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CIDÃDE ÂTIVA

TERMO DE FOMENTO N" 01/2020 QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO OB
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL E
ASSISTÊNCIA SOCIAL PINHALENSE DE
STO ANTÔNIO DO PINHAL

O Município de Santo Antônio do Pinhal, Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrito no CNPJ sob o n' 45.70L455/0001-72, com sede à Avenida Ministro
Nelson Hungria, 52, neste ato representado pelo Exmo. Senhor Prefeito Clodomiro Correia de
Toledo Junior, brasileiro, portador do RG n" 24.842.850-2 SSP-SP, inscrito no CpF/MF n"
276.561.968-97, domiciliado à Rua Maria Ferreira de Lima, lOgT,Baino Santa Cruz, na cidade
de Santo Antônio do Pinhal, doravante denominado Município, e a Assistência Social
Pinhalense de Sto Antônio do Pinhal registrada no cadastro de Secretaria cle Assistência e
Desenvolvimento Social do Govemo do Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o no
48.279.96210001-58, com sede na Avenida Ministro Nelson Hungria, 1703 - Centro, na cidade
de Santo Antônio do Pinhal, neste ato representada pela Senhor Fernando Francisco Veríssimo,
portador do RG n" 5.537,595 e do CPF no 905.548.178-53, residente na Rodovia SP 46 KM 166

- Bairro Eugênio Lefréve, na cidade de Santo Antônio do Piúal, doravante designada
simplesmente ENTIDADE, celebram o presente Termo de Fomento, mediante Decreto
Municipal no 1.790,de27 de Dezembro de20l6,regendo-sepelodispostonaLei Complementar
no 101, de 04 de maio de 2000, nas correspondentes Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei
Orçamentária Anual, na Lei n" 13.01 9, de 3l de julho de 2.014, Lei Municipal no 1.449 de 13 d,e
fevereiro de 2019 e mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas, com recursos
Municipais, Estaduais e Federais alocados no Fundo Municipal de Assistência Social.

CLÁUSULA PRIMEIRA _ DO OBJETO

1.1 - O presente termo de fomento, decorrente de inexigibilidade de chamamento público, tem
por objeto, desenvolver ações sócio educativas que atendam crianças e adolescentes da
comunidade, tendo em vista a prevenção de situações de risco social. Assim, favorecendo a
melhoria da qualidade de vida, a sociabilidade, o desenvolvimento das habilidades artísticas, da
autoconfiança, da autoestima, da capacidade de interagir em seu meio, ampliando e valorizando
os conhecimentos.

CLÁUSULA SEGUNDA. DAS OBRIGAÇÕrcS »O MUNICÍPIO

2.1 - Dar conhecimento a Entidade das normas de prestação de contas às organizações da
sociedade civil por ocasião da celebração das parcerias, informando previamente e publicando
em meios oficiais de comunicação às referidas organizagões eventuais alterações no seu
conteúdo;
2.2 - Ptomover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria;
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2.3 - Mantef, em seu site oficial na internet, arelaçáo das parcerias celebradas e dos respectivos
planos de trabalho, até cento e oitenta dias após o respectivo encerramento;

2,4' Apoiar tecnicamente a Entidade na execução das atividades objeto deste Termo de Fomento;

2.5 - Examinar as prestações de contas dos recursos financeiros repassados a entidade;

2.6 - Assinalar prazo para que a Entidade adote as providências necessarias para o exato
cumprimento das obrigações decorrentes deste Termo, sempre que verificada alguma
inegularidade, sem prejuízo da retenção das parcelas dos recursos financeiros, até o saneamento
das impropriedades ocorrentes ;

2.7 - Comunicar ao Conselho Municipal de Assistência Social as irregularidades verificadas e

não sanadas pela Entidade quanto à qualidade dos serviços prestados e quanto a aplicação dos
recursos fi nanceiro s transferidos.

