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EXPEDIENTE

Prefeitura Municipal de
Santo Antônio de Posse

Telefone

E-mail

OUVIDORIA

REDES SOCIAIS

Faça suas reclamações 
ou sugestões através do 

WhatsApp (19) 99743 5801.
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PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias
Portaria n° 9540 __ 24 de março de 2021

Dispõe sobre alteração do Quadro de Pessoal 
para a formação da Comissão Permanente 
Disciplinar, e dá outras providências.

JOÃO LEANDRO LOLLI, Prefeito do Município de Santo Antônio de 
Posse, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;

Considerando o disposto da Lei Complementar nº. 01 de 25 
de julho de 1991, alterada pela Lei Complementar nº. 01 de 12 de 
fevereiro de 2019, e demais alterações;

RESOVE:

Art. 1º - Alterar a composição dos Membros da Comissão 
Permanente Disciplinar como segue:

Edgar Roberto de Lima - RG. 23.957.452-7 – Presidente da 
Comissão

Fábio Villalva – RG. 43.713.892-6 – Membro da Comissão

Mônica Aparecida Domingos de Lima – RG. 27.959.021-0 – 
Membro da Comissão

Larissa Francine Oliveira de Faria - RG. 46.323.451-0 - Suplente

Cristina Helena Pascuci Granziera – RG. 20.347.811-3 - Suplente

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário, em especial a portaria 9476 
de 21 de janeiro de 2021.

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, 24 de março de 
2021.

JOÃO LEANDRO LOLLI

Prefeito Municipal

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

Portaria n° 9541 ___de 25 de março de 2021

Dispõe sobre exoneração a pedido de Luana 
Schreurs Pereira, RG nº 44.647.107-0, do cargo 
de Assistente Administrativo, e dá outras 
providências.

JOÃO LEANDRO LOLLI, Prefeito do Município de Santo Antônio 
de Posse, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei,

RESOLVE:

Artigo 1° - Exonerar a pedido, Luana Schreurs Pereira, RG nº 

44.647.107-0, do Cargo de Assistente Administrativo, a partir de 25 
de março de 2021.

Artigo 2° - Fica o Setor de Recursos Humanos autorizado a 
promover as providências de praxe a contar da presente data.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, em 25 de março 
de 2021.

JOÃO LEANDRO LOLLI

Prefeito Municipal

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

Errata
Onde leu-se:

Portaria n° 9498 de 05 de fevereiro de 2021

Dispõe sobre nomeação dos membros do 
Conselho Municipal de Educação de Santo 
Antônio de Posse e dá outras providências.

...Art. 1° - Ficam nomeados, para compor o conselho municipal 
de educação, do município de Santo Antônio de Posse, os seguintes 
membros:

IV - PROFESSOR EM EXERCÍCIO DO QUADRO PARTICULAR DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA:

Titular - Cristiano Willians Pinto

Suplente - Fernanda Contrera

IX - MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR:

Titular - Luciana Aparecida Mota da Silva

Suplente - Cibele Aparecida de Toledo

Leia-se:

Portaria n° 9498 de 05 de fevereiro de 2021

Dispõe sobre nomeação dos membros do 
Conselho Municipal de Educação de Santo 
Antônio de Posse e dá outras providências.

IV - PROFESSOR EM EXERCÍCIO DO QUADRO PARTICULAR DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA:

Titular – Amanda Priscila Lalla Camargo

Suplente - Fernanda Contrera

IX - MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR:

Titular – Leonardo Expedito Marcelino

Suplente – Viviane Inaba

.
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Licitações e Contratos

Aviso de Licitação
TOMADA DE PREÇO

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021
PROCESSO Nº 831/2021
TIPO: Menor Valor Global

OBJETO: Contratação de empresa para execução de iluminação  
da Rua Américo Lucon

LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº 10.520/2.002, Decreto Municipal nº 
2.465 de 05 de setembro de 2007.

DATA E LOCAL PARA ENTREGA DOS ENVELOPES PROPOSTA DE 
PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: dia 14 de Abril de 2.021 
às 10:30 horas no Paço Municipal da Prefeitura de Santo Antônio de 
Posse, situado na Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança 
em Santo Antônio de Posse - SP, CEP 13.831-024.

EDITAL na íntegra: à disposição dos interessados na sede da 
Prefeitura, no endereço acima especificado, ou no endereço eletrônico 
site www.pmsaposse.sp.gov.br onde os interessados poderão retirá-
lo.

