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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA 

Pregão Presencial nº 01712018 

Processo Administrativo nº 0400/2018 

1 1t;leitura Municipal de lb1tin)9 

l ~~rg~sJº ass. ~ A 
' . : l 
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Objeto: Registro de Preços por metro quadrado, para contratações futuras 
e parceladas de serviços de roçada com roçadeiras laterais ou costais e 
despraguejamento e poda de árvores, conforme Memorial Descritivo, Anexo 
1 deste Edital. 

G F DA SILVA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, 
devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 04.043.043/0001-05, estabelecida na 
cidade e comarca de Jaboticabal, Estado de São Paulo, neste ato representado 
por seu proprietário GILMAR FERREIRA DA SILVA, portador do RG. nº 
22.972.936-8 e do C.P.F. 138.619.078-01, vem mui respeitosamente, perante 
V. Ilustre presença, apresentar IMPUGNAÇÃO contra o edital do Pregão 
Presencial nº 017/2018, Processo Administrativo nº 0400/2018, com base nos 
fatos e fundamentos de direitos adiante explicitados: 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

lbitinga/SP, 01 de março de 2018 

~ 
G F DA SILVA COMERCIO E PRE~AÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA 

GILMAR FERliEIRA DA SILVA 
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ILUSTRfSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA 

Pregão Presencial nº 017 /2018 

Processo Administrativo nº 0400/2018 

Objeto: Registro de Preços por metro quadrado, para contratações futuras 
e parceladas de serviços de roçada com roçadeiras laterais ou costais e 
despraguejamento e poda de árvores, conforme Memorial Descritivo, Anexo 
1 deste Edital. 

G F DA Sll VA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, 
devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 04.043.043/0001-05, estabelecida na 
cidade e comarca de Jaboticabal, Estado de São Paulo, neste ato representado 
por seu proprietário GILMAR FERREIRA DA Sll VA, portador do RG. nº 
22.972.936-8 e do C.P.F. 138.619.078-01, vem mui respeitosamente, perante 
V. Ilustre presença, apresentar IMPUGNAÇÃO contra o edital do Pregão 
Presencial nº 017/2018, Processo Administrativo nº 0400/2018, com base nos 
fatos e fundamentos de direitos adiante explicitados: 

1 - QUANTO A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

Segundo solicita o item 6.1.4 - Qualificação técnica do 
presente instrumento editalício, as empresas licitantes devem apresentar 
Registro no Conselho Regional de Engenharia (CREA). Ocorre que, pela 
complexidade dos serviços licitados, o edital encontra-se defasado quanto suas 
solicitações técnica. Isto porque, conforme legisla o Art. 30 da Lei 8.666/93, a 
comprovação técnica das empresas licitantes deve envolver: 

1 - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

li - comprovação de aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto 
da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal 
técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem . 

f 
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como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 
responsabilizará pelos trabalhos; 

Ili - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que 
recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de 
todas as informações e das condições locais para o cumprimento das 
obrigações objeto da licitação; 

A Lei 8.666/93 ainda completa que a comprovação de aptidão 
de desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto da licitação deve ser feita através de 
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em 
nome da empresa licitante, devidamente registrados nas entidades 
profissionais competentes. Ademais, a empresa licitante deve comprovar 
possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, 
profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade 
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de 
obra ou serviço de características semelhantes aos serviços licitados. 

Neste contexto e buscando direcionar a licitação para a 
contratação de empresas experientes no ramo do objeto a ser contratado, 
deveria a Prefeitura Municipal de lbitinga incluir em seu edital as exigências do 
inciso 1, do § 1° do art. 30, da Lei nº 8.666/93, as quais teriam a seguinte 
redação: 

"6.1.4 - QUAL/FICAÇAO TÉCNICA: 
6. 1.4. 1. Comprovação de registro de pessoa jurídica e de seu 

responsável técnico, dentro de seu prazo de validade, junto ao CREA -
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. 

6.1.4.2 Comprovação de capacidade técnico-profissional, por 
meio de atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, devidamente registrado(s) no CREA (Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), 
ou ainda na entidade profissional competente ao da categoria, 
acompanhado(s) de Certidão(ões) de Acervo Técnico - CA T, comprovando 
que o(s) Responsável (is) Técnico(s) executou(aram) serviço(s) com 
característica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) 
atestado(s) de capacidade técnico-profissional deverá (ão) comprovar a 
execução dos serviços a seguir relacionados, conforme inciso, 1, do§ 1º do 
art. 30, da Lei nº 8. 666/93: 

* 
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a) Supervisão/responsabilidade serviços de roçada 
b) Supervisão/responsabilidade serviços de poda de árvore 

6.1.4.3 Comprovação de capacidade técnico-operacional, por 
meio de atestado(s) ou certidão(ões) fornecída(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, comprovando que a empresa executou obra(s) 
com característica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. 
O(s) atestado(s) de capacidade técnico-profissional deverá (ão) 
comprovar a execução dos serviços a seguir relacionados, conforme 
inciso, /, do§ 1° do art. 30, da Lei nº 8.666193: 

a) 1.250.000 m 2 de roçada 
b) 1.500 unid poda de árvore 

6. 1.4.4 Atestado de visita técnica" 

Conforme determina o Tribunal de Contas da União, os órgãos 
licitantes não podem solicitar a comprovação de execução de quantitativos 
superiores a 50% do total da obra/serviços licitado ((Acórdão 1.284/2003 -
Plenário, Rei. Min. Walton Alencar Rodrigues, publicado no DOU de 
15/09/2003). Ou seja, o Município de lbitinga solicitando a comprovação 
técnica operacional e profissional da empresa licitante não estará impondo uma 
exigência excessiva e restritiva em seu processo licitatório, mas sim, buscará 
garantir uma boa execução do contrato, com a comprovação de que as 
licitantes demonstrem sua experiência anterior na realização de serviços 
semelhantes ao objeto do Edital. Além disso, a inclusão desta exigência no 
instrumento convocatório faz jus ao Acórdão 1.332/2006 do Plenário TCU, o 
qual diz: 

"A qualificação técnica abrange tanto 
a experiência empresarial quanto a 
experiência dos profissionais que 
irão executar o serviço. A primeira seria 

a capacidade técnico-operacional, abrangendo 
atributos próprios da empresa, desenvolvidos a partir 
do desempenho da atividade empresarial com a 
conjugação de diferentes fatores econômicos e de 
uma pluralidade de pessoas. A segunda é 

t 



-[rtrmfim 
G. F. da Silva Comercio e Prestação de Serviços de Limpeza 

CNPJ 04.043.043/0001-05 INSC.EST .391.102.189.114 
Alameda Silvio Borsari, 200 - Vale do Sol -Jaboticabal - SP - CEP. 14.876-155 

Fone (16) 3202-5323- Celular (16) 98117-7970 
e-mail: disk limpczaJO@te.rra.com.hr 

denominada capacidade técnico-profissional, 
referindo-se a existência de profissionais com acervo 
técnico compatível com a obra ou serviço de 
engenharia a ser licitado. " 

li - QUANTO A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA 

No mesmo cenário que a qualificação técnica, a qualificação 
econômica do edital referente ao Pregão Presencial nº 017/2018 se mantém 
muito vaga. Isto porque, Sr. Pregoeiro, o edital exige, em seu item 6.1 .3, alínea 
'A' que as empresas licitantes apresentem, somente, certidão negativa de 
falência e concordata para serem habilitadas quanto a sua capacidade 
financeira. Ocorre que, buscando, novamente, alicerçar a licitação de modo 
que as empresas licitantes demonstrem, realmente, capacidade econômico
financeira para gerenciar os serviços licitados, o instrumento convocatório 
deveria seguir o que consta no Art. 31 da Lei 8.666/93, o qual diz: 

"Art. 31. A documentação relativa à qualificação 
econômico-financeira limitar-se-á a: 
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis 
do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados por I ndices oficiais quando 
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; 
li - certidão negativa de falência ou concordata 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no 
domicílio da pessoa física; 
§ 1Q A exigência de índices limitar-se-á à 
demonstração da capacidade financeira do licitante 
com vistas aos compromissos que terá que assumir 
caso lhe seja adjudicado o contrato, vedada a 
exigência de valores mínimos de faturamento 
anterior, índices de rentabilidade ou lucratividade; 
§ JQ O capital mi nimo ou o valor do patrimônio 
liquido a que se refere o parágrafo anterior não 
poderá exceder a 10% (dez por cento) do valor , 

t 
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estimado da contratação, devendo a comprovação 
ser feita relativamente à data da apresentação da 
proposta, na forma da lei, admitida a atualização 
para esta data através de índices oficiais. " 

Neste contexto, a prefeitura conseguirá avaliar, claramente, 
todos os dados financeiros das empresas licitantes, a fim de comprovar a 
capacidade das mesmas em sustentar o contrato a ser assinado. 

Seguindo esta diretiva, solicitamos que a qualificação 
econômica do edital em questão torne-se: 

"6.1.3QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA 

6.1.3.1 certidão negativa de falência ou concordata 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica 
(Matriz) . Caso a licitante queira realizar a entrega pela filial, 
deverá apresentar tal certidão da matriz e da filial; 

6.1.3.1.1. As empresas que estiverem em 
recuperação judicial, poderão participar do certame, 
apresentado o respectivo Plano de Recuperação 
homologado pelo juízo competente e em pleno vigor. 

6.1.3.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis 
do último exercício social, já exigíveis e apresentados na 
forma de lei, incluindo termos de abertura e encerramento 
que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada sua substituição por balanço ou balancete 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 
quandoencerrados há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta. 

6. 1. 3. 2. 1. O balanço patrimonial deverá ser 
assinado por contador ou por profissional equivalente, 
devidamente registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade. 

6.1.3.2.2 As empresas constituídas no exercício em 
cursodeverão apresentar cópia do balanço de abertura ou 
cópia do livro diário contendo o balanço de abertura. 

6. 1. 3. 2. 3 A comprovação da boa situação 
financeira da empresa será feita buscando-se aferir 

t 
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situação financeira suficiente ao cumprimento das 
obrigações decorrentes da Licitação, mediante declaração 
firmada pelo representante legal da empresa, de que possui 
simultaneamente: fndice de Liquidez Geral (l.L. G.) e 
lndice de Liquidez Corrente (l.L. C) igual ou superior a 
1,5 (um e meio) e; índice de Endividamento (l.E.) menor ou 
igual a O, 5 (zero vírgula cinco), todos apurados com base no 
Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis 
apresentados, utilizadas as seguintes fórmulas: 
l.L. G. = AC+RLP I PC+ELP 
l.L.C. =AC IPC 
l.E. = PC+ELP I AT 
Onde: 
RLP = Realizável a Longo Prazo; 
ELP = Exigível em Longo Prazo; 
AC =Ativo Circulante; 
A T = Ativo Total; 
PC = Passivo Circulante 

6.1.3.3. Fazer prova de possuir capital social registrado e 
integralizado ou patrimônio líquido mínimo não inferior a 
10% (dez por cento) do valor estimado da contratação 
comprovado através da apresentação do Contrato Social 
ou alteração contratual devidamente registrada na Junta 
Comercia/". 

Como o valor estimado do Pregão não está disponível, caso 
queira, a prefeitura poderá suprimir a sugestão do item 6.1.3.3 supracitado. 

Ili - DOS PEDIDOS: 

Espera-se desta Nobre Comissão a revisão e inclusão dos 
seguintes itens no instrumento editalício referente ao Pregão Presencial nº 
17/2018: 

);:> Comprovação técnico-operacional através de atestado de 
capacidade técnica, devidamente registrado no CREA, em nome da 
empresa licitante, que contenha, no mínimo, 50% da quantidade dos 
itens licitados; 

-
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>- Comprovação técnico-profissional através de atestado de 
capacidade técnica, acompanhado de Certidão de Acervo Técnico -
CAT, contendo serviços compatíveis aos licitados e que esteja em nome 
do responsável técnico da empresa licitante; 

>- Exigência de apresentação do Balanço Patrimonial e 
Demonstrativos de Resultados; 

~ Apresentação dos índices de balanço (ILG, ILC e IE); 

>- Exigência de que a empresa licitante possua como capital 
social na data de abertura dos envelopes, pelo menos, 10% do valor 
total estimado da contratação. 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

lbitinga/SP, 01 de março de 2018 

G F DA SILVA COMERCIO E PRES~Ç~O DE SERVIÇOS DE LIMPEZA 
GILMAR FERRÍIRA DA SILVA 
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• 

JUCESP • Junta ComPrC'iaJ dC" E~t~o ~ ~io Paulo 
Ministério do Desenvolvimento, ~df:st~.a r Comér-:lo E~hrlor -
Secretaria de Comércio e Serviçüs - - - - - - -
Departamento Nacional de Reg'stro <M Corr~rck- -·t:'NRC 
Secretaria de Desenvolvimento Econõmlco, Ciência e Tecnologia 

NÚMERO OE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO ~ EMPRESA· NIRE OA. SEDE NIRE DA FILlAl (somen~ pata lili~ 

3511745997-5 
NOME DO EMPRESÁRIO (~o. ""' • brrtiatutHJ 

GILMAR FERREIRA DA SILVA 
·--~-~--·---...==::-------r,;;;;w----UF 

ESTADO CIYll 

Casado!a 
f'fLIAÇÃO (P.t 

FIRMINO FERREIRA DA SILVA 
NASCtOOEU(dataÓI! ~) IO!NTIOAOE (n4mtn>J 

07/02/1971 22972936 

REGM OE BENS IM ea ..... J 

Comunhão P"lrc•al rJe-bens 

MG 

tn~vl 

GERALDA RODRIGUES DA SILVA 
Dl()ITO l ºATAOEEXPEOIÇMl I OAaAOEt.VSSOR IUF 
8 01/09/2014 SSP SP 

Cl'f lniimoto) 