CLÁUSULA TERCEIRA. DAS OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE:

3.1 - Manter escrituração contábil regular;

3.2 - Prestar contas dos recursos recebidos por meio deste termo de fomento;

3,3 - Divulgar na intemet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em
que exerga suas ações todas as parcerias celebradas com o poder público, contendo, no mínimo,
as informagões requeridas no parâgrafo único do art. I I da Lei n" 13.01912014;

3.4 - Manter e movimentar os Íecursos na conta bancaria especifica, observado o disposto no
afi.51da Lei n" 13.01912014;

3.5 - Dar livre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos
recursos, do Controle Interno e do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos
documentos, às informações referentes aos instrumentos de transferências regulamentados pela
Lei no 13.019, de 2014, bem como aos locais de exeoução do objeto;

3.6 - Responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos
recebidos;

3,7 - Responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários,
fltscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de fomento, não
implicando responsabilidade solidaria ou subsidiária da administração pública a inadimplência
da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o
objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução;
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3.8 - Apresentar, mensalmente ao MUNICIPIO o relatório das atividades desenvolvidas e da

aplicação dos recursos financeiros recebidos, bem como declaração quantitativa de atendimento
mensal, assinados pelo representante da Entidade, acompanhada da relação nominal dos

atendidos;

3.9 - Prestar contas ao MUNICÍPIO, nos moldes das instruções específicas do Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo, impreterivelmente aÍé 3l de janeiro do exercício subsequente aos

recursos repassados e se for o caso até 30 dias do término da vigência deste instrumento, sob

pena de ficar impedida de receber quaisquer outros recursos financeiros por parte do

MLTNICÍPIO;

3.10 -Atender as norÍnas das legislações vigentes, bem como o Comunicado SDG n'016/2018
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ficando a entidade inapta a receber os recursos

caso não seja cumprido as norrnas legais.

CLAUSULA QUARTA _ DO VALOR

4.1 - O valor estimado do presente Termo de Fomento é de R$ 98.000,00 (noventa e oito mil
reais), cuja despesa correrá a conta das seguintes dotações orçamentárias:

01.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.510 - Município
2.020 - Manutenção das Atividades da FMAS
3.3.50.43.00.00.00.00.0.01.510 - Subvenções Sociais
Municipal: RS 28.000,00
Despesa: 199

01.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.510 - Estado - Assistência Social Geral
2.020 - Manutenção das Atividades da FMAS
3.3.50.39.00.00.00.00.0.02.510 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Estadual: R$ 32.500,00
Despesa: 197

01.07.01 _ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
05.510 - União - Assistência Social Geral
2.020 - Manutenção das Atividades da FMAS
3.3.50.39.00.00.00.00.0.05.510 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Federal: R$ 37.500,00
Despesa: 198
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CLÁUSULA QUINTA. DA LIBERAÇÃo »os RECURSoS FINANCEIRoS

5.1 - O MLTNICÍPIO efetuará repasses de recursos financeiros à ENTIDADE, na conformidade
da Lei Municipal no 732 de 24 de junho de I .997 , observando o parágrafo 3o do art. I 16 da Lei
Federal 8.666, de 21 de juúo de 1993 e suas atualizações. O Repasse será realizado até o dia 10
de cada mês:

§ 1o Repasse do Recurso Municipal: Agência:6915-9; Conta Corrente: 8103-5;
§ 2o Repasse do Recurso Estadual: Agência: 6915-9; Conta Corrente: 7642-2;
§ 3o Repasse do Recurso Federal: Agência: 6915-9; Conta Corrente: 7823-9,

5.2 - Os recursos federais serão liberados de acordo com o número de beneficiarios que atendem
os critérios estabelecidos pelo serviço de convivência e fortalecimento de vínculo.

5.3 - Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto do
termo de fomento.

5.4 - Os recursos serão repassados em contas especificas.

5.5 - As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria não serão liberadas e ficarão
retidas nos seguintes casos:

§ 1". Quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente
recebida;

§ 2". Quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da
otganizaçáo da sociedade civil em relação a obrigações estabelecidas no termo de fomento;

§ 3". Quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as
medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou
externo.

§ 4o, Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros
remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras
realizadas, serão devolvidos à administração públic a no prazo improrrogável de trinta dias, sob
pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela
autoridade comp etente da admini s tr açáo públ ic a.