Publique-se

Santo Antônio de Posse, 24 de Março de 2021.

João Leandro Lolli

Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO Nº 1364/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2021
TIPO: Menor Valor por Item.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIÇOS FUNERÁRIOS.

LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº 10.520/2.002, Decreto Municipal nº 
2.465 de 05 de setembro de 2007.

DATA E LOCAL PARA ENTREGA DOS ENVELOPES PROPOSTA DE 
PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: dia 20 de abril de 2021 
às 09:00 horas no Paço Municipal da Prefeitura de Santo Antônio de 
Posse, situado na Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança 
em Santo Antônio de Posse - SP, CEP 13.831-024.

EDITAL na íntegra: à disposição dos interessados na sede da 
Prefeitura, no endereço acima especificado, ou no endereço eletrônico 
site www.pmsaposse.sp.gov.br onde os interessados poderão retirá-
lo.

Publique-se

Santo Antônio de Posse, 26 de março de 2.021.

João Leandro Lolli

Prefeito Municipal

Errata
COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2021
PROCESSO Nº 1068/2021
TIPO: Menor Valor Global

Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILOMETRO TIPO 
FURGÃO, conforme termo de referência e condições estabelecidas 
em edital.

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, no 
uso de suas atribuições legais, COMUNICA a todos os interessados, 
que fica RETIFICADO os seguintes descritivos constantes no Termo 
de Referência, anexo do Pregão Presencial n° 017/2021:

“ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA

Aquisição de (01) um veículo zero quilômetro com as seguintes 
característica mínimas: tipo furgão, teto alto, cor solida (Branca), ano/
modelo 2021/2021, ar condicionado, porta lateral corrediça e porta 
traseira com abertura em duas folhas, direção elétrica ou hidráulica, 
air bag do motorista e passageiro, motor movido a diesel e potência de 
no mínimo 125 CV, 04 cilindros, câmbio de 06 marchas, freio a disco 
nas quatro rodas com ABS, tração traseira, tanque de combustível de 
no mínimo 65 litros, faróis de neblina.

Medidas externas: comprimento de no mínimo 5.450mm, 
largura de no mínimo 1.900mm, distância entre eixos de no mínimo 
3.000mm, altura do veículo sem carga com ar condicionado de 
no mínimo 2.300mm, Rádio AM/FM-MP3-USB, trio elétrico (vidro, 
trava e retrovisor), e todos os equipamentos obrigatórios completos 
conforme legislação nacional de trânsito (extintor, triangulo, chave 
de roda, macaco, pneu estepe), Revestimento interno em material 
lavável na cor branca em moldes de ABS com isolação termo acústica 
e resistente aos processos de limpeza e desinfecção comuns a 
superfícies hospitalares  ou placa de Plástico Reforçado em Fibra 
de Vidro (PRFV) resistente a processos de limpeza e desinfecção, 
Revestimento do piso em material antiderrapante e de alta resistência 
aos processos químicos de limpeza e higienização comuns a 
superfícies hospitalares, Fornecimento e instalação de divisória 
original com passagem para cabine, Fornecimento e instalação 
de pega mão em alumínio de uma polegada de diâmetro com três 
pontos de fixação no teto, Fornecimento e instalação de uma janela 
na porta corrediça com jateamento e adesivagem, Fornecimento 
e instalação dos vidros traseiros com jateamento nos vidros e 
adesivagem, Fornecimento e instalação de seis lanternas sequenciais 
de sinalização nas laterais externas do veículo. (Sendo 02 luminárias 
intermitentes branca e 04 vermelhas (Âmbar),

Fornecimento e instalação um exaustor com sistema de troca 
de ar ambiente e ventilação interna, Fornecimento e instalação de 
uma maca retrátil, Fornecimento e instalação de um banco baú com 
assento e encosto para três acompanhantes em espuma rígida, 
com três cintos de segurança retráteis, Fornecimento e instalação 
de um armário em dois módulos na lateral esquerda do veículo, 
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com portas deslizantes em acrílico, balcão com três gavetas porta 
objetos, compartimento para dois cilindros e uma prancha de coluna, 
Fornecimento e instalação de armário superior com acabamento 
em fórmica texturizada tipo porta pacotes. (Somente para versão 
teto alto), Fornecimento e instalação de um cilindro de oxigênio 16 
litros, Fornecimento e instalação de uma lixeira plástica embutida na 
lateral do banco baú, Fornecimento e instalação de um aspirador com 
frasco, Fornecimento e instalação de um umidificador, Fornecimento 
e instalação de um suporte de sangue e soro móvel, Fornecimento e 
instalação de um painel para a parte elétrica com 02 pontos de 12v 
e três de 110v instalado no armário lateral esquerda, Fornecimento e 
instalação uma bateria auxiliar 95 amp, Fornecimento e