138.619.078-01 
EMANCIPAOO POQ {lormad9 9'TW'ICIP•çlo • som.nlll no cuc de menor) 

DOMICILLAOOHA (lootadouto • tu.1. 1J111, ote ) Nllt.léRO 

Alameda Sflvio Borsari 200 
BAJRROIDISTRITO ÇEP CÔOIGO 00 J.iUHICf PIO 

Vale do Sol 14876-155 5141 
COMPUMENTO 

MUl>ICIPIO) IUFI 1-J 
Jaboticabal SP Brasil 
declara. sob as penas da'lel~ não estar rmpedldo de exercer atlvldadé empreSárla, que nãO'possµI outro_ regístro 
d~ empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua Inscrição. · - · 
~TO(S) 

Alteração do Valor do Capital ; Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social; Alteração de Endereço; 
Inclusão/Alteração de Empresário· 
NOME EMPRESAAIAl 

G F DA SILVA COMERCIO E PRESTACÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA 
LOGRADOUROtrua. -., *-1 NúMERO 

Alameda Sílvio Borsari 200 
SAIRROtOCSTRllO CEP CÓOIOO DO MUH!CIPtO 

Vale do Sol 14876-1 55 5141 
CQMP\.EMENTO 

~UNICIPIO CO!IREIO ELETRÔNICO ( .. mol!J 

li 
VALOR 00 CAPfTAt. CR$1 11/Al.OR 00 CAPlTAL (Pbf •~so} 

1.340.000.00 UM MILHÃO, TREZENTOS E QUARENTA MIL REAIS 

CÔOKlO OE ATtVlDAOE 

4322301 
4329104 
4330404 
43991 03 
4520005 
4789005 
5240199 
8112500 
7731400 

DATA OE INICIO OAS ATIVIOAOES 

G F DA SILVA 
DATA DE A$SINAT\JAA 

DESCRIÇ,l.o DO OBJETO 

domésticos; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitérios; Locaç!lo de mão-de-obra temporária; 
Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; Seleção e agenciamento de mão-de-obra; Serviços de 
remoção de pacientes. exceto os serviços mõveis de atendimento a urgências; Condomínios prediais; Serviços de 
pintura de edifícios em geral; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Pintura para sinalização em 
pistas rodoviárias e aeroportos; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Atividades de apoio a 
agricultura n!lo especificados anteriormente; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de Iluminação, 
sinalização em vias públicas. portos e aeroportos. Gestão e manutenção de cemitérios e Obras de alvenarta 

24/04/2017 IGILMAR FERREIRA DA SILVA 
PARA USO EXCWSlVO DA JUNTA CQMERCIAL 

DEFERIDO REGISTRO 

021009511-3 

llllmlllllllllHB 
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• 
JUCESP - Junta Com~rc-ia• d<' E~t-9-do '1e !).§o Paulo 
Ministério do Desenvolvimento, hdr' str'a r Comfrr lo Ext.,rlor· 
Secretaria de Comércio e SerylÇl(S . 
Departamento Nacional de Registro d"> Com4rclc>--t'NRC
Secretarla de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia 

NÚMERO OE IOENl~Ao 00 REGIS'TRO OE EUPR1'$A • NIRE DA SEOE NtRE DA FILIAL !somente pe.a flhl) 

3511745997-5 
NOME 00 E..,,PR~SÁAIO (oomphlo, Utt1 libf..._.u) 

GILMAR FERREIRA DA SILVA 
NAT\JR.tJ.. DE (ddaóe o &lv'a do <Mlado) "" M 
ESTADOCIVM.. REGIME DE BENS !ff CUMIOl 

Casado(a Comunhão o::i.tCial •fa-bens 
FIU'CÃO !OAll ,_, 
FIRMINO FERREIRA DA SILVA GERALDA RODRIGUES DA SILVA 

llENTIOADE (tlllmo!o) 

22972936 138.619.078-01 
NASCIOOEM(d.ude"""""8niol 

07/02/1971 
DIGITO IDATAOt UPEOIÇÃO lºRGÃOEMISSOR IUF 
8 01 /09/2014 SSP SP 

CPF(F\-Om<fo) 

EMANC&PAOO POA ~ át trnaoç(p~ • $0tl"IGO\e no CIGO d9 mfntl.lt 

OOMICUADO NA (1cl9tadoulo • rw.. ~ ... .e.) N(JMEAQ 

Alameda Sllvio Borsari 200 
BAIAOO-OlsmJTO CEP CÔOlGO 00 M\IHIC!Pto 

Vale do Sol 14876-155 5141 
COMPLEMENTO 

l.IUNICJPIO) IUF) 1••1>) 
Jaboticabal SP Brasil 
dec(arâ;· sob às pênas"da lei; não estar lní"pedldo de exercêr atlvldad.& empresária, que nã9 possui· outro registro 
de empresárl~ e.requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua Inscrição. 
AlO(SI 

Alteração do Valor do Capital; Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social; Alteração de Endereço; 
lnclusão/Alteracão de Emoresário· 
NOME EMi'RESAlllAI. 

G F DA SILVA COMERCIO E PRESTACÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA 
LOGAAOOUAO (rua, av. lrte.) 

Alameda Sllvio Borsari 
BAJRROIOISTRITO 

Vale do Sol 
COMPLEMENTO 

MUMCIPIO 

il 
VALOR 00 CAPITAi.. tRSl ''VALOR 00 CAPITAL (por ax!anso) 

1.340.000.00 UM MILHÃO. TREZENTOS E QUARENTA MIL REAIS 

CODtGô De ATIVIDADE 

7810800 
7820500 
8 122200 
8211300 
8622400 
3702900 
3811400 
9601701 
9603301 
9700500 

DATA DE IN6CK> DAS ~l'IVAOAOES 

A.SstNATURA DA FIRMA PElO EMPFU; 

G FDASILVA 

DESCRIÇÃO DO OBJETO 

OATA OE ÃSslNATUr 

24/04/2017 IGILMAR FERREIRA DA SILVA 
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL 

DEFERIDO REGISTRO 

N\)MERO 

200 
CEP CODIOO 00 "~ICIP>O 

14876-155 5141 

CORREIO ElETRôNICO (.....i) 

021009511 ·3 

l~ll l~líllll lllll~lllll 
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• 

JUCESP - Junta Comf"r<'ia~ dC' E!>t~o -1~ Ção Paulo 
Ministério do Desenvolvimento, 'nd; st:ia e Comtr~lo E~brlor -
Secretaria de Comércio e Sel'lllçus _ 
Departamento Nacional de Reg'stro Ih CorMrclc-· C'NRC 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia 

NÜMeRO OE IDêNllFICAÇÃO DO REGISTRO OE EMPRESA. MAE OA SEOE NIRE.pA F,!lW.. (&oment• ~ ~~ 

3511745997-5 
NOUE 00 EMPREsAIUo (~. c..n abr'Matura' 

1GILMAR FERREIRA DA SILVA __ _ ----·--___ -.-- ---.....--------r-------1 
NATURAi. DE lc:idodo • °'Q1a do Uladoi 

ESTADO CIVIL 

Casado(a 
FUAÇÃOCpol) 

AeGll.IE DE BENS,,. caudol 

Comunhão o<trcial 'Je bens 

Uf 

MG 

•-l 

NACIONAllOADE SEXO 

Brasileir MaS_culi 

FIRMINO FERREIRA DA SILVA GERALDA RODRIGUES DA SILVA 
NA.."jC.l)()EM (mtad9~1 IOENTIOAOE ~I OIGITO j OAlAOE-EXPEOIÇÃO [O"GÃOEMISSOA I VF CPF(núnwu) 

07/0211971 22972936 8 01 /09/2014 I SSP SP 138.619.078-01 
EMANCU'AOO POR (Jorfna ·~·~no CllíO de tnln)I> 

OOUtCIJADONAOoo~ • N&. IY, .te.) NUUéAO 

Alameda Sílvio Borsari 200 
SNAAOllllSTIOTO CEP COOIC.O DO MUtUCIPIO 

Vale do Sol 14876-155 5141 
COMPlalEHTO 

UUNIC"'10) 1 UF) 1 PahJ 

Jaboticabal SP Brasil 
declara, sob as penas da lei, não estar Impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro 
de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua Inscrição. 
ATO(S) 

Alteração do Valor do Capital; Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social; Alteração de Endereço; 
lnclusão/Alteracão de Emoresário· 
NOVE EMPRESARIAL 

G F DA SILVA COMERCIO E PRESTACÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA 
lOGIWXlURO(M. r<. fie. ) 

Alameda Sflvio Borsari 
l\AIRAQOISTRITO 

Vale do Sol 
COMPUMEHTO 

MUNlciPIO 

il 
VALOR 00 CAPfTAL (RI) IVALOA 00 CAPtTAL lJ>OI' 8demo) 

1.340.000,00 UM MILHÃO, TREZENTOS E QUARENTA MIL REAIS 

C00too OE 4TIVIDADE 

8121400 
8129000 
3812200 
811 1700 
161099 

DATA OE w.riCiO OAS ATIVIOM>ES 

DA.fAOE ASSIM.ATURA 

DESCRIÇ.ID DO OBJETO 

24/04/2017 IGILMAR FERREIRA DA SILVA 
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL 

DEFERIDO REGISTRO 

CEP 

14876-155 

NÚMERO 

200 
COOIGO 00 MIJNICIPIO 

5141 

COf\RE!O ELETRÕN ICO 1&-tn.IRl 

CONTROLE INTERNET 

021009511 ·3 

llllllllllRlllllHI 
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t 
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• 

JUCESP ·Junta Comerf!i~l •~<>=Est~do·cie Sã-O Pr··· -

Secretaria de Comércio e Serviços · 
M1n1stér10 do Desenvolvimento, l':'\_!ijstl;i 3 Corr.ér~io_Ex~e_r~r - a·;.),. . JUCESP PROTOCOLO 

Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC O. 505,341/17 • 7 
1 
Secretaria de Deaenvolvlmen~o: Econômico, Clênc~a e Tecnologia o. s. D. 

oecLARAÇÃo oE oeseNauAo_R~1ENro-:Pt.E ~ ~--= lllllHllUll l l~l lll~l lll~ IHlllllllllllll 
NOME EMPRESARIAL 

G F DA SILVA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE_ ll~APEZ."I 

DECLARACÃO 

INIRE 

3511745997-5 

limo. Sr. Presidente da Junta Comercial Do Estado de São Paulo, 

O Empresário G F DA SILVA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, com ato constitutivo 
registrado na Junta Comercial em 08/09/2000, NJRE: 3511745997·5, CNPJ: 04.043.043/0001-05, estabelecido na 
Rua Fortunato Frases, 600, BAIRRO: Ja.rdlm das Rosas, Jabotlcabal, SP, CEP:14871-800, requer a Vossa 
Senhoria o arquivamento do presente Instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se desenquadra da 
condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nR 123, de 14/12/2006. 

LOCALIDADE DATA 

Jabotlcabal • SP 24/0412017 

1 NOME E ASSINATURA 00 EMPRESÂRIOJSÔCIOS/OIRETORESIADMINlSTRAOORES OU REPRESENTANTE LE<lAL 

NOME 

GILMAR FERREIRA DA SILVA (Empresário) 

Para uso exclusivo da Junta Comercial: 

DEFERIDO ETIC 

t 
!f">:. CARTÔRIO AZEVÉDO B!.. 1"0l'ICIODE REGl$TRO ClVILOAS PESSOAS NATURAIS i~ 
'. - / . .. .... ..-< ETA8tUOllAlODENOTAS-CódiooCIUOU10-ll ~:-1 

:.. ' A:c. ....... r.cait ..... 1U\·&atrt~~· ft·t9._,.$...,.~·tt· itl: ~U.MM fa:SUl~i ' . - -- - - ·- · - Aüte·n-tícillo"'Diltal · · - - - '.:' 
O. IC:Qrdocan oa .tlgo!I 1• . :JOe .,.inc V 89, 4v e 524aleA9 e4efal 8.93~1994e M.. 5t'lç. XJI ji°~: 

do loi Eftdull a.n1/2008 ...,..ticoa presente lmlgemdgltallzado. ~çlot!ol • • 
do ~o sinsentldo •conferido nest• MO. O rttedOo • 'llldlde. Deu M : ... ~ 

Cód. Autenticação: 73460106171012350031-5; Data: 01/06/201710:13:~ 

~
. Selo Digital de F15calizac:ão Tipo No!I C: AFF33131-KC90; ~:· 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEV~DO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRJVATIVO DE CASAMENTOS, 
INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 /Fax: (83) 3244-5484 

http://www. azevedobastos. not. br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br 

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e 
Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e 
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc .. . 

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução 
fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código 
de Controle e Autenticação abaixo. 
O referido é verdade, dou fé. 

Este documento foi emitido em 02/06/2017 às 08:12:04 (hora de Brasília). 

CHAVE DIGITAL 

00005b1 d734fd94f057t2d69fe6bc05b327 a853a682baf57195cf69e04039911ac4b34f3c2fa085882a1 eb8a4d 
8e18271387a00f03b4b423e63127b08c261bdce01698a91cc080b9e80168433940fa8f 

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para G. F. DA SILVA COMERCIO 
E PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA e emitido através do site do Cartório Azevêdo 
Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1 º. e 10º. § 1 º. da MP 2200/01 . 