§ 5o Por fim, os recursos não serão repassados caso a entidade não cumpra o item 3.8 e 3.10 deste
termo.
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CLÁUSULA SEXTA. DA ExECUÇÃo DAS DESPESAS

6.1 - O presente termo de fomento deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de acordo
com as cláusulas pactuadas e as norÍnas de regência, respondendo cada uma pelas consequências
de sua inexecução total ou parcial.

6.2 - Fica expressamente vedada avtilização dos recursos transferidos, sob pena de nulidade do
ato e responsabilidade do agente ou representante da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE
CIVIL, para:

§ 1". Realizaçdo de despesas a título de taxa de administraçáo, de gerência ou similar;

§ 2". Finalidade diversa da estabelecida neste instrumento, ainda que em carárter de emergência;

§ 3". Realizaçáo de despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou corregão monetária,
inclusive, referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos e realizaçáo de despesas
com data anterior e posterior a vigência deste instrumento;

§ 4". Realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo,
orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens
promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos;

§ 5". Repasses como contribuições, auxílios ou subvenções às instituigões
lucrativos;

informativo ou de

que caracterizem

privadas com fins

^

§ 6o. Pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria,
salvo nas hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias.

§ 7" - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente;

CLÁUSULA SÉTIMA. DA VIGÊNCIA

7 .l - O presente Termo de Fomento vigerá a partir da data da assinatura até 31t12t2020.

7.2 - Caso haja atraso na liberação dos recursos financeiros, a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MUNICIPAL promoverá a prorrogação do prazo de vigência do presente termo de fomento;

7.3 -Toda e qualquer prorrogação, inclusive a referida no item anterior, deverá ser formalizada
por termo aditivo, a ser celebrado pelos partícipes antes do término da vigência do Termo de
Fomento ou da última dilação de prazo, sendo expressamente vedada a celebração de termo
aditivo com atribuição de vigência ou efeitos financeiros retroativos,
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cLÁusuLA orrAvA - Do MONTTORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E DA
FISCALIZAÇÃO

8.1 - O relatório técnico a que se refere o art. 59 da Lei n. o 13.01912014, sem prejuízo de outros
elementos, deverá conter:

I - Descrição sumaria das atividades e metas estabelecidas;

II - Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social
obtido emrazáo da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e
aprovados no plano de trabalho;

III - Valores efetivamente transferidos pela administração pública;

IV - Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organizaçáo da
sociedade civil na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e
resultados estabelecidos no respectivo termo de fomento;

V - Análise de eventuais auditorias realizadas pelo controle interno e externo, no âmbito da
frscalizaçdo preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em
decorrência dessas auditorias.

CLÁUSULA NoNA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

9.1 - A prestação de contas apresentada pela organizaçáo da sociedade civil, deverá conter
elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto
foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a
comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a
prestação de contas, a exemplo, dentre outros, das seguintes informações e documentos:

I - Extratos e rendimentos das contas bancárias específicas;

II - Notas fiscais e Holerites, com data do documento, valor, dados da organização da sociedade
civil e número do instrumento da parceria, carimbados com confere com original e assinados;

III - Comprovante do recolhimento do saldo da conta bancétria específica, quando houver;

IV - Material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, vídeos ou outros suportes;

VI - Lista de presenga do pessoal treinado ou capacitado, quando for o caso.

§ 1.o Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa
suficiente.

^
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§ 2." A organizaçáo da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos
recebidos no prazo de até trinta dias a partir do término da vigência da parceria;

9.2 - A prestagão de contas relativa à execução do termo de fomento dar-se-á mediante a análise
dos documentos previstos no plano de trabalho, bem como dos seguintes relatórios:

I - Relatório de execugão do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, contendo as
atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas
propostas com os resultados alcançados;

II - Relatório de execução financeira do termo de fomento, com a descrição das despesas e
receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de
descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho.

9.3 - A prestação de contas deverá ser feita separadamente, ou seja, uma prestação de contas para
recurso Municipal, outra Estadual e outra para recurso Federal.