instalação de um INVERSOR DE 1000W, Fornecimento e 
instalação de um sinalizador acústico visual do tipo barra de 110 
w de quatro tons, Fornecimento e instalação dos adesivos para 
AMBULÂNCIA PADRÃO, Fornecimento e instalação de uma luz de 
embarque traseiro, Fornecimento e instalação da parte elétrica com 
cabos superdimensionados e antichamas que não emanam gases 
e disjuntores individuais para cada instalação elétrica, Cadastro 
no sistema Renavam.(documento necessário para documentação 
do veículo), Fornecimento e instalação de luz intermitente na porta 
traseira (par).NA COR VERMELHA, Fornecimento e instalação do 
Banco giratório para enfermeiro instalado na cabeceira da maca com 
cintos de segurança, Fornecimento e instalação de uma prancha 
longa de madeira, Fornecimento e instalação de um Régua tripla, 
fluxômetro, válvula com manômetro e umidificador de oxigênio com 
chicote e máscara, Fornecimento e instalação do reforço do para 
choque traseiro em INOX, Fornecimento e instalação do ventilador de 
teto, Fornecimento e instalação de 4 luminárias em led, Fornecimento 
ei nstalação do piso com acabamento em inox, Fornecimento do 
cadastro do RENAVAM, Suporte de bomba de infusão, Fornecimento 
e instalação de ar condicionado traseiro.

OBS: COR DOS MÓVEIS NA COR AZUL.”

Em que pese tais alterações ensejam em modificação na proposta 
comercial, nos termos do art. 21 §4º da Lei Federal nº. 8.666/93, vale 
ressaltar que o prazo mínimo de 08 (oito) dias úteis entre a última 
publicação e a realização de sessão continua sendo atendido, assim, 
a data de abertura do certame será as 09:00 horas do dia 09 (nove) 
de abril de 2021. INFORMAÇÕES: Setor de Licitações da Prefeitura - 
Praça Chafia Chaib Baracat, Nº 351 – Vila Esperança, Santo Antônio 
de Posse – SP. Telefone: (19) 3896-9000 - Site: www.pmsaposse.
sp.gov.br - E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br.

Santo Antônio de Posse, 23 de março de 2021.

Joseani D. Bassani Torres

Pregoeira

ERRATA AO EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2021

PROCESSO Nº 1217/2021
TIPO: Menor Valor Total por Item

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS DE MANDADOS JUDICIAIS “DESERTOS E 
FRACASSADOS”, em quantidades e especificações constantes do 
Anexo II, que faz parte integrante deste edital.

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, no 
uso de suas atribuições legais, torna público a todos os interessados 
a presente ERRATA ao Pregão Presencial nº. 020/2021, para fazer 
constar:

 ONDE SE LÊ: “3.2. O valor estimado total é de R$ 259.374,60 
(duzentos e cinquenta e nove mil. Trezentos e setenta e quatro reais e 
sessenta centavos)”

LEIA-SE: “3.2. O valor estimado total é de R$ 292.753,25 (duzentos 
e noventa e dois mil, setecentos e cinquenta e três reais e vinte e cinco 
centavos).

Considerando que tais alterações NÃO ensejam em modificação 
na proposta comercial, nos termos do art. 21 §4º da Lei Federal nº. 
8.666/93, fica mantida a data de abertura do certame para as 09:00 
horas do dia 13 (treze) de abril de 2.021. INFORMAÇÕES: Setor de 
Licitações da Prefeitura - Praça Chafia Chaib Baracat, Nº 351 – Vila 
Esperança, Santo Antônio de Posse – SP. Telefone: (19) 3896-9000 
- Site: www.pmsaposse.sp.gov.br - E-mail: licitacao@pmsaposse.
sp.gov.br.

 Santo Antônio de Posse, 23 de março de 2021.