Esta certidão tem a sua validade até: 02/06/2018 às 03:53:52 (Dia/Mês/Ano) 

Código de Controle da Certidão: 717491 

Código de Controle da Autenticação: 

73460106171012350031-1 a 73460106171012350031-5 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento 
através do site: http://www.azevedobastos.not.br 

~ 
~ 
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~ .. ......._.."-- • ..__... ... ,._.,.,C'f'Yl 

P~ ~ Repütila 
e-e"' 

MedlC!a P1'1M9ÓRA N t 2.200-2, 
ae 24 doo lllgl:ljlf<> de 2001. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA 

RUA MIGUEL LANDIM, Nº 333 - CENTRO 

45.321.460/0001-50 2018 

FICHA DO PROTOCOLO I PROCESSO pag. 1 de 2 

NÚMERO: 0000001683 I 2018 TIPO: PROTOCOLO 

DATA: 02/03/2018 HORA: 13:33:30 RESPONSÁVEL: PRISCILA ROCETTE 
PRAZO PARA ENTREGA*: 15 DIAS 

INTERESSADO: 000713 G F DA SILVA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA 
ASSUNTO 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 

DADOS DO PROTOCOLO/PROCESSO Chave Web: 11233M133P 

PREGAO PRESENCIAL 17/2018- PROCESSO 400/2018 

PROTOCOLANTE: 

CPF do PROTOCOLANTE: 

RG do PROTOCOLANTE: 

DETALHES DO TRAMITE 

ITEM 2 DATA TRAM.: 02/03/2018 Hora Tramite: 16:48:09 RECEBIDO: 1 

SETOR ANTERIOR: PROTOCOLO 

SETOR DESTINO: SECR. ASSUNTOS JURIDICOS 

SETOR ATUAL: DEPTO DE COMPRAS E 
LICITAÇÕES 

RELATOR: HENRIQUE PASCOLATI 

DESCRIÇÃO DO PARECER 

EMISSÃO DE PARECER: 

PROCESSO: 1683/2018 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE PREGÃO 017/2018 

PARECER: ENCAMINHADO 

REQUERENTE G. F. DA SILVA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERCIÇO DE LIMPEZA. 

A INTERESSADA PROTOCOLIZOU IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 017/2018 CUJO OBJETO É O 
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL E 
MECANIZADA E PODA DE ÁRVORES. 

EM APERTADA SINTESE, A REQUERENTE SOLICITA A INCLUSÃO DE MAIS EXIGÉNCIAS DE CAPACIDADE TÉCNICA E 
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA, UMA VEZ QUE ENTENDE QUE O EDITAL ESTEJA DEFASADO JÁ QUE, 
SEGUNDO SEU ENTENDIMENTO, O OBJETO A SER CONTRATO É MUITO COMPLEXO E DEPENDE DESSAS EXIGÉNCIAS 
PARA SEREM DESENVOLVIDOS. 

CONTUDO, NÃO FOI ESSE O ENTENDIMENTO DA SECRETARIA REQUISITANTE DOS SERV IÇOS. 

SALIENTE-SE AINDA QUE A LEI DE LICITAÇÕES (8.666/1993) É TAXATIVA AO DETERMINAR LIMITES AS EXIGÉNCIAS 
HABILITATÓRIAS, CONFORME SE DEPREENDE DO VOCÁBULO "LIMITAR-SE-Á". 

"ART. 30. A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA LIMITAR-SE-A A: 
1 - REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE; 
li - COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADE PERTINENTE E COMPATIVEL EM 
CARACTERISTICAS, QUANTIDADES E PRAZOS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO, E INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E DO 
APARELHAMENTO E DO PESSOAL TÉCNICO ADEQUADOS E DISPONIVEIS PARA A REALIZAÇÃO DO OBJETO DA 
LICITAÇÃO, BEM COMO DA QUALIFICAÇÃO DE CADA UM DOS MEMBROS DA EQUIPE TÉCNICA QUE SE 
RESPONSABILIZARÁ PELOS TRABALHOS; 
Ili - COMPROVAÇÃO, FORNECIDA PELO ÓRGÃO LICITANTE, DE QUE RECEBEU OS DOCUMENTOS, E, QUANDO EXIGIDO, 
DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO 
DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA LICITAÇÃO; 
IV - PROVA DE ATENDIMENTO DE REQUISITOS PREVISTOS EM LEI ESPECIAL, QUANDO FOR O CASO." 

"ART. 31 . A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA LIMITAR-SE-Á A :" 
1- BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO ÚLTIMO EXERCICIO SOCIAL, JÁ EXIGIVEIS E 
APRESENTADOS NA FORMA DA LEI, QUE COMPROVEM A BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA, VEDADA A SUA 
SUBSTITUIÇÃO POR BALANCETES OU BALANÇOS PROVISÓRIOS, PODENDO SER ATUALIZADOS POR INDICES OFICIAIS 
QUANDO ENCERRADO HÁ MAIS DE 3 (TRÉS) MESES DA DATA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA; 
li - CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÉNCIA OU CONCORDATA EXPEDIDA PELO DISTRIBUIDOR DA SEDE DA PESSOA 
JURÍDICA, OU DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL, EXPEDIDA NO DOMICILIO DA PESSOA FISICA; 
111 - GARANTIA, NAS MESMAS MODALIDADES E CRITÉRIOS PREVISTOS NO "CAPUT' E § 10 DO ART. 56 DESTA LEI, 

/ 
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LIMITADA A 1% (UM POR CENTO) DO VALOR ESTIMADO DO OBJETO DA CONTRATAÇAO. 

O OBJETO DA LICITAÇÃO, CONFORME JÁ MENCIONADO ACIMA, REFERE-SE A SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA 
URBANA, UTILIZANDO-SE DE ROÇADEIRA MOTORIZADA PORTÁTIL LATERAL OU COSTAL, VISANDO A ROÇADA DA 
VEGETAÇÃO, DEIXANDO O MINIMO DA MESMA COBRINDO O SOLO, NA CONFORMIDADE COM A VEGETAÇÃO 
EXISTENTE NO LOCAL E PODAS DE ARVORES. 

POR TRATAR-SE DE SERVIÇOS DE BAIXA COMPLEXIDADE, QUANDO DA SOLICITAÇÕES DOS MESMOS A SECRETARIA 
RESPONSÁVEL ENTENDEU QUE EMPRESAS COM CADASTRO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE E CERTIDÃO 
NEGATIVA DE FAL~NCIA E CONCORDATA ERAM SUFICIENTES PARA ATESTAR A CAPACIDADE DAS PARTICIPANTES. 

POR FIM DEVEMOS SALIENTAR QUini;\I. ' NTRODUÇÃO ~os REQUISITOS HABILITATÓRIOS SUGERIDOS PELA 
:sTICAMENTE O NUMERO DE INTERESSADOS EM PARTICIPAR DO CERTAME. 
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Semanário Estância de lbiting,.,._, ------1 

SEÇÃO II 
Secretarias 

Secretaria de Administração 
A Prefeitura Municipal da Estância Turística de 

Ibitinga, através de Rodrigo Hortolanl Ladeira vem 
lnfonnar as seguintes publicações: 

CONTRATO Nº 007/2018 - PREGÃO 
PRESENOAL Nº 004/2018. Contratante: 
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA OE 
IBmNGA. Contratada: MC SHOWS E EVENTOS 

~ - ME. Objeto: locação, montagem e 
, nontagem de tendas para a realização de 

e<léntos do Muniápio. Valor total: R$ 8.314,00. 
Vigência: a partir da assinatura até 13 de fevereiro 
de 2018. Ibitinga, 01 de fevereiro de 2018. Cristina 
Maria Kafil Arantes - Prefeita Munldpal. 

CONTRATO Nº 008/2018 - art. 24, Inciso li, da 
Lei Federal no 8.666/93. Contratanre: MUNICÍPIO 
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA OE lBffiNGA. 
Contratada: SOFOLHA SOl.UÇÔES CORPORATIVAS 
LTDA. Objeto: Prestac;3o de serv1ços na área de 
transito no Município de Ibitinga, compreendendo 
assessoria e implantação dos Sistemas de 
Gerenciamento e Processamento das lnfnições 
de trânsito e processamentn de dados sobre 
acidentes de trânsito, Junto ao DEMTRAN -
Departamento Municipal de Trânsito. Valor total: 
R$ 7.S36,00. Vigência: a partir da assinatura até 
IS de fevereiro de 2019. lbitlnga, OI de fevereiro 
de 2018. Crls1lna Maria Kalil Arantes - Prefeita 
Municipal. 

PRORROGAÇÃO OE PRAZO DE EXECUÇÃO DO 
CONTRATO Nº 104/ 2017 - TOMADA DE PREÇOS 
Nº 002/2017. Contratante: MUNICÍPIO DA 
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JBmNGA. Contratada: 
FQRTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. 
Objeto: pavimentação asfáltk:a na Avenida João 
soares da Costa - Olácara saltinho. Alteração: 
prorrogação do prazo de execução da obra por 
mais 01 mês, a contar de 03 de fevereiro de 2018, 
ou seJa, até 04 de março de 2018. Ibltinga, 02 de 
,~.,reiro de 2018. Cristina Maria Kaíil Arantes -

~ta Municipal. 

·- CONTRATO Nº 009(2018 - CONVITE Nº 
001/2018. Contratante: MUNICÍPIO DA ESTÃNClA 
TURÍSTICA DE IBITTNGA. ConlJ'atada: OUZ 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA, 
MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE LTDA. Objeto: 
elaboração de projeto executivo para implantação 
do complexo turístico - fase 2. Yalor total: R$ 
78.500,00. Vigência: a partir da assinatura até o 
término dos serviços e pagamento (execução: 30 
dias a partir da ordem de serviço), Ibitinga, OS de 
fevereiro de 2018. Cristina Maria Kaill Arantes -
Prefeita Municipal. 

COITTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO 
PRESENCIAL NO 003/2018. Contratante: 
MUNIÓPIO DA ESTÂNCIA TURISTICA OE 
IBmNGA. Contratada: NOBREGA & NOBREGA 
TERRAPIANAGEM LmA - ME. Objeto: 
disponibilização de caminhão tanque para 
transporte de água potável. valor total: R$ 
16.200,00. Vigência: a partir da assinatura até 31 
de dezembro de 2018. Ibitinga, OS de fevereiro 
de 2018. Cristina Maria Kaill Arantes - Prefeita 
Municipal. 

CONTRATO Nº 011/2018 - DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 004/2018. ConlJ'atante: MUNICÍPIO 
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBffiNGA. 
Contratada: LPP TRANSPORTE E TURISMO LTOA. 
Objeto: contratação em caráter emergencial para 
transporte rodovlárlo de estudantes com des1lno 
a JtápoUs/SP. Valor total: R$ 7.896,00. Vigência: 
a partir da assinatura até 30 (trinta) dias ou até o 
tempo hábil para contratação através de licitação. 
lbltinga, OS de fevereiro de 2018. Cristina Maria 
Kalil Arantes - Prefeita Municipal. 

CONTRATO Nº 012/2018 - PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 066/2017. ConlJ'atante: 
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 
IBmNGA. Contratada: VIAÇÃO OOADE DA FÊ 
LTDA - EPP. Objeto: transporte de alunos urbanos. 
Valor total: R$ 1.451.160,00. Vlgênda: a partir da 
assinatura até o término do ano letivo de 2018. 
lbltinga, OS de fevereiro de 2018. 01s1lna Mana 
Kalil Arantes - Prefeita Municipal. 

CONTRATO Nº 013/2018 - LEILÃO Nº 
001/2018. Contratante: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA 
TURÍSTICA DE IBffiNGA. ConlJ'atada: RAPHAEL 
CAVAl.Ll YARID. Objeto: organização de leilão 
público online e presencial de bens Inservíveis Já 
avaliados pelo Muniápio de Ibitinga. Valor total: 
sem custo para o Muniápio. Vigência: a partir da 
assinatura até 06 meses. l bitinga, OS de fevereiro 
de 2018. Cris1lna Marla Kalll Arantes - Prefeita 
Municipal. 

O Presidente da Comissão de Seleção e 
Avaliação de Projetos, designado pela Portaria no 
13.199, de 16 de fevereiro de 201B torna pública a 
relação de propostas Apresentadas f Protocoladas, 
referente aos editais de Chamamento Público para 
Tenno de Fomento SEMSD no 001/2018, SEMFS 
no 002(2018, SEMEO no 003/2018, SEMDS no 
005/2018, e SEMDS no 006/2018, publicados no 
Semanário Oficial do Muniópio em 20 de janeiro 
de 2018 página 8, além de sua integra no site 
otida~ conforme segue: 

Edital de Chamamento Público para Termo de 
Fomento SEMSD no 001(2018: 

P. A. 997 (2018 - Proponente: Associação 
ProtelX>ra dos Animais de Rua - AS'AR. Projeto: 
Cuidado a animais de rua; 

P.A. 1162/2018 - Proponenre: Associação 
Cristã Beth Shalon - casa da Paz. Projeto: 
Prevenindo, Recuperando e Reintegrando Vidas e 

PA 1214/201B-Grupo de Apoio aos carentes 
Portadores de Câncer de lbitinga - GACCI. Projeto: 
Assistência aos carentes Portadores de Câncer. 

Edital de Chamamento Público para Termo de 
Fomento SEMFS no 002/2018 

P.Al177/2018 - Proponente: Assoclaç~ 
Filantrópica Espirita de lbitinga - CASA DA SOPA. 
Projeto: VIVER BEM. 

Edital de Chamamento Público para Termo de 
fomento SEMEO no 003/2018 

P.A. 1167/2018 - Proponente: Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais -APAE de Ibltlnga. 
Projeto: Atender, Inovar e Reabilitar. 

Edital de Chamamento Público para Termo de 
Fomento SEMDS no 005/2018 

P.A. 0940/ 2018 - Proponente Associação 
Filantrópica casa do Cominho Francisco de Assis 
de Ibltlnga. Projeto: BrlnGlndo, Crescendo e 
Aprendendo; 

P.A. U39/2018 - Proponente: centro de 
Recuperação e I~ do Adolescente para 
Recondução ao Trabaho e à Educação - CRIARTE. 
Projetn: Anv;)( pela Vida - 2018 e 

PA 1209/2018 - Proponente: Serviço de 
Obras Sociais - S.O.S Educandário Joana de 
Ângells. Projeto: Viver feliz. 