9.4 - A Administração pública municipal considerará ainda em sua análise os seguintes relatórios
elaborados internamente, quando houver:

I - Relatório da visita técnica in loco realizadadurante a execução da parceria;

II - Relatório técnico de monitoramento e avaliagão, homologado pela comissão de
monitoramento e avaliagão designada de acordo com a Portaria Municipal no 5 .27 5 de 3 0 de maio
de 2018, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcangados durante a
execução do termo de fomento.

9.5 - Os pareceres técnicos do gestor aceÍcada prestagão de contas, de que trata o art. 67 da Lei
no 13.019, de2014, deverão conter análise de eficácia e de efetividade das ações quanto:

I - Os resultados jâ alcançados e seus benefícios;

II - Os impactos econômicos ou sociais;

m - O grau de satisfagão do público-alvo;

IV - A possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.

9,6' Amanifestação conclusiva sobre aprestação de contas pela administração pública observará
os prazos previstos na Lei no 13.019, de2074, devendo concluir, alternativamente, pela:

I - Aprovação da prestação de contas;

II - Aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou

^
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III - Rejeigão da prestagão de contas e determinação de imediata instauração de tomada de contas
especial.

9.7 - Constatada inegularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a
organizaçáo de a sociedade civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação:

§ 1",O pÍazo referido no caput é limitado a 15 (quinze) dias por notificação, prorrogável, no
máximo, por igual período, dentro do prazo que a administração pública possui para analisar e
decidir sobre a prestação de contas e comprovação de resultados.

§ 2o. Transcorrido o pÍazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o
saneamento, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária,
deve adotar as providências para apuração dos fatos, identificagão dos responsáveis,
quantificação do dano e obtengão do ressarcimento, nos termos da legislação vigente.

9.8 - A administração pública apreciarâ a prestação final de contas apres.entada, no prazo de até
cento e cinquenta dias, contado da data de seu recebimento ou do cumpririento de diligência por
ela determinada, prorrogável justificadamente por igual período.

Parágrafo único. O transcurso do prazo definido nos termos do caput sem que as contas teúam
sido apreciadas:

I - Não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem
medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter sido causados aos
cofres públicos;

II - Nos casos em que não for constatado dolo da orgarrização da sociedade civil ou de seus
prepostos, sem prejuízo da atualizaçáo monetária, impede a incidência de juros de mora sobre
débitos eventualmente apurados, no período entre o final do pÍar;o referido neste parágrafo e a
data em que foi ultimada a apreciação pela administração pública.

9.9 - As prestações de contas serão avaliadas:

I - Regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e
metas estabelecidos no plano de trabalho;

II - Regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de
natureza formal que não resulte em danos ao erário;

III - Irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:

a) Omissão no dever de prestar contas;

b) Descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;

^
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c) Dano ao erario decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;

d) Desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

9.10 - O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestagão de contas
ou por omissão em relação à análise de seu conteúdo, levando em consideraçáo, no primeiro
caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo permitida delegação a autoridades
diretamente subordinadas, vedada a subdele gaçáo.

9.1 I - Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase recursal,
se mantida a decisão, a orgarrizaçáo da sociedade civil poderá solicitar attoizaçáo para que o
ressarcimento ao erário seja promovido por meio de agões compensatórias de interesse público,
mediante a apresentação de novo plano de trabalho, conforme o objeto descrito no termo de
fomento e a ârea de atuação da organização, cuja mensuração econômica será feita a partir do/ \ plano de trabalho original, desde que não tenha havido dolo ou fraude e não seja o caso de
restituição integral dos recursos.

9.12 - Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de
contas, a organizaÇão da sociedade civil deve manter em seu arquivo os documentos originais
que compõem a prestagão de contas.

^

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇoES

10.1 - Não é permitida a celebração de aditamento deste Termo de Fomento com alteração da
natvreza do objeto;

lO.2 - E obrigatório o aditamento do presente instrumento, quando se fizer necessiíria a
efetivação de alterações que teúam por objetivo a mudança de valor, das metas, do prazo de
vigência ou a utilização de recursos remanescentes do saldo do Termo de Fomento;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS REsPoNsABILIZAÇÔES E DAs SANÇoES

I