Joseani D. Bassani Torres

Pregoeira

Comunicados
INTERESSADO: PAVINC PAVIMENTAÇÃO INFRAESTRUTURA E 

CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP

ASSUNTO: Notificação sobre não cumprimento de cláusulas 
contratuais – Defesa Prévia.

NOTIFICAÇÃO
I – Diante dos elementos constantes no presente, em especial 

as informações do fiscal e gestor do contrato no Ofício nº. 14/2021, 
foi constatado o não fornecimento de massa asfáltica pela empresa 
Detentora da Ata de Registro de Preços nº. 30/2020, oriunda do 
Pregão Presencial nº. 060/2020, cujo objeto é o Registro de Preço 
visando a contratação de empresa para execução de obras de reparo 
em pavimentação “Tapa Buraco” em diversas ruas da cidade, com 
fornecimento de material e mão de obra, conforme especificações 
do edital, isso porque a Detentora da Ata não efetuou a entrega 
constante no pedido, situação essa que enseja em descumprimento 
de obrigações contratuais, sujeitando a ser aplicada à Contratada as 
seguintes sanções:

20.2.2.1. 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor do objeto 
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TOTAL registrado, por dia de atraso no fornecimento. Decorridos 30 
(trinta) dias de atraso a PREFEITURA poderá decidir pela continuidade 
da multa ou rescisão, em razão da inexecução total.

20.2.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor TOTAL REGISTRADO, 
nas hipóteses de: rescisão contratual por inexecução do Contratos, 
caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de 
obrigações contratuais, se a execução for inferior a 50% (cinquenta 
por cento) do contratado, OU caso o atraso ultrapassar o prazo limite 
de 30 (trinta) dias, estabelecido no item 20.2.2.1 OU os fornecimentos 
forem prestados fora das especificações constantes do Termo de 
Referência e da proposta da licitante.

20.2.3. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com 
a Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse/SP, pelo prazo de 
até 02 (dois) anos.

20.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com 
a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, enquanto perdurarem os motivos da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, no prazo não superior a 05 
(cinco) anos.

II – Consequentemente, fica a sociedade empresária PAVINC 
PAVIMENTAÇÃO INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 
- EPP, inscrita no CNPJ sob nº 14.062.611/0001-79, nos termos 
do disposto no artigo 86, da Lei Federal nº. 8.666/93, INTIMADA a 
apresentar defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da 
publicação da presente notificação, para que efetue a entrega integral 
constante no pedido da unidade solicitante, sob pena de ensejar a 
aplicação de sanções acima descritas, à saber:

- SE NÃO ultrapassar 30 dias (será aplicada multa – item 20.2.2.1);

- SE ULTRAPASSAR 30 DIAS (será aplicada Multa e Suspensão 
temporária – Itens 20.2.2.2 e 20.2.3, respectivamente).

III - Fica franqueada, desde já, vista dos autos para esse fim no 
Departamento de Licitações de Santo Antônio de Posse.

Santo Antônio de Posse, 23 de março de 2021.

Joseani D. Bassani Torres

Pregoeira

PMSAPOSSE

INTERESSADO: FLEX – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI

ASSUNTO: Notificação sobre não entrega de item requisitado – 
Defesa Prévia.

NOTIFICAÇÃO
I – Diante dos elementos constantes no presente, em especial as 

informações do fiscal e gestor do contrato no Ofício nº. 057/2021, 
foi constatado o não fornecimento do objeto constante no pedido 
“295/2021” pela empresa Detentora da Ata de Registro de Preços nº. 
08 B/2020, oriunda do Pregão Presencial nº. 011/2020, cujo objeto 
é o Registro de Preço para aquisição de materiais de construção e 

diversos para atender os departamentos da Prefeitura Municipal 
de Santo Antônio de Posse/SP, de acordo com o ANEXO II – Termo 
de Referência e demais condições estabelecidas neste edital, isso 
porque a Detentora da Ata não efetuou a entrega constante no 
pedido, situação essa que enseja em descumprimento de obrigações 
contratuais, sujeitando a ser aplicada à Contratada as seguintes 
sanções:

21.2.2.1. 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor do objeto, 
por dia de atraso no fornecimento. Decorridos 30 (trinta) dias de 
atraso a PREFEITURA poderá decidir pela continuidade da multa ou 
pela rescisão, em razão da inexecução total.

21.2.2.2. 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor global da 
Ata de Registro de Preços para o descumprimento de condições e 
obrigações assumidas.