Edital de Chamamento Público para Termo de 
Fomento SEMDS no 006/2018 

PA 1204/2018 - Proponente: Associação 
Senhor Bom Jesus. Projeto Serviço de Acolhimento 
Institucional - Proteção Especial de Alta 
Complexidade e 

P.A. 1205/2018 - Proponente: Associação 
Cristã de Proteção à Infância e Juventude - Projeto 
Criança Feliz. Projeto: Criança feliz. 

lbltinga, 24 de fevereiro de 2018. Luiz 
Henrique Vldo Pascolati - Presidente da Comissl!o 
de Seleção e Avaliação de Projetos. 

PREGÃO PRESENC!Al Nº 015/2018 -Abertura 
- Objeto: registro de preços para contratação de 
empresa para locação de máquina pá carregadeira 
e de caminhão basculante truck. Sessão de 
Julgamento: 08 de ma"o de 2018, às 09h30min. 
Mais inlormações e/ou edital completo poderão 
ser obtidos no Departamento de Compras da 
Prefeitura ou pelo site www.lbltinga.sp.gov.br. 
lbltlnga, 21 de fevereiro de 2018. Cristina Maria 
Kalll Arantes - Prefeita Municipal. 

PREGÃO PRESENCIAL NO 016/2018 -
Abertura - Objeto: Contratação de empresa para 
fornecimento de peças e serviços para conserto de 
molDr do trator esteira caterpillar DSE. sessão de 
Julgamento: 08 de março de 2018, às 14h00min. 
Mais Informações e/ou edital comptetn poderão 
ser obtidos no Departamento de Compras da 
Prefeitura ou pelo site www.ibitinga.sp.gov.br. 
lbltlnga, 21 de fevereiro de 2018. Cristina Maria 
Kalll Arantes - Prefeita Municipal. 

PREGÃO PRESENCIAL NO 017/2018 -AbertJra 
- Objeto: Se!vlços na área de limpeza púbNca 
- roçada manual e mecanizada de canteiros, 
praças, terrenos, entre outros e poda de árvores. 
Sessão de Julgamento: 09 de março de 2018, às 
09h30mln. Mais Informações e/ou edital completo 
poder3o ser obtidos no Departamento de Compras 
da Prefeitura ou pelo site www.ibitinga.sp.gov.br. 
lbitlnga, 21 de fevereiro de 2018. Cristina Maria 
Kalll Arantes - Prefeita Municipal. 

PREGÃO PRESENC!Al N° 018/2018 -Abertura 
- Objeto: Locação, montagem e desmontagem de 
Palcos, Arquibancada e Grade de Segurança para 
a Via Sacra 2018. Sessão de Julgamento: 09 de 
março de 2018, às 14h00min. Mais Informações 
e/OU edital completo poderão ser obtidos no 
Oepartamenb> de Compras da Prefeitura ou 
pelo site www.lblttnga.sp.gov.br. Ibitlnga, Z3 de 
fevereiro de 2018. Cristina Maria Kalil Arantes -
Prefeita Municipal. 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2018 -
Abertura: A Prefeita do Munldpio de Ibitinga 
comunica a todos os Interessados a abertura da 
tomada de preços supracitada, que tem como 
objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
REFORMA DO PORTAL DE EITTRAOA E DO POSTO 
DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA - PIT LOCALIZADO 
NO ACESSO VEREADOR MANOEL ALVES LOPES, 
KM 1,S • Encerramento: 14 de março de 2018, às 
09h30mln. Valor teto: R$ 172.468,37. A vistoria 
é OBRIGATÓRIA. Maiores Informações e/ou edital 
completo poderão ser obtidos no Departamento 
de Compras desta Prefeitura Municipal, sito à Rua 
Miguel Landim, 333, Centro, Ibitinga, no horário 

5 
OOs 09hOOm 1n .J.:o 1 U 100mio ~ d0>:0 lJhOOmui o):; 

18h00mln ou pelo site www.lbltinga.sp.gov.b<. 
lbitinga, 21 de revereiro de 2018. Cr1stlna Maria 
Kalil Arantes - Prefeita Municipal. 

TOMADA DE PREÇOS NO, OOS/2018-Abertura: 
A Prefeita do Munláplo de Ibitlnga comunica 
a todos os Interessados a abertura da tomada 
de preços supracitada, que tem como objeto a 
COITTRATAÇÃO OE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO 
OE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA. Encenamento: 14 
de ma"o de 2018, às 14h00mln. Valor teto: R$ 
180.076,Sl. A vistoria é OBRIGATÓRIA. Maiores 
lnforrnaÇÕ<!S e/ou edital completo poderão ser 
obtidos no Departamento de Compras desta 
Prefeitura Municipal, sito à Rua Miguel Landim, 
333, Centro, Ibitinga, no horário elas 09h00mln 
às llhOOmln e das 13h00mln às 18h00min ou 
pelo site www.ibltinga.sp.gov.br. Ibltlnga, 21 de 
fevereiro de 2018. Cristina Maria Kalil Arantes -
Prefeita Municipal. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 -
HOMOLOGAÇÃO 

!. Face ao apurado no processo licitatório 
supracitado, que tem como objeto a aquisição 
de Registro de Preços para aquisições Fut\Jras 
e Parceladas de Água Mineral, conforme edital 
supramencionado, HOMOLOGO o objeto 
do pres:ente certame a seguinte empresa: 
CRJSTOFQLETTI EMPRESA OE AGUAS LTOA, CNPJ: 
02.731.SOS/0001-51, para o item 01 (água mineral 
natural, sem gás - galão 200, pelo valor unitário de 
R$ 4,8S e item 02 (água mineral sem gás - fardo cJ 
12 garrafas SOOml), pelo valor unitário de R$ 6,68. 

2. Publique-se. 
3. Registrem-se os preços. 
4. Cumpra-se. 
lbitinga, 21 de fevereiro de 2018. 
Cristina Maria Kalíl Arantes - Prefeita Munldpal 

CONVITE Nº 004/2018 Processo 
Administrativo nº 7472/2017 - HOMOLOGAÇÃO e 
ADJUDICAÇÃO 

1. Face ao apurado no processo licitatórlo 
supracitado, que tem como objeto a contratação de 
élnpresa especializada em prestação de serviços, 
com entrega de materiais, para construção de 
abrigos, Instalação e distribuição de rede de 
gás liquefeito pctrôieo nas unidades escolares, 
conforme edital, HOMOLOGO os atos praticados 
no presente procedimento e ADJUDICO o objeto 
do certame a empresa AC MELKO ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA EPP, pelo valor global de R$ 
141.291,00 (cento e quarenta e um mil duzentos e 
noventa e um reais). 

2. Publique-se. 
3. Contrate-se. 
4. Cumpra-se. 
lbltinga, 19 de fevereiro de 2018. 
CRISTINA MARIA KAl.IL ARANTES - Prefeito 

Municipal 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006(2018 -
RETIFICAÇÃO 00 EDITAL: O Muniópio de lbitinga, 
através de Cristina Maria Kalll Arantes, comunica 
a todos os interessados a retificação do presente 
edital. A retificação na Integra estará disponivel 
no site www.lbltlnga.sp.gov.br. Uma vez que a 
alteraçAo em tela afeta a formulação da proposta 
de preços, altera-se a data de processamento 
do certame para dia 12 de março de 2018, âs 
09h30min. lbitlnga, 23 de fevereiro de 2018. 
Cristina Marta KaDI Arantes - Prefeita Municipal. 

lbitinga, Z3 de fevereiro de 2018. 

Rodrigo Hortolanl Ladeira 
Departamento de Compras 



sábado. 24 de feV€relro de 2018 

Í1(.I hornolog.do O obftto do procmiO .cim.I mtndoMdo. à 
irmprrQ: CtkoAnkr.io RorMna-Mf.. nov;ib d. A.' 4170,00, 

~~2lJ.FwerMdt2C11. 

Dr. fTnbco Diu ~OÇIOO .vaior-f'frf"1o Mt..nid!Mil 
COMUNICADO OEABEIO'URA DOS ENVELOPES CONt ENDO 

AS PROPOSTA.s ·TOMADA DE PREÇOS tr 00112018 • Qbieto: 
ConU"1taç.lodffnipres.1~portfl"4"ti~gkiNI, 
mm fomKmtfl10 dt rnaiMal t rnOO dt Qbi'1. P'f"ill rclonni e 
npNçlo * 1.m pddio pr6pio p.:M"~ iru;~~ 61! um ~rquiw 
M •ru da lanç~ ~ naM. Em.sto Buchi. n• 518 
.. etnUo.. A {~~ ~nt. dt lkltM;ÕIH mim.Ma Jii 
licit.iltS que ' ilberun tbs tnvelopes cont!ndo as P<oposw 
a '"l'f'S'shabitt~ no Processo de Udta<Jo n•o1612011 
-To!Mdl dt~ n• oo1no1a,sef' nodll26dc fe\oerelro de 
201Us14:15horu. 

IUlr.AMENlO - TOMADA DE PREÇOS H" 00)12018 
A Comis.!Jo PMnanttite de ücbçõe1 ~ f>rcfti'Ma do 

Municfiio dr G~rba ~ púb(ko que N TO!Nd~ dt ~ 
n- OOl/201', julga HASIUTMA 1 empr~: EVANIA NUNES oe 
SANTAHA SOUZA 291074l4191; e, .iipÕs deltber.em sobre • 
prq:mt. de Jff'l'iO wj.I abtttw1 W erwr• Otorrru m1 illlD 
pübk.o jWn'iamailr ~ aintluirn o jullpmmto, dt 
.JCOfdo '°"' vs uitáios de N~ const.nla do edilAI da 
1'ornad.> lk P.~os ri" OOW08. ~ ~wu a cL:nsiliuo;lo d.l 
.:mica~q'J!<~àsm.ãoplilkad.:Jciapa~ 
de l\aOjl~ 1eguki.i da p«>pMU em cotKonfnda no v• 
dt ~s 14,66por hora. Ac1 fi.udo o prazo de mcoctm úteis 
pari~ ltl1trp0Siçlo dt ttalNQ. COfl'I vista franqutadl ao 
Wtlitfess.ldo do5 Mos cio PTocHso n• 03Sf2018, 
~.nder~rodt201a. 
Elanf BJnoso clf o. Vilil\N. - Prtsldtfltt d.l comrs~ 

"'"""""'dtUdt~ 

GUARUJA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ 

f.DlrAi. bf.PAfGAO PRE:Sf.HOAl ff' l!l'2011 
Ob;tla: Conlf•ta~ de emprew par• p-tt.Uçja de seMços 

dl! implantairjio O. sindzlÇio t manutfi'Mjio do s.bt~ viàrio, 
na5 vias púbkas do Munq,;o dt ~3. 

O Ed'iul ria 1n1cgra e SC'JS itOe\OS podcf3o ser obtidos 
91".mritamentt no W www.gwruja.Jp.goY.bt iD'iY!s do link 
·~ Onhº; ºSlste~ dt LkQ;õtsº, ou pessoalmtntt. 
"Ji Olrr!orii dt COn'lpi'iS t Ucitaçôa<mtdill'ltt o tt<OIMmento 
• RS 25.00 ltftftntts olOS M~ de ftpfod~io) ~ N ÂY 
Santm Oumoiit, 800, 1• MldM" - Wrto Ant6riio -G~ - SP, 
MI p@fioda dP2tdf~ df-2011~ aiia09dt mMÇDdl!' 
2018. /U '®tb tKiüus diNsio _.., ~ itt o cU 12 . 
ITIM(O e» 2011. 0 ~ dwfr.fi Hf efftivado n.1 "9f:l'Kiil 
ludriol situid1 dentro do hço ~~I ~ V11iflo. o, 
dmwis ilto\ qut n«~ • pU:ilódide ~lo pu~ 
or~te ipt!'\13 no Diário OfJtill do~ l'V)S tel'IT\05 
da IJi fMHaln• 1.666/199). an:lgo &•, inc.ko Xllt l~ Munidpal 
n• u1:znocn, e dlsponíbiludos, tft'> Uf!iltf lnfofl'T'l.IUoto, no 
Vteda Munldpio, 

(h fnwlapts n• 1 e 2 e 1 de$r1çio de pleno atendilMflto 
aos requisiws de ~rta(ão w ão rtetOdos "3 Oitttoría 
de Compras ' lki'13Ç6ts no eia IJ dt l!'WÇO dt 2011 atl- .\s 
091\JQn\. quando st datJ a abtrtUfa da stSs.lo públai. 

GWl\ljà. 2l dt fewtfrirodrr.2018. 
lUIZ QAUDIO Vt:NÃHOO AlVB--SECRETÁRIO MUNKIPAL 

DE DEFESA E COHVMNCIA SOCIAL 
EDITAL Ol PREGÃO Pf!UENCW. N" 1112011 
Regit.tra dtPrP(DS 
~o: R~ dt ~05 p.n lql.lisiçlO de ftlTMnMtas-. 

par. a~ as nr<midades do M\IW:lplo dt Guafu}i. 
lKrTAÇÃO COM RESERVA DE COTA PARA MEllMEJEPP 
O EditJI n.ai lnt~a e SNJ anuos poMfão Stt obtld05 

~atuit.wneflll' no site www.guaru}asp.p.be. an...& do lir.k 
-~On:lnt·:·Sistcmadelid~ ·.wpuS031intntc.l\3 
OiretOO.. dt Compras t lkit.JiCÕeS (rrd.Jntt o rircolhin~no de 
RS 25.00 rt'fttentts ;ios wstos de repr~) sito n;iAv. ~nlos 
Du-nont.800, t• ilndar-~nlo Ant6nio-Giarujâ-SP.noJ)lfi
odo de li dt ff'lt'ltiro dr 2018 .atr odiil 09d. m.arço de 2018. 
O p.qamento dtvtl• ser efttindo ~ Agên<11 Banútla ~IUidit 
dentro Oo ~o MISllft~I ~Vititl!o. Os <lfmM atcn que 

"''"""""" dt pubi<idadt .mo publk>dos ofl<iolrr<nlt apo
na5 no O\àrio Oficial do Mmldpfo. oos temios da ~~aln• 
8,66611 993, ~&•,inciso XIII e Lti Muni~ n• 2.812n001, 
e disponlbill~ tm ur~ttr inlormitiw, no site do Munidpio. 

