a:

I – PIS – Programa de Integração Social;

II – PASEP – Programa de Formação do Patrimônio do Servidor 
Público;

III – FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2021.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Santo Antônio De Posse, 10 de dezembro de 2020.

RONALDO CARLOS DE SOUZA

DIRETOR PRESIDENTE
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