21.2.2.3. 10% (dez por cento) sobre o valor da Ata de Registro de 
Preços, nas hipóteses de rescisão contratual por inexecução da Ata 
de Registro de Preços, caracterizando-se quando houver reiterado 
descumprimento de obrigações contratuais, se a execução for inferior 
a 50% (cinquenta por cento) do contratado, caso o atraso ultrapassar 
o prazo limite de 30 (trinta) dias, estabelecido no item 21.2.2.1 ou os 
fornecimentos forem prestados fora das especificações constantes 
do Termo de Referência e da proposta da licitante.

21.2.3. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com 
a Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse/SP, pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos.

21.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com 
a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, enquanto perdurarem os motivos da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, no prazo não superior a 05 
(cinco) anos.

II – Consequentemente, fica a sociedade empresária FLEX – 
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 
10.350.473/0001-72, nos termos do disposto no artigo 86, da Lei 
Federal nº. 8.666/93, INTIMADA a apresentar defesa prévia, no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação da presente notificação, 
para que efetue a entrega integral constante no pedido da unidade 
solicitante “295/2021”, sob pena de ensejar a aplicação de sanções 
acima descritas, à saber:

- SE NÃO ultrapassar 30 dias (será aplicada multa – item 21.2.2.1);

- SE ULTRAPASSAR 30 DIAS (será aplicada Multa e Suspensão 
temporária – Itens 21.2.2.3 e 21.2.3, respectivamente).

III - Fica franqueada, desde já, vista dos autos para esse fim no 
Departamento de Licitações de Santo Antônio de Posse.

Santo Antônio de Posse, 23 de março de 2021.

Joseani D. Bassani Torres

Pregoeira

PMSAPOSSE
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COMUNICADO DE SUSPENSÃO DE EDITAL
CONCORRÊNCIA Nº. 001/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1115/2021
Referente: Contratação de empresa para execução do Pronto 

Socorro Avançado – Fase 1 Complemento – Padrão de entrada de 
energia e grupo gerador, conforme projeto, planilha orçamentária, 
cronograma físico-financeiro e memorial descritivo em anexos, com 
fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra necessária.

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, no 
uso de suas atribuições legais, COMUNICA a todos os interessados, 
que fica SUSPENSO o edital de concorrência pública 001/2021, cujo 
objeto é a contratação de empresa para execução do Pronto Socorro 
Avançado – Fase 1 Complemento – Padrão de entrada de energia e 
grupo gerador, conforme projeto, planilha orçamentária, cronograma 
físico-financeiro e memorial descritivo em anexos, com fornecimento 
de materiais, equipamentos e mão de obra necessária

Tal pedido de suspensão decorre de Ofício nº. 018/2021, emitido 
pela Diretoria de Obras e Engenharia (unidade solicitante, que será 
fiscal e gestora contratual), a qual, em suma, inconsistências no tipo 
de transformados de entrada constante no Termo de Referência.

Após as providências de retificações devidas, nova data de 
abertura será marcada posteriormente

 Santo Antônio de Posse, 25 de março de 2021.

Joseani D. Bassani Torres

Presidente COPEL

PMSAPOSSE

Decisão do Prefeito
INTERESSADO: GUARDA MUNICIPAL 

ASSUNTO: Contratação de empresa para realização de curso de 
qualificação dos guardas municipais de Santo Antônio de Posse (21 
certificados).

Despacho Autorizatório
I - À vista dos elementos constantes do presente, em especial 

manifestação da área solicitante e parecer jurídico, com fundamento 
no artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 
posteriores, AUTORIZO a contratação direta por dispensa de 
licitação, a ser firmado com a pessoa jurídica de direito privado 
ILONA TIMMERMANS DE FREITAS – TREINAMENTOS - ME, inscrita 
sob CNPJ nº. 23.423.614/0001-81, cujo objeto é a realização de 
curso de qualificação dos guardas municipais de Santo Antônio de 
Posse (21 certificados), pelo VALOR TOTAL DE R$ 12.507,00 (doze 
mil, quinhentos e sete reais) para 21 policiais, onerando a dotação 
orçamentária nº. 010207.06.181.0400.2013.33.90.39.48, conforme 
Nota de Reserva Orçamentária nº. 52/2021 (ficha nº. 91/2021).

II - Publique-se o item I, encaminhe-se para as providências de 
praxe.

Santo Antônio de Posse, 23 de março de 2021.