Ol Eft'triopts n• 1 • 2 ta dtdit~ de pltno attncimtnlo 
~ ~to> dt twbili~ wr~ m.~ na Ditttori.I 
dr: Comprai; t ljcj~6es no IM 12 de ll'Wf'\1I d. 2011 .ili ih 
09hlOm, qu.ndo w d.ri& il M>ertun da ~~ püblic.. 

Guaruji. ll de fevimh de 2011. 
f<MS[N AHMAO KAMMOUO-Sf.CRETAlllO MUNICIPAL DE 

OPWÇÕE5 URBANAS 

GUZOlÂNOIA 

PREFEITURA MUNICIPAL OE GUZOlÃNDIA 

SETOR OE LKITAÇÃO/AVISO DE LK:llAÇÃO 
Pruceuo n• 001118, Lilit.\ia ~ 010/11, Edilill n• 00911!, 

Prf9lo Pmfncial (RP) n• 00&'18 
ripo:Mff*pttÇOporitem 
A Prrttmlfa Municipal de Gu:!:olll'ldil·s.P. no uso de su.u 
a~ 'r9.ak. fu púbico P'I'ª oc:onhtclmeflto dos ln~ 
sadm.. que se ama a~ ntSta Pm~Nta Mooldpa! o 1'1''930 
Pttstndaf(RP) n• 008/IS. dtstinada a contrttao;lo de~J 
para acp.risição t forncô:nciilO de gbic1os almtntk:ios dt bma 
pa'(~. Encftfum•nto: 03h1Snln do eh 09Xl3/18. O Edil<)( 
Cl:ln1Jkoto enccntra-w a clis.pDliçio dos intemu.dos dt 2' a 61, 

das OlhOOmin à~ 11h10min t das llhOOmin js 17hOOrrW!,, no 
Mcor 6t l.idu'tlo. bem eotn0 no Sltio Utuõnico do Munldpio 
· www.guzol.anciaJ.P.p.bf" ou podtnóo str M>idtido ptkl 
Hni!ÍI licitac.o,prfti~gw:oUndiup.gDY.br. Guzoünd\.i. 
22JOV11.Lub:Mton5o ~de ~efta Municip.i, 

SETOR DE UCITAÇÃO'AVISO DE. LKrTAÇÃO 
Pnlce50 n• 19J111, ~ n~ 01V11, Eô1al n• OIMI, 

P'r~Prl!'Sf't'ldaln" 009118 
fipo:Menor~poritcm 
A Ph:ltiM~ Munic.;p..I dt ~odia·SP, no uso de SWJ 

•lfbuiçõts ltgaii, faz: pUbiic.o pMa O conhecimtnto ~ intem
wd05, CfU! se acha 1~ nnt.a Pftf~ M~ o~ 
Preendal n• OOW18. dl!:sônacia; contlat~Jo de mipreas pM.al 
os~ de ttanspon~ die ~do E.mk)O F~tal. 
lnlanlil ' Mêda. En<trramroto: 13h3t)nín do cN 12.l'Ol/18. O 
Ediit.I c~lttoWKonlr..W• dispos~ dei Mltrrrssados dt' 21 

a 6~, dlsoah!JOrrmis 11hl0min e das 1lh00minh 17h00min, 
no Setor de Lkitaçk btm (DfnO no Sítío Eleo&iko do MwW;jp;a 
·www.gurol~ndiup.gov.brº oo podtndo wr dm.do pffo 
t'-f'n.)11 ldt3cao.prtfe!MaOguzoLJndla.5p.OO'f'.bf. GIJlOlãndia, 
2VOV18. Luit M~onlo Ptttir.l dr: CaMt.<M'rtf~o Mll'lldp.ll 

SETOll DE UCílAÇÃO/SllmHSÃO DE EDITAJ. 
Proc:essorr015118,Licitaçion•CJ0911&,f.di~ln• 008118, 

f"rrgio l'tewndal rr 001111 ...... 
Tendo em vlst.a o ~tionamtntof~ tflvi.ado 

pel. ~ Dmipoui & Dlripotti ConJfroo • Rec.auchal.ll}em 
Ô!!: PnNS Ltdl, DETERMINO • ~ do pmmt!! ctrt.ilm~ 
nm trtmDi do dii\l'm 11.11 .. do Edilillrf008/'l8 pi.li an.fu:I! 
do óf9io lknko dnur. ~ GuioUndli1, U.'02111. l.W Anttno 
Pntila dl! (MV.ilho- frl!ll!itD M~rnkipoll. 

!--
-"'"~~~ 

1:S1õiWiõ 

Diári o oficial Poder Executivo - 5e<;3o 1 

HURTOLÁNlllA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOlÃNDIA 

AViSO- O MW1idpto de ltortollncü, torna J>i)bko Q1>t! se 
mcontta à dnpotlrçio o EDJTAL 15111. Conconfrcia ~ 01111. 
~o: Contra~ O. anpl'l!M apeciahldii pani uecuçio 
de ~os dt ~ t COl'IHN~ d• vin, t·órnrgos, la9o1 
t ~t.n pübkas do~ com fom~to dt miquftu, 
wn~ e eq.ilpM1«1~1n(kistvtcombi.JstiVcl..motorist.lSC 
opet"ldtn-s dnidamentt h.abíàitad!» ' ~r~ awifonn• 
cspttif~(ln (Ofl~ l'IO Mcmori.i Dnuttiw, 1-M J R 

~il.n(J;~D.iiUil:USess.lo2&'031llS.Horitio08:30. 0ldit.al 

• ~ •l'lbos pod«,Si )ti' obtido no Wúo dttr6nko of!d.I d. 
Prtf~: www.~sp.p.bt (acgso a infonnaçio a> 
kdtat;6a•'>~U'll~to)oujuntoi0~ 
la dtSUpr1mtntos.. Sdof de CadasUO.M Rua )Oosé(Lk.dopJm 
dos ~os. n• 585, Rt"""nso C~ir44 MUfticfpío dt Mot· 
tuLlnd"!MY', d.u 08:00 611:30 • cW 11:00 •1. 16:30, IMCii.Mlte 
o rec:ollimtnlo aos tofm públlcos ~ import.lncW dr M 0,12 
por fofl•. Hottol.>ndi.t, 23 de ltvtt tiro de 2018. )eda MMl.uno 
dr otttlr~tdrLtdl!Aihinistr~io l! Gftt3oW ~ 

COMUNICADO-~ Pr~I R.P. n• OSll'- Eclt.11 n• 
05'18, PMH n• 1'550/11-0bjtto ·~ ~ miao<.Oft1Nla· 
dora, monitora,~ mousa, esubiiudo11:1, ubos HOM~ 
Wxas ft som. notcbool$ e switdl KVM •. Comur.ic.an-m: aos 
inur~ Q'.Jt il msio pHu do dia 26/02118 tn:ontr•· 
-SI! ~PMll ~do MemorlilDesaidvo. ~H 
ln~õcs podttão stf obtidos no sitio dctrõnlco oflcWI dôl 
Pttfeinn: www.hanol.lrda..sp.QOY.br~csso a ln~ 
~õts\>p1egões tm .and.Yntntol ou 1vn10 .ao ~to 
dl! Su.ptimtntos. Setor de cadastrO. M Rua Josi Oâdo Nffl 
dos SantoS. n• 58S, Remanso C~o, HonolWlalSP. d.u 
08:00 •s 11:30 e dM 13:00 ~s 16:30. HottoUndl.l, 2J de f~ 
tt!ro dP 1011. !ma M~ de Olvtir~laria Municipal 
dtAdmlnl$1>.-;ão. 

UIRA1'A· Aviso do P1cg&o Prrscn:dal n" ll/18, PMH n• 
891118· PIJbk.>do no D.O.E. no dia 22102/18 .s l'b. 204, onde 
se IC "Dali da ~ 07'.13118º. lâa~ ºData IN SõWo 
O&IOlJ18". KortoUncf~ .23 de fe-mei10 de .2018. Seaturiil de 
Administi~iollttY M. dt Olitti1•. 

IACRI 

PREFE[TURA MUNICIPAL OE IACRI 

EXTP.ATO DE CONTRA.TO: 
CONTRATANTE.: Prckiu.ra M~I °' 001.. CONTRATA· 

DA: EllOUKl ROCHA DOS SANTOS 3S1 8UOIU9. OBJElO: 
Prts~3o de stf'd(M de mio de obr• pata plnrura pMdal da 
parte txltma (50 %. dnqutt'IUI pol CtmO • &26,07 MI}, do pttcllo 
do F6Nm da Con'llt<a de 8mos.. PREÇO TOTAL: RS l.600,00. 
oau CaAsslNtva: 11mmo11. 

HOMOLOGAÇÃO EADJIJOICAÇÃO 
O COHVílE H" 006IZ018 toi HOMOLOGADO E AOlUOKAOO 

p.!11'& a st91i:ln1t firm.l; NE1'tl!l fOUCACIONAl E INFORMAnCA 
UDA~ em lodo1mi1em.. nov.alof tOlald. RS 77.~.oo. 

lxri. 2l de ftw'ttltode 2011, 
CMiosAbtn:ofttlrl!'-Pl'ltltoM~I 

IBITJNGA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA 

mMADA OE PREÇOS N-. oo:zna11 • ~~ CONTRA· 
TAÇÃO DE EMPRESA PAAA EXECUÇÃO DE RECNLWE.NTO 
ASfAnco EM VIAS 00 MUNICIPK> - HABAJTAÇ.lo E INABI
LITAÇÃO: O Munklpto de lbidnga. por im~io dl Comiulo 
PMnanentl! d. Lidlll'jjo, Comparft'."arn como inlPmYdu 
" segu!ntes empu u : fORTPAV PAVIMCNlAÇÃO E SCRVIÇOS 
lTDA; GUSTAVO DINIZ GUERRA SERVIÇOS OE CONSTRUÇÃO 
CNR. ETERAAPlAHACEM EtREll EPP;TJ CONmuçõa: ETER· 
RAJl'LCNAGEM [IA!:ll ME: DGB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕ(S 
lTDA. Após anãise da doantntat;!io lpl'tsentada ~ ~s.a 
GUSTAVO DIHIZ G. SERV. OE. CONSt CML E TERW. EIRHI EPP 
foi COMidCfad.l IHASJUTADA e as dcmlis ~lotam con
sJdtridas HASIUTAOAS.Abr~-sc os pr~os legais para rtaJrso 
a partil dt1S.il daa e~ niu haja ~pu::sen~ dr: ~so. fa 
deu.'fmNd.Ja diti de06/0lno18 ili 09h30min.. lbilinqi. n de 
ff'lirrl!itodtl018. 

PREGÃO PRESENCIAl H". 006/201! - RETIFICAÇÃO 00 
EDITAL! O MP.l'lidpio dl! I~ • t1""1 dt Cr61ina MatY KaU 
ArMllf\ tomt.rnic.a • todos CK interm.1Óc1S a mif~ do 
~ti! edital A ~lifUçio M lnt~· HtiM.fi ~ flO 

Wt• www.iJitl"9A;sp.gcy.be. Uma wz que 1 .tm~ "11 tN 
afN • lormubçio da prvpo'St. dr P'~O\ att.ra-w 1 data de 
pomsatMntO do cen:amt ~ di.112 dr mMÇU de 2011, .lis 
09hlilmkl.lbttlnga.Zl~~dt2018. CristinaMariaK.lll 
Alantes-PrtflfiaMlnicipal. 