JOÃO LEANDRO LOLLI

Prefeito

INTERESSADO: DIRETORIA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO: Aditamento de Prazo – Termo de Convênio nº. 
014/2020 – Fornecimento de mecanismos e ferramentas para auxiliar 
no serviço de arrecadação por meio de pagamentos com cartões de 
crédito nas opções de débito/crédito no Município de Santo Antônio 
de Posse, de acordo com as regras do Edital de Chamamento nº. 
001/2020 e seus anexos

Despacho Autorizatório
I – À vista dos elementos constantes do presente, em especial 

manifestação da área solicitante e parecer jurídico, com fundamento 
no artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 
posteriores e cláusula quinta do Termo de Convênio, subitem 5.1, 
AUTORIZO o Aditamento de Prazo de Execução e de Vigência do 
Termo de Convênio nº. 014/2020, firmado com a pessoa jurídica de 
direito privado   BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, 
inscrita no CNPJ nº 16.814.330/0001-50, cujo objeto é o fornecimento 
de mecanismos e ferramentas para auxiliar no serviço de arrecadação 
por meio de pagamentos com cartões de crédito nas opções de 
débito/crédito no Município de Santo Antônio de Posse, de acordo 
com as regras do Edital de Chamamento nº. 001/2020 e seus anexos, 
pelo período de mais 12 (doze) meses, ou seja, de 27 de abril de 2021 
a 26 de abril de 2022.

II – Oportuno esclarecer que, tal convênio firmado não há qualquer 
tipo de ônus para esta Administração, nos termos do subitem 1.2 do 
Convênio nº 014/2020.

III – Publique-se, com posterior encaminhamento para as 
providências de praxe.

Santo Antônio de Posse, 23 de março de 2021.

JOÃO LEANDRO LOLLI

Prefeito

NTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSUNTO: Aquisição de materiais de limpeza e higiene para a 
Secretaria Municipal de Saúde.

Despacho Autorizatório
I - À vista dos elementos constantes do presente, em especial 

manifestação da área solicitante e parecer jurídico, com fundamento 
no artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 
posteriores, AUTORIZO a contratação direta por dispensa de licitação, 
a ser firmado com a pessoa jurídica de direito RODRIGO TONELOTTO-
ME, inscrito sob CNPJ nº. 02.514.617/0001-50, cujo objeto é a 
aquisição de materiais de limpeza e higiene para a Secretaria 
Municipal de Saúde, pelo VALOR TOTAL DE R$ 15.442,70 (quinze mil, 
quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta centavos), onerando 
a dotação orçamentária nº. 010215.10.301.0340.2043.33.90.30.22, 
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conforme Notas de Reservas Orçamentárias nº.s 49 e 50/2021 (ficha 
nº. 292/2021), e conforme descrição abaixo:

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO Quant. VALOR UNITÁRIO SUBTOTAL

01 Copo Descartável 180ml 50 cx R$ 126,60 R$ 6.330,00

02 Desinfetante 5l 45 GL R$ 7,30 R$ 328,50

03 Detergente 500ml 240 FR R$ 1,44 R$ 345,60

04 Esponja dupla face 200 un R$ 0,78 R$ 156,00

05 Filtro de Papel 103 20 cx R$ 2,98 R$ 59,60

06 Luva Forrada de Látex G 200 Pares R$ 6,49 R$ 1.298,00

07 Papel Higiênico 4.000 Rolos R$ 1,05 R$ 4.200,00

08 Papel Interfolhas 250 PT R$ 10,90 R$ 2.725,00

VALOR TOTAL: R$ 15.442,70 (quinze mil, quatrocentos e quarenta 
e dois reais e setenta centavos)

II - Publique-se o item I, encaminhe-se para as providências de 
praxe.

Santo Antônio de Posse, 25 de março de 2021.

JOÃO LEANDRO LOLLI

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 a respectiva licitante vencedora CALDAS QUIMICA 
E COMÉRCIO LTDA EPP inscrita no CNPJ nº 01.591.897/0001-38, nos 
exatos termos que constam da ata do pregão cujo teor integra este ato 
para todos os efeitos de direito Pregão Presencial n° 008/2021, cujo 
o objeto é REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS 
QUÍMICOS PARA ATENDER A DIRETORIA DE AGUA E ESGOTO.

Santo Antônio de Posse/SP, 25 de março de 2021.

JOSEANI D. BASSANI TORRES

Pregoeira

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 a respectiva licitante vencedora 
GENERAL CHEMICAL COMÉRCIO E DERIVADOS EIRELI inscrita no 
CNPJ nº 05.860.142/0001-42, nos exatos termos que constam da ata 
do pregão cujo teor integra este ato para todos os efeitos de direito 
Pregão Presencial n° 008/2021, cujo o objeto é REGISTRO DE PREÇO 
PARA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA ATENDER A 
DIRETORIA DE AGUA E ESGOTO.

Santo Antônio de Posse/SP, 25 de março de 2021.

JOSEANI D. BASSANI TORRES

Pregoeira

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 a respectiva licitante vencedora GR INDÚSTRIA, 
COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA inscrita 
no CNPJ nº 03.157.268/0002-00, nos exatos termos que constam 
da ata do pregão cujo teor integra este ato para todos os efeitos de 
direito Pregão Presencial n° 008/2021, cujo o objeto é REGISTRO DE 
PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA ATENDER 
A DIRETORIA DE AGUA E ESGOTO.

Santo Antônio de Posse/SP, 25 de março de 2021.

JOSEANI D. BASSANI TORRES

Pregoeira

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 a respectiva licitante vencedora OCC QUÍMICA 
LTDA inscrita no CNPJ nº 07.172.841/0001-25, nos exatos termos 
que constam da ata do pregão cujo teor integra este ato para todos 
os efeitos de direito Pregão Presencial n° 008/2021, cujo o objeto é 
REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS 
PARA ATENDER A DIRETORIA DE AGUA E ESGOTO.

Santo Antônio de Posse/SP, 25 de março de 2021.

JOSEANI D. BASSANI TORRES

Pregoeira

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 a respectiva licitante vencedora SULFAGO 
SULFATOS DE GOIÁS LTDA inscrita no CNPJ nº 02.354.454/0001-96, 
nos exatos termos que constam da ata do pregão cujo teor integra 
este ato para todos os efeitos de direito Pregão Presencial n° 
008/2021, cujo o objeto é REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO 
DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA ATENDER A DIRETORIA DE AGUA E 
ESGOTO.

Santo Antônio de Posse/SP, 25 de março de 2021.

JOSEANI D. BASSANI TORRES

Pregoeira

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 a respectiva licitante vencedora SUPPLY 
COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA inscrita no CNPJ nº 
33.356.923/0001-30, nos exatos termos que constam da ata do 
pregão cujo teor integra este ato para todos os efeitos de direito 
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Pregão Presencial n° 008/2021, cujo o objeto é REGISTRO DE PREÇO 
PARA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA ATENDER A 
DIRETORIA DE AGUA E ESGOTO.

Santo Antônio de Posse/SP, 25 de março de 2021.

JOSEANI D. BASSANI TORRES

Pregoeira

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° 008/2021, cujo o objeto é REGISTRO DE PREÇO PARA A 
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA ATENDER A DIRETORIA 
DE AGUA E ESGOTO, já tendo ocorrido a adjudicação as licitantes, 
CALDAS QUIMICA E COMÉRCIO LTDA EPP inscrita no CNPJ nº 
01.591.897/0001-38, GENERAL CHEMICAL COMÉRCIO E DERIVADOS 
EIRELI inscrita no CNPJ nº 05.860.142/0001-42, GR INDÚSTRIA, 
COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA inscrita 
no CNPJ nº 03.157.268/0002-00, OCC QUÍMICA LTDA inscrita no 
CNPJ nº 07.172.841/0001-25, SULFAGO SULFATOS DE GOIÁS LTDA 
inscrita no CNPJ nº 02.354.454/0001-96 e SUPPLY COMÉRCIO DE 
PRODUTOS QUÍMICOS LTDA inscrita no CNPJ nº 33.356.923/0001-
30 que apresentaram as propostas eleitas vencedoras, ficando 
autorizada, portanto, a celebração da ata de registro de preço para 
aquisição do objeto do certame.

Santo Antônio de Posse/SP, 25 de março de 2021.