DIY'ENSA DE l.KlTA{.ÃO H" 005/2018 - O Mll'1idplo d!! 
liiüng.. 1t11W1 da Xa. Ctbtin.a Milria Kd l Ar.ila • Prtfcit.a 
Municip.l lcrnu"liu • .bertur• ~ dispem.il de~ - ton
tril~io tom o SERV)ÇO SOCW. DA lNOÚSTRlA · SESL Pi'~ ofi· 
dnas dt modd.lgt1n I! confl!<ç.\o. patdiworl:. ~as dtcotMMs 
t lllilitài111 com llicm anlgo 24. ifld~ X!lt da lti Ftdefaf n• 
8.666191 t was alltfa.;6tt posttriOIH.. lbi"tinga. 2J dt ~rtir1> 
de 2018. Cristina Maria KalilArant~ • P1tl~ta Municipo)l 

TOMADA DE PREÇOS N*. 004n018 -AbtfM~ A f'rtl6t.) 
do Munklpio dt lbifinoa oomunk.l a todos os intcttS~ • 
oilben1Jr•~~d.p1eç,oss.upracit.cla.Ql.ltttrncomoobjeto 
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO PORTAL 
OE ENTRA.DA E 00 POSTO DE INfOAMAÇÃO TURISTICA - PrT 
LOCALIZADO NO ACESSO VEREADOR MANOEL AlVES lOPES. 
KM 1,5 . Encttrlml!lllD: 14 dt m.i'll'tO de 1018, b 09h30min. 
Vab ltlo: RS 172.46!,37. A viitoria i 081UGATOR1A.. Maiom 
l:nfor~ Woa .di!AI c~o pod1riow abtiá:M.no ~
tamento dt Comptas dtsta Prtfeitu'a M\ricipal. 1ltD • Rua 
Mlgutl lar.dim. lll. Crnuo.. l>h1"91- no horário dn D9h00min 
ih 11h00min R da1 tlhOOrnin b 18hD0min l)IJ pelo~ WWW. 
btinqa.JP.p.br. ~ 21 dt frmd.o de: 2018. Cristina 
MarilltlilArtntn·PT.fll'ft•Mlricipal 

TOMADA DE PkEÇOS H". DO!JlOI! -Abftu.u: A Ptefeita 
do Mnãpio de 1bitinga aimunia a todas. ~ inbn:uados a 
aberl.1111datomad.tdepniçm.up.Otad.,qw1tm como obif:to 
a COffTAATAÇÃO OE EMPRUA PARA IMPLANTAÇÃO DE SINA· 
UZAÇÃO nJIÚSTICA. Enatr.-nertto: 14 dti março dt 20111. ;, 
14b00mln. Vflof teto: RS 1 &0.076.SI .A vistoria~ 08RIGAT0R~ 
Maiom infor~e/04Jtditil t~ioporkf~ s.erobtidos 
no ~ntn dl Comp1a.s OOu P1tftiwr1 M~ sit'1 
ili RUil Migwl Lilndim. 3J1, Centra, lbi~ no horiitfo dis 
~às llhOOmin e das 1lh00min ài 1Bh00min ou pHi 
~tf' www.lbitinga.sp.gov.br, bhinga, 21 dt fl!Yfl'tiro de 20UI. 
útstíN M.lrQ ~~1 Anntcs • Prcte1ta M\.ridpal 

PAEGÃO PllESEHCIAl li' OI 512011 - Abornn - Objeto: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO OE EMPRESA PARA 
LOCAÇÃO OE MÁQUINA PÁ CAAREGADEllA E DE CAMINHÃO 
B:MCUlANTE fRU<:l. ~ dr Ju~to: 08 dr: ~ço dt 
201 s. h 09hJOmin. Mtlk nforlNfión fiou edital a:impie.ro 
~Jo Sft obtidos no Ol!pill\Mnmto cH: Compr;n; ~ f'rf:fetin 
ou pttO' site www.iliting.ll.i.p..gow.br. l:Jitlnçl. 21 de ltwreifo de 
2011. Crmina Maria K.llitAl:antts - Prtfffta M~ • 

PREGÃO PP.rn.NCIAL N- 01612018 - Abttua - Objt-10: 
(onti•~ode ~ pM• focMlÍMnlodt ~ t~ 
para cans«ta de motor do triltol' ftltiri Catl!rpibi- 05e. SuWo 
de klkji11Mnlcr. IJ8 dt ITIMl;O de 2018, ,b 14h00mill. M.Jis mfOI'· 
~~ e/ou ediLil ccmpko10 podei~ i.tf oblidos "° Oepart.a-
mtnlo de C~~ da Ptl!lfitll'.I Oll ~ Sill! www.ibiling.l 

~90Vlir. RMti"'Ji, li de lw1r8'0 d. 2011. Cristin.11 MiM'Y Kali 
AJ<1ntH-Pfl!fli!lti1Municip.&l 

NEGÃO PIESENCIAl N' 017n011 - AMrba - (llbfnD: 
SEIMÇOS NA /.NA DE l""fZA·PllSUCA-!OÇA!lA MAllUAL 
E ME<ANlZADA DE CAHtEllO\ PRAÇAS. RRAf.NO\ ENTRE 
OUfROS E POOA oe ÃllVOM1 SftYo • ~to: 09 d! 
INr~o de 2018, h 09h30min. Mais lnfcnn.ç6es tlou edital 
coqik1o pWctao )Cf olA.idos no ~lo dl! Cumpra 
dl PYtltitu1a ou pe4o "°" wwwliibnoa.sp.p.lK. tbiting;a. 21 
dt- f't'Yttei«I de 2018, Cris?N M;trQ K.151 ArMlld - Prdei\il 
......... l 

PREGÃO PAESEHCIAl N' 018/2018 - Abtttu> - ot;.tn: 
l.O<a!ão. montall""•-dt Palws.
'GracS. de ~ança p;in a Via Sacra 2018. Ses5Jo 6e .Mg•· 
nwnio: 09 de m1~ • 2011, b 14h00nín. Mais ioformaçõn 
.tau editai compieio podPrJo s... obtidM no ~ 
cH: C0111'tlS d.t Prtf..itur1 ou Pf!'$o sh• www.ib~ip.gov.br. 
biibnga, 2) dt ftftfl'iro dt l:Oll. Cnstina MJria l;ill AlantlP5 
- Prtftit.iMunicipol.I. 

IBIÚNA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 181ÚNA 

Conlflto Mninistrariw n• 52Jl011 - lno:igibílmde dt 
üdtac;io n• 09/2017 • Proc.Amn, n• 10,!17n017 - Contrat.da: 
PARQUE OA FIGUBRA EMPREENDIMENTOS LJDA ·ME· Ob;ela: 
clMio dr 30 ~~ P''ª ~to drpnscm CMentrs e 
~IH no cemitêrio. PMque ~ f;guc1t11. VMor: fll 4S.000,00. 
Prillo: 03 arm.~in.Jtura: 2611m017. 

Ccnt1.11o ~I n• 01no11 - Dtspe:nsa dt Licita
~.\o 11• 01n.018 - Pl'o(, Aclrn. ,... 97512013 - COflir.at.ada: VC 
lr.insportcs.Tllfismoc~1T1C11losltda - EPP-Objeto: 
transpor'lt rtglJar dos ak.lnos da rfde bàsO dl! emino. Yabr: RS 
4.02l.7SO.DO. Pram: l W dü!..AJ.~ua: JGIOl/ZOll. 

JOÃO 8ENEOKTO DE MEllO NETO· P~.ito 
MOVA OATA· PREGÃO P11ESEHCIAI.· REGISTRO OE PREÇOS 

• H"02121J\8- EOITAI. ~04/2016-PAOC.ADM. H"69n018·A 
Pt, fitiW!a N f.st.locia Twlsiica de ~a, tit.tdo d!! Slo Paulo, 
.>tlim do Dtf'AATAMEKTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. pQt 
autor~io do Sl!Nior Prtftit~ tOfN.st ~ qut St ~ 
.lbttto • lici~ cujo obft-to: OBJETO: REGISTRO OE PREÇOS 
\16.ANDO A CONTRATAÇÃO OE EM~ESA PAR.A FORNECIMEN· 
TO Df MASSA A1.fÁLTKA.EMut5.ÃO ASFÁLTKA. CotKRETO 
USIHAOO E PEDRA RACHÃO, PARA UTILIZAÇÃO DA SECRE· 
TARIA MUNKIPAL OE OBRAS. CONFORME ESTA8ElECl>O NO 
ANEXO 1. TUMO OE Rf.ff.RE.NCIA 00 EDITAL 

OATAIHORNLOCAL OA S~O: OSIOllZ013- 09'-30 hum. 
JULIAHA PRADO SOARES- PRf.GOEIAA 
CONCOIW.NClA PUBLICA • N" 0212017· EDITAL H• 

3612017- PROC. AOM. N" ll.37' . A Prtlt1va da EstAnd.a 
Tll'btiu de lbií.N. tsl.ido dt ~ Paulo, .a~vb do DfPA.R· 
TAMEHTO DE UCJTAÇÕES E CONTRATOS. por Motlzaçlo do 
Sts1hair Prefl!lto. fOf'1'l.Ht pt'.bllco qut SUSPENSO-POR DETER· 
MftA.ÇÃO DO EGR~GIO TRIBUNAL DE CONTAS 00 ESTA· 
DO DE SÃO P.AUlO A ~~ cujo objt-10: PRESTAÇÃO OE 
SERV)ÇOS DE LIMPEZA HOSPrTAlAA.UNtOAOES IÁSKAS Of 
SA0DE.PRAÇA E ROOOYIÀIUA MUNICIPAL. VISANDO A OBTLN· 
ÇÃO DE AOE()UAOA CONOtÇÃO OE SALU8RIOAOE [ HIGtENE. 
COM A OtSPONlatllZAÇÃO OC MÃO-OE OllRA OUAUílCAOA. 
PRODUTOS SANEANTES DOMlSSANITÃRIOS. MATERIAIS f. EOU~ 
PAMEHTOS. NOS lOCAt5 DETERMl'A005 N.A RELAÇÃO DE 
ENDEREÇOS. CONFORME AHEXO l 

ICÉM 

PREFEITURA_M.UNICIPAl DE IC~M 

CONTRATO: 19~212011; PROCESSO H9:ol7no1S; CONVITE 
N9: OO(Jl018; EDITAL OI:: CONVOCAÇÃO N": 01 7n0tl; CON· 
TRATANTE: Pmfitura der Munklp4odl! kftn; CONTRATAOA: LUIS 
OTAYIO MB5'.ANO • ME; A.S~INAIURA: 2llOW011; OBJETO: 
Conntai(Jode-f.mpres.apil'•~iodeE.quípMwntmJWao 
Sttot df' Asiolel'apif. p;i1a qi,idfQ\io 'Assfttfndi. na At~ 
8ãsk.l do Munidpio. conforme Connnio n• 61112017 - Pro
cesso rr 001I0215IOOl1l2/ZOl7; VALOR TOTALº" PROPOSTA: 
RS 49.792.44 (Quattl'lt.l t Nove Mit e Settcenm ' Noventa e 
Dois Re.als e Q<JatMll t Quatro Centavos): VIGbKlA: lO -
MODAlllADE: Convflt: PROPONENTES: 03; MA.R1A OE. LOUR· 
Of.S GOMES OA SILVA OE MOllAtS • Prdtfta Munic~. 

IEP~ 

PREFEITURA MUNl~IPAL DE IEPE 

AVISO ot UCrtAÇÔES 
PROCESSO N"08/Z0\8-TOMADA.DE PREÇOSN"OOl/2011 
A PREfEITUM MUNKfAl DE IEf't .>~vú d.> Comissão 

Ptmwomt• dt Udt.3(6ts ~1' con~tltuld.a. nos 1"111~ 
~ lti Ftde1ill n. 8,""93 t suas posteriorf:s alttratjlll!t. TORNA 
POBUCO para c.cntll!dml!mo dm int!l'ttYdos, que t11• 1nl
z• ki1ar,;io püblia na mud•J~Mk TOMADA 0€ PREÇOS ~ 
00112018, QLR t'-m por objl::ta Conll.:11.Jção de Empew ts;>t· 
<~Ú~a i>M• 6-Kix;iio de ~~os ~a a Constn.11';.\o da Pra.;a 
Nossa ~hora Ap.rtcidoi d.a Vi'-i Oow11. O\ tnw~ coo tendo 
• Fropr.u de P~ e o~ OocWMn!OS Oi Habili~ defini<b 
flfStt Edilill, dtvtr~ se< entll!gun ~ Comissão dt! Ucita(.\o na 
ffl.l.il MM Gel.ili\. 274. iw ~w dR rwnibts ou no se1or de: Pf~ 
1oc:olos ~ Prtftitua Mi.Uci~ dt ltpl, ali o eia ll de: 11'1.lf(O 
de 2011, ali~ 09h00, ~rtdo Hr~ lnióado o credtnciamtnlo 
e rKtbiml!nm das ~ com i ses~ püblica sendo ini
cifda Js 09hlQ. f.ditM ~o no Mfl! doi ~feitaa MunldJwl 
de ~ www~gov.br M&ium Slformaçóe na~ d.a 
Prtfdnlr.a ~ ~ ~ trtrfone (11)3264 1311. ll!pf.ISP. 
2l de kvtttlrode: 2011.Amonio Menocc.i- Pttfei"to Municipal 

IGARA,Ç_U 00 TIETE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACU DO TIETE 

Pftfci~d.a &tki.all..ll'lst:ltadt ~dollttf-Procn· 
so dr Ud~ rr 0112011 - Tendo tm vhta o mi.Atado obt!Oo 
no Pftgkl Prtsendal par;i R~ de PTtços n• 04/2011. tujo 
oti;.10 to ~tio de Prttoos.. ptlo P'~ de 12 (doze) mes.rs. 
'*ª a ful.16~ e msit~ mn1m~ tk empresa esptdd· 
zada pa11 o for~to dr mi11ttri.11i t~rs dtslinm '°'" aklnos dii Ed~o ~1nlit, Eruino funôlflll!f11Jil e E.IA. 
r'911Wmefl1e rn.atric\I~ na Rtôt Mun~ dr EMino dr! 
úWnda TIKistiQ de llj.ar,açu do ne~. a~ utílindos no ano 
k1M:I de 201 a. realizado conforme a Ali da Snsio Püblia dt 
02102/2018, HOMOLOGO, p.n todos os ritttos, o ftSUltado do 
Jtt1«1te P1~ ;qu&CM!do o Stu objeto, nos tttmOS óo Mtígo 
4•, nmo XX!!. d.i 1..111 kdl!ral n• 10520I02. ~ scgoíntes tn"IP't
YS:: 1- Row.-iAparedd.a GenlilPõApl!&ilriaME. pclo\lilkx tol.)lde 
RS 2,Qlt,?O;C-6-l'crt•&di Sl"'°a LIDAEPP. pr1o vMoi total de 
RS 1.648,7S e 0 - Kdy DaWlil de Oftú-a ME. prlu vab total 
de RS 13.lZ1,00. IM 21 de lewrei'u dr 2018. c.lo1 Abrto 
V..-~im - Prelriro Munidpil. 

frOCHSO de~ n• 07n01l PY~ Pttstndal parai 
Re9~tro de Pttços n• 0412018 - Qtiitto: Rl!glstrodt Pr~ ptlo 
puo de 12 (do1e) AK'Sts. para a fvlw.a e tvenlual «)fllfaai;3o 
iJr l!fl1lltw tsp«i.alit.MJ.) pa1.1 o lorntómtn10 ~ rNferiail 
escolamdC'stioados~.alunosdaEduc<lç3olnlan1ilEnslno 

Sao Paulo, 128 (35)- 217 

f~tlll • EJA, r.gulanntftll! m.uriorlado' n.1 Rede Mutlld· 
p.iil dl! [MW) d.a Estirw:i.a T...-lstica ele "Jaraçu do littf. a strl!f'll 
~~no .no Sri'IO dt201!. EXll'llO t.ll!Ata de Rl!gimodt 
Prt<tOS n• 10/2013. fomtctdor.1 RegktralY: Ros.tl Ap.lrKid.11 
Gtotit P"Pt~la ME. Pre1;0 Regisoildo: htm 1, ~b ~ 
lU O.&J e lttm 2. ~b uniUrio IU 0.69. V.1lor toUI ILStinoldo 
RS 2.021.10. E.rtratodtAt.J de R~ttodc ~rr 1112018. 
Fomtccdot'a ~lslr.ldi: G;wQtc a da Sil\Q LIDA EPP Gitrolt 
a ~ SIM LTOA EPf'. PY~o Rtgisoado: Item s. Yiklf ll'liürio 
R.S 7.2S, Valor I01al estinl3do RS 7.64&.7S. b:uato de Ala de 
b;Kw de ~ n• 1:212011. Somecedcwa Regktra.h: KffJ 
Dai.aN dt Oiftira ME. Pr~ Rlgiwado! lllm l. valor \ritírio 
as 7.70.Vmto~l~RS 13.321.00. Vigincil! 12 (dc.tt) 
meses, cont.id>sdol daudt suaasm.auri1.AssNtu11 cfia22 dl! 
~Ftifocle2011.CarlosAl>fr'toVatilSQl#im· PreltitoM~ 

IGARAPAVA 

PREFEITURA MUNl~IPAl OE IGARAPAVA 

AVISO OE UCITAÇÃO 
Ad\a-s. ~ no rnunklpkl IM- JG.ARAPAVA I SI' o lei'· 

wne tiôl.)\6rio ~ mod.aldadt PREGÃO (PRESENC\AO N" 006 
I 2018 - PROCESSO ADMINtS1'RA1'1VO W 01812018. do tipo 
ITltflOf P't't'O htm. p.>1a aquiii<~ pata'iad3 de ~tts tspKials t 
suptemer.tos alirrlenut'ts ~a ~IH que l'IK't.uitam dt ai· 
h'IC'ftlõlÇJo equl~ada t nwttlva no inn.Wto ~Ide~ 
a lnt~ almtflla(. conforme~ CO"lSllntn 
no ~ Edital e Sl!'U~ Anuos. O•ta dt Cndl!nmmento 
t Entf!91 dos El'lwlopts; o ldtante de'ltf• •pmen.1.1r o doeu· 
nwn~~ ttffftntt ao O'tdttldamento Hltrt 09:00 harOH • 
09'.30 horas e os rnvtlopts n• 01 - Propostt Comtfd.i ' n• 
02 - Oocumemos de H.abl'itl(lo t dfrnais dKlir...,;Oes oip6!. 
tsse hc:drio, dW 09 dl!' m.r~o de 1011. wrd> ele o inzo fnal 
paira seu 1~10.Anao .nut9o1 dtntrodo pia:r:a tstlpulado 
inabilitai~ o lkhante l'li ~ dtsi.~ licitat6rio 
porqtWlto 1 eflU'eQI posterior Sff~ considerada kttemptStMI. 
o.u da)ds.âode iodadidt bncc-s: di.a09 dr: tnar(Q de 2018 . .a 
parti.< das 09:30 hofas. i 5tl 1e1iz.1da no Se1or de UcitjÇões 6" 
PY1ftitwaMl#l~ldto~~~tvllilaCoiip.Arllo
niOAuguilDMKiflrf lS -cemro. o ~tàl do Pr19io PrticnUil 
n•00612018fflll'-~anvkdoPOrul~ô6nkoofidAI 
da "*®la MLl'lidpal dt ~"11w. pe4o llnl: hnp:Jrwww. 
lgar~.goy.bf.~/SP,Z)dt~d.2018. (a) 
~RlcardoRodrigue$Mattar·PrtftitoM~t 

PREGÃO PRESENCIAL N9 007n018 
PROCESSO ADMIHISTRATNO H- 010/2018 
Objtto! Contrati~6tempresa ~~de StMjos 

dt MAHVTENÇÃO ~EVENTIVA. CORRETlVA E A.5Sl5TtNCl.I. 
T~CNICA nos tqUipamefltOS odor\tclógkos dt proprtedadt 
deite Mutiklpto, na moddd.adt dr: PAEGÃO, na fomw PRf.· 
SENCIAL ""° MENOR mço GLOBAL. "'~ """'°" dt 12 
(dele) meses. ptOfrOC)âve*l. st howet lntettSst do M1.11k.lplo 
• preo1is.so I~ dt confoonl&de com .M flt<l!'!.sld..Qs dMlf' 
Munidpio. vtwndo a1endtf o Otparwntn~ de ~~ o.m d~ 
1.a6w.;;.lo: 12/0312011. Cftdencfomtnto: A 1)3rtlf d.>s 09 hotM 
do cfi.a 12J0312018 •lé 09/'i3f>rnin do mesmo d"a.i. Rtcf:bw'ntc'llO 
dr enwbpes (ptopost.l 6' ptl'l;OS e- h.lbi~tõtt;.)o} e d!~IJ 6' 
•H:ApMtirdn09tiJ0mindodiii 12.IOl/2018.V.)b .nict~ldt 
rtffrinúa: IU !5,764,80. funte de: IKLWSOS: CONVENIO (foodo 
N.oon.a1 dR s.Cldr). hf~õn: O Edital Vou docUl!lefltos 
pt'tinfntt1,. poderão WI' vb.uliladm. jr.1'111:1 ., Portal tlrtri!nica 

::::::-~~~ar=Átl~:~:~ 
OU ~ào w rwtitaclos junto ao i>tpMUIMtlto dt ~ · 
~n.Ru. c..,n:~Antt.rioAug\liio Mitifl.n• Js ·Ctnuo. 
porwdo CD-ROM ov pen drivt, ou •irrá solicítMJo itra'lêli 
do e-m.11 qilO~p..-up.goy.br ou li}.fr..,_.11.;,kOg•ITil, 
tml. ~ SllCJmW\6n poderio )ti obtidas pri:> lritíont 
{16} 1171-6l9S, r.mlis 29 • l1. h)ai~~P. 23 dr ftvertito 
de 2011. (aJ JOY: RICAAOO RODRIGUES MATTAR • Prtltito 
M"""'pal 

OBPAC'HO OE RlWGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL H- OW2017 
DR. JOS~ IUCAAOO ROOflKiUCS. PWtrio M~I cS. 

tg;irapav.>, usando das .airb.l~õts qut são lntfentes to cargo. 
l.z 5.ibtt • todos os lnt~euados que. diante ót adtqua(Ms 
QUI! w fazem rwcess.fili~ pata a ~de ltlttS tspedals e 
~lttMntos ilimtntMtS Pili P1dtntts qut ntttS.Sltam dessa 
.iirMn~ t.is come, dt.oitivoi, ~titati'IO$,, dentre owos. 
'Pl090 o pmm.w kitnório pt\a ~w. ~~ 
daAdml~JoPUblca. T1ldecislotM1 lund.mentono ~
do~ nop.llj"tctt jwklk.o.noart. 49da Lei 8.66&'199),nos 
dlsoosltt.los tditalldo5. bem como. no dlspcKto na ~ti n• 411 
do STF t prindptos nof(NÔOftS de tlrtko ad'ninhtratMI, k)l· 
rap.iv. • SP, 21 de fm:rtiro de 2018. PP.EFEITUFtA MUNKIPAl 
OE ~AVA - (i) DR. J0St RKAADO RODRIGUES MATIAR 
• PREFEITO MUNKIPAL 

ILHABElA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABElA 

SUSPEmAo 
Edil.AI 01 912018. P10<1!Uo Admlnil.tr.ilrvo n,• l6S-1t20U 

• R~f.: CM<cnfncia PiJbi<a n· 00112011 - OIJOO: Con1r<1t~~ 
dt .mprm t~liradl ?MI op@'~ e Pnx:nwmrnlo de 
Reslô.Jos SOidos Urbanos do Mlroidpfo de ILHA.BEi.A. par• 
~to.. ttp'OCl!'SWmtnlO teles~ d!! ReJWos df 
RíP e P.CC do Atmo Munklp.al com íorn«imtnto d!! nr1<1Ht1u-
1im. rNquNs. equlPflfttflttKt PfSsotL conbme w ~ 
DO Termo de P.eferfnda. POt ~ do Tribunal dt Conw do 
&lado de São Paub fium suspmsas por ttmpO h:ltlennlnadc 
a litiilçio lciznl mtnôonadas. Assim que re:soMdas 1odas as 
qurstõts fartmos nova diwu~. ~ 22 dR '"''"ºde 
2011. BentditoWtnetSlau Nf'to-Oi'tiWo ct.Ucit.tc;êin. 

ABEJmlRA DE LICITAÇÃO 
A Comiu:io de ~õn d. PA"fitiWH MLftcipil dt 

llhabN. toma pitika q11e Ld rúiz.o li Rlloill do Quilombo. n• 
199-aaiivl'wequl,~-SP .. awguint.~EciQln• 
04612!Jla - Pnximo n• 20.367r.ZOl7· Conc:OltincH Púbica n• 
004/2011. 0IJETO: Contrll~ de empm.~ ~lil 
11 ~de ~osdeconsullorilallrt• •Whe de dMb. 
pf,u1tjmltnio, dcsenwMmento • tucuçlo M ~õe de 
midii d9til Diilta da cn11ega das Propostas ela 1 J.OC..2018 h 
10:10 horai.JULGAMENTO DE RECURSO:Proc. Adm. n" 17.981· 
41207 Rrf: Pr'91D P1i!Hlldal n• 1211l017 -0bjt10: conu~ 
dt~esa tspe'cialzada tm ~ Wmimi ót as~ dt 
tStudos-,~uis.as tlndicadofttdt~paracri~•~ 
rMn~ do obmtat6fio do Wtismo dr lh.al:ldi. A Cominio 
de Lldler;iSH 1l:lrfY pübko o }otgatnMIO do rta.11$0 apescnlbdo 
pti.I tr'llPftU rtCOl"!'fl!te: AÇÃD SOCIAL & POLfncAS POBUCAS 
lJDA- E.PP: Rtc\r'SO "prO'oiôo.E Contia wêft ~ tnfJf~ 
GOVNET PESQOISA E TICNOlOGIA OI\ tNfOJlMA\ÃO LTOA
EPP: ~ p10Yklo. ÃCOho lnlegaJ!Mnte a INnlfeJta(.lo 
d.li Comiu.io ~INM!llt dt lk~ pdo lmpmvlrntnto do 
rectna d.a tKOl'rmflr: R potilnl!r'lto ~ coo~ razõH aptnen· 
tAdM. fom tOl'lwoudu n ~ lcitMi1cs participantes 
pataastss1oftit>lc1d~!»f•od.aOSJol/20!8às 
14:00 hor.n, par.t tta iz.a<IO df' pro'l<I df C'OnctÍIO M'i moidn 
bur.belecm no ~itaJ;~ wi utcut~ pdi) emprt:S-a Mblll1ada. 
que w d.irii n.1 wl• de rl!Uni6ts da Oivi5io de l.íc1 1~6eí na flua 
l'ltf•1to M.l!Íilno 1'10<:0pitJ dlo Ar•üio C~jihc, n• 86 P(1equfo • 
~Mia· SIP, llha.bl!k .n de f..,.trfiiode 2018 • Mart<Q B:~Mta 
rfnõf~ -fr•lri10Muniap;il. 

doa6menw 

' dt;f:~=to A IMPRENSA OFICIAI. 00 ESTADO SA garante a autenüOdade deste documento 
quando vlsuQJlzado dlretamento no portal www.imprensaoflcial.com.br 
sábedo, 24 de faverelro de 2018 as 01:30:38 . ......= 



Pregão Presencial n. 017 /2018 
Assunto: Impugnação ao Edital Pregão Presencial n. 017/2018. 
Interessada: G.F. DA SILVA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA. 

Trata-se de impugnação do Edital Pregão Presencial n. 017 /2018, pela empresa 
G.F. DA SILVA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, que tem por 
objeto registro de preços para contratação de empresa para prestação de serviços de roçada manual e 
mecanizada e poda de árvores. 

Alega a empresa impugnante, em síntese, da necessidade de inclusão de mais 
exigências de capacidade técnica e qualificação econômica financeira , entendendo que o edital está 
defasado e o objeto a ser contratado é muito complexo e depende dessas exigências para serem 
desenvolvidos . 

A Secretaria de Administração, se manifestou a respeito dos termos da 
impugnação apresentada pela empresa impugnante, através do Sr. Diretor do Departamento de 
Compras e Licitações Luiz Henrique Pascolati, que sugeriu que a presente impugnação fosse 
indeferida tendo em vista que o edital obedeceu a determinação da lei de licitações (Lei 8.666/93) a 
qual , é taxativa ao determ inar limites ás exigências habilitatórias, conforme disposto no artigo 30 e 
3 1 da referida lei de licitações. 

Aduz o Sr. Diretor que o objeto da licitação refere-se a serviços na área de 
limpeza urbana, utilizando-se de roçadeira motorizada portátil lateral ou costal, visando a roçada da 
vegetação, deixando o mínimo da mesma cobrindo o solo, na conformidade com a vegetação 
existente no local e podas de árvores. 