JOÃO LEANDRO LOLLI

PREFEITO DO MUNICÍPIO

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 012/2021 Contratante: Prefeitura 
Municipal De Santo Antônio de Posse, Processo n° 950/2021. Objeto: 
Prestação de serviços para manutenção das áreas verdes das escolas 
e unidades pertencentes a secretaria de educação, bem como 
transporte escolar, com fornecimento de todo material, equipamentos 
e mão de obra necessários, de acordo com as especificações 
constantes do Termo de Referência (ANEXO II), contrato n° 04/2021. 
“fornecedor”: NATHALIA CHAGAS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 
33.656.119/0001-76, o seguinte item:

Item Descrição Qtd. / M² Valor por M² Valor Total

1

Prestação de serviços para 
manutenção das áreas verdes das 
escolas e unidades pertencentes a 
secretaria de educação, bem como 
transporte escolar, com fornecimento 
de todo material, equipamentos e 
mão de obra necessários, de acordo 
com as especificações constantes do 
Termo de Referência (ANEXO II).

180.000 M² R$ 0,60 R$ 108.000,00

O valor total registrado neste contrato é de R$ 108.000,00 (cento 
e oito mil reais). Vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, 
iniciando-se em 22 de março de 2021, encerrando-se em 22 de março 
de 2022, data da assinatura deste contrato.

Santo Antônio de Posse, 26 de março de 2021.

JOÃO LEANDRO LOLLI

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 N. 005/2021 CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE, PROCESSO 
N. 518/2021 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
HIDRÁULICA E ELÉTRICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 10/2021. 
“FORNECEDOR”: ANTONIO VILLELA REFRIGERAÇÃO, inscrita no CNPJ 
sob n° 60.184.314/0001-13, o seguinte item:

Item 01 Item Relacionado na Ata da Sessão    R$ 61.000,00

O valor total registrado desta ata de registro de preço é de R$ 
61.000,00 (sessenta e um mil reais). Vigência da presente ata de 
registro de preço é de 12 (doze) meses, a iniciar em 22 de março de 
2021, data da assinatura desta ata de registro, e encerrando-se em 22 
de março de 2022.

Santo Antônio de Posse, 26 de março de 2021

JOÃO LEANDRO LOLLI

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.

Pregão Presencial nº 014/2021 - Processo Administrativo n° 
1037/2021

Contratante: Prefeitura Municipal De Santo Antônio de Posse

Objeto: Aquisição de teste covid-19 IGG/IGM.

Ata de Registro de Preço nº 12A/2021 – Empresa: KIREI TECNOLAB 
EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ nº 06.912.821/0002-61.

O valor total registrado desta ata de registro de preço é de R$ 
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19.750,00 (dezenove mil, setecentos e cinquenta reais). Vigência 
desta ata é de 12 (doze) meses, iniciando-se em 22 de março de 2021 
e encerrando-se em 22 de março de 2022.

Santo Antônio de Posse, 26 de março de 2021.

JOÃO LEANDRO LOLLI

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.

Pregão Presencial nº 014/2021 - Processo Administrativo n° 
1037/2021

Contratante: Prefeitura Municipal De Santo Antônio de Posse

Objeto: Aquisição de teste covid-19 IGG/IGM.

Ata de Registro de Preço nº 12B/2021 – Empresa: LMG LASERS 
– FABRICAÇÃO, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, 
inscrita no CNPJ nº 09.089.140/0001-52.

O valor total registrado desta ata de registro de preço é de R$ 
57.000,00 (cinquenta e sete mil reais). Vigência desta ata é de 12 
(doze) meses, iniciando-se em 22 de março de 2021 e encerrando-se 
em 22 de março de 2022.

Santo Antônio de Posse, 26 de março de 2021.

JOÃO LEANDRO LOLLI

Prefeito Municipal
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   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. 
 
Pregão Presencial nº 018/2021 - Processo Administrativo n° 1069/2021 
Contratante: Prefeitura Municipal De Santo Antônio de Posse 
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS GULOSEIMAS 
PARA COMPLEMENTAÇÃO DO CARDAPIO ESCOLAR. 
Ata de Registro de Preço nº 11/2021 
Empresa: W&C ALIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 10.362.443/0001-86. 
 

 
 
O valor total registrado deste contrato é de R$ 174.100,00 (cento e setenta e quatro mil e cem 
reais). Vigência da ata de registro de preço é de 12 (doze) meses iniciando-se em 22 de março 
de 2021 e encerrando-se em 22 de março de 2022. 
 
Santo Antônio de Posse, 26 de março de 2021. 
 
 

JOÃO LEANDRO LOLLI 
Prefeito Municipal 
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PODER LEGISLATIVO Outros atos de processo legislativo
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