Esclarece ainda o Sr. Diretor, que por trata-se de serviços de baixa complexidade, 
quando da solicitação dos mesmos a secretaria responsável entendeu que empresas com cadastro na 
entidade profissional competente e certidão negativa de falência e concordata eram suficientes para 
atestar capacidade das participantes. 

Finalmente, entende o Sr. Diretor, que a introdução dos requisitos habilitatórios 
sugeridos pela requerente, pode diminuir: drasticamente o número de interessados em participar do 
certame. 

Este departamento jurídico, analisando os termos da impugnação apresentada, 
entende que assiste razão o Sr. Diretor em suas observações acima exposta, e que o edital 
impugnado obedece a determinação da lei de licitações (Lei 8.666/93) a qual, é taxativa ao 
determinar limites ás exigências habilitatórias, conforme disposto no artigo 30 e 31 da referida lei 
de licitações. 

A lei de licitações (lei nº 8.666/93), veda que os agentes públicos pratiquem atos 
tendentes a restringir ou frustrar o caráter competitivo do certame, consoante se depreende da leitura 
de seu art. 3º (BRASIL, 1993): 

"Art. 3° A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a 
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento 
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos 
da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes 
são correlatos. 

§ 1° É vedado aos agentes públicos: 
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l - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que 
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de 
sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da 
sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante 
para o especljico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos§§ 5o a 12 deste artigo e no art. Jo 
da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991; 

II - estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou 
qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, 
modalidade e local de pagamentos, mesmo quando envolvidos financiamentos de agências 
internacionais, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de 
outubro de 1991. (..) (Grifo nosso)" 

O art. 30 da Lei nº 8.666 estabelece rol taxativo no que se refere à documentação para 
comprovação da qualificação técnica. Assim sendo, a Administração não pode criar hipóteses nele 
não previstas, sob pena de incidir na vedação legal do art. 3° da lei ora referida, vejamos: 

"Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

l - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

lT - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do 
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da 
licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 
responsabilizará p elos trabalhos; 

III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, 
de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento 
das obrigações objeto da licitação; 

I V - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. 

§ lQ A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso das 
licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurülicas 
de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades prof1Ssionais competentes, 
limitadas as exigências a: 

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro 
permanente, na data prevista para entrega da proposta, proftSsional de nível superior ou outro 
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade 
técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas 
exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, 
vedadas as exigências de quantidades ·mínimas ou prazos máximos; 

Assim, conforme se verifica da leitura do artigo acima transcrito, o rol de documentos é 
taxativo, sendo utilizada no caput a expressão "limitar-se-á", assim, a Administração Pública, 
poderá exigir no máximo, os documentos previstos no artigo 30 da Lei 8666/93, não podendo exigir 
além dos documentos previstos. Vejamos o entendimento pacífi co da doutrina e j urisprudência sobre 
o assunto em questão: 

"O elenco dos artigos 28 a 31 deve ser reputado como máximo e não mínimo. Ou 
seja, não há imposição legislativa a que a Administração, em cada licitação, exija comprovação 
integral quanto a cada um dos itens contemplados nos referidos dispositivos. O edital não 
poderá exigir mais do que ali previstos, mas poderá demandar os mesmos. 
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Essa interpretação foi adotada pelo próprio STJ, ainda que examinando a questão 
específica da qualificação econômica. Determinou-se que não existe obrigação legal a exigir que os 
concorrentes esgotem todos os incisos do artigo 31 da Lei n. 8666/93 RESP n. 402.711 /SP, rei. Min. 
José Delgado, J. em 11.06.2002). Os fundamentos que conduziam à interpretação preconizada 
para o art. 31 são extensíveis aos demais dispositivos disciplinadores dos requisitos de 
habilitação" (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos. 13ª Ed. P. 386) g.n. 

Vejamos ainda a posição do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do mandado 
de segurança 5.606-DF- (98.0002224-4) : 

"ADMJNISTRA TlVO.LICJT AÇÃO.HABLILITAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.EDITAL. 

l. As regras do edital de procedimento licitatório devem ser interpretadas de modo que, sem causar 
qualquer prejuízo à administração e aos interessados no certame, possibilitem a participação do 
maior número possível de concorrentes, a fim de que seja possibilitado se contratar, entre 
várias propostas, a mais vantajosa". 

Conforme aduz o Sr. Diretor supracitado, o objeto da licitação refere-se a serviços de 
baixa complexidade, e quando da solicitação dos mesmos a Secretaria responsável entendeu que 
empresas com cadastro na entidade profissional competente e certidão negativa de falência e 
concordata eram suficientes para atestar a capacidade das participantes. 

Ante o exposto, este departamento jurídico se filia ao parecer do Sr. Diretor de 
Administração, entendendo que o Edital impugnado obedeceu aos requisitos da lei de licitações 
quanto aos documentos exigidos para atestar a capacidade das participantes, opinando pela total 
improcedência da impugnação interposta pela empresa impugnante. 

É o nosso parecer, sub censura. 
lbitinga, 06 de Março de 2018. 

D~cotti 
Procuradora do Município 



PARECER Nº 1.961/2017 

Consulente: Prefeitura Municipal da Estância Turística de lbi tinga/SP 

Termos da Consulta: 

Segue anexo a impugnação ao edital nº 017/20 18 para análise com máxima urgência. 

Relatório e Fundamentação: 

Trata-se de parecer solicitado pela Prefeitura Municipal da Estância Turística de 

lbitinga, Estado de São Paulo, por intermédio da servidora Ora. Da11iella M. P. Lopes 

Cicconi, Procuradora, onde solicita análise e orientação a respeito das razões de impugnação 

apresentadas pela empresa interessada G F DA SILVA COMÉRCIO E PR ESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE LIMPEZA, nos autos do Pregão nº l 7/2018, que tem por objeto o registro por 

metro quadrado, para contratação futuras e parceladas de serviços de roçada com roçadeiras 

laterais ou costais e despraguejamento e poda de árvores. 

Em ape1tada síntese, o Impugnante solicita a inclusão de exigências de habilitação, 

notadamente no que tange à qualificação técnica e à qualificação econômico-financeira. 

No primeiro caso - qualificação técnica - aduz que as disposições previstas no 

instrumento convocatório - Pregão nº 17/2018 - encontram-se defasadas, na medida em que o 

instrumento convocatório limitou-se a ex igir do licitante interessado a prova de inscrição no 

Conse lho Regional de Engenharia (CREA) e o atestado de vis ita técnica, nos termos do Item 

6.1.4, subitens 6.1.4.1 e 6. l.4.2, a seguir transcrito: 

6.1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
6.1.4. l. Comprovação de registro de pessoa jurídica, dentro de seu prazo de 
validade, junto ao CREA - Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. 
6.1.4.2. Atestado de Vistoria, conforme Anexo VI deste Edital; 

Das razões, pede o Impugnante que seja incluído no aludido item editalício, as 

exigências relativas ao registro do profissional , atestados de capacidade técnico-profissional e 

operacional, com a indicação das parcelas de maior relevância e va lor s ignificativo. Sugere, 

inclusive, a redação da cláusula. 
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No segundo caso - qualificação econômico-financeira - aduz que as disposições 

previstas no edital - Pregão nº 17/20 18 - também encontram-se defasadas, na medida em que 

o instrumento convocatório limitou-se a exigir do licitante interessado somente a certidão 

negati va de fa lência e concordata, nos termos do item 6.1.3. letra "a'', conforme segue: 

6.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
a) certidão negativa de fal ência ou concordata expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica (Matriz). Caso a licitante queira realizar a entrega 
pela filial, deverá apresentar tal certidão da matriz e da filial. 

Das razões, pede o Impugnante que seja incluído no aludido item editalício, 

exigências mais rigorosas, já que deve a Administração efetuar a contratação com licitantes 

que realmente possuem capacidade econômico-fi nanceira. Sob essa ótica, sugere, inclusive, 

redação de cláusula editalícia, onde é consignado que, além das ex igências já previstas, seja 

também incluída a apresentação de balanço patrimonial e demonstração de índices contábeis, 

tudo amparado no artigo 31 da Lei de Licitações. 

É a síntese do necessário. Passa-se a responder. 

Em que pese o esforço do Impugnante, a impugnação deve ser rejeitada, não 

havendo, a priori, razões para seu acatamento. As condições de habilitação definidas no 

instrumento convocatório podem ser mantidas, sem prej uízo de sua revisão, caso o objeto da 

lic itação assim ex igir e assim deliberar o órgão lic itante. 

A Lei de Licitações, nos artigos 27 a 3 1. autoriza o órgão licitante a impor exigências 

aos interessados a fim de constatar a titularidade das condições do direito de licitar. Noutras 

palavras, aludidos dispos itivos disciplinam a fase de habi litação, que consiste na fase 

procedimental onde se apura a idoneidade e a capacitação do sujeito para contratar com o 

Poder Público. 

A verificação da idone idade far-se-á sob as óticas da habili tação jurídica, 

quali ficação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista e a 

partir do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal. 
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que: 

Justamente por conta disso, a doutrina, em especial a de Marçal Justen Filho 1, afirma 

O direito de licitar, a inda que abstrato, não é absoluto. É um direito 
condic ionado, ta mbé m na acepção definida pela doutrina processua lista. O 
di reito de licitar se subordina ao preenchimento de certas exigências, 
previstas em lei e no ato convocatório. Essas exigências re ferem-se quer à 
pessoa do lic itante quer à proposta por e le formulada. A Lei e o ato 
convocatório estabelecem certos requisitos como indispensáveis para a 
disputa. A esses requisitos podemos denominar de condições do direito de 
licitar. 

Pois bem. O rol do artigo 27 da Lei de Lic itações é taxativo. E nem poderia ser 

diferente. j á que a exemplificati vidade das exigências abriria a poss ibilidade de o órgão 

licitante demandar requis ições as mais di vers ificadas e potencialmente restritivas à 

competitividade e, ao mesmo tempo, inadequadas e inaptas para os fins a que se destinam. 

N outra perspectiva, o rol do artigo 27 a 3 1 da Lei de Licitações, constitui, então, um 

limite. Não pode, por isso, haver extrapolamento as exigênc ias expressamente cons ignadas 

nos referidos artigos. O extrapolamento é ilegal e vicia o ato administrat ivo, ensejando a 

anulação da licitação e a desconstituição dos atos. 

Perceba, portanto. que é d iscricionário definir os requis itos de habilitação, devendo, 

observar-se. apenas, o limite previsto na Lei de Licitações. 

Nesse sentido é a lição de Marçal Justen Filho2, conforme segue: 

O e lenco do arts. 28 a 31 deve ser reputado como máximo e não como 
mínimo. Ou seja , não há imposição legisla.tiva a que a Administração, e.m 
cada lic itação, ex ija comprovação integral quanto a cada um dos itens 
contemplados nos referidos dispositivos. O edital não poderá exigir mais do 
que a li previsto, mas pode1·á demandar menos . 

Essa interpretação fo i adotada pelo próprio STJ, ainda que examinando 
questão espec ifica da qualificação econômica. Determinou-se que " não 
existe obrigação legal a exigir que os concorrentes esgotem todos os 
incisos do art. 31 da Lei 8.666/93" (REsp 402.711 /SP, rei. Min. José 
Delgado, j . em 11 .06.2002). Os fundamentos que conduziram à interpretação 
preconizada para o art. 3 1 são extensíveis aos demais dispositivos 
disciplinadores dos requisitos de habilitação. 

1 in Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 17" t:d. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais. 2016. p. 635. 
2 op. cil. 2016/644. 
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Assim, por ocasião da fase interna da licitação, ou seja, quando nasce a intensão de 

se buscar a colaboração do particular, incumbe exclusivamente à Administração definir as 

condições da habilitação, considerando a natureza da contratação e a extensão do objeto a ser 

contratado. E, nesse sentido, poderá exigir, para fins de habilitação, todos os documentos do 

rol dos artigos 28 a 3 1, ou, apenas, um ou outro, conforme a pertinência e adequação. 

Conclusão 

Isto posto, concluiu-se a impugnação protocolada pela interessada G F DA SILVA 

COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA deve ser integralmente 

rejeitada, na medida em que o rol de documentos previstos nos artigos 27 a 31 da Lei de 

Licitações constitui um limite para o órgão licitante, que, em hipótese alguma, poderá 

extrapolar. Por outro lado, concluiu-se que, na definição das exigências, é licito ao órgão 

licitante demandar menos exigências habil itatórias. 

N. Termos, S.M.J. 
ÉoPA RECER. 

Adamantina/SP, 07 de março de 2017. 
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Rafael Antonio Shimada 
Consultor 
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PREFEITURA Ml NICI '/ L 
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 

DE IBITINGA IBITINGA --- -
GotHao laondot' Hu•anil~uo 

DO GABINETE DA PREFEITA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 1683/2018 

Interessado: G.F da Silva Comércio e Prestação de 
Serviços de Limpeza 

Referência: Impugnação ao edital de Pregão 017/2018 

Objeto: Serviços na área de limpeza pública - roçada 
manual e mecanizada de canteiros, praças, terrenos, 
entre outros e poda de árvores. 

Com base nos pareceres exarados pelo Departamento 
de Compras e Secretaria de Assuntos Jurídicos, que 
adoto e acolho como razão de decidir, INDEFIRO em 
seu inteiro teor a impugnação protocolizada pela 
empresa G.F da Silva Comércio e Prestação de 
Serviços de Limpeza, mantendo-se o edital da forma 
como se encontra. 

Cumpra-se. 

Ibitinga{08 de março de 2018. 
\ 

~ 
CRIS'tiNA MARIA KALIL ARANTES 
PREFEITA MUNICIPAL 

PRErEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURfSTJCA DE IBITINGA 
Hui Miguel Landlm, 333 Ctntro lbltlnga/ SP 14 940 000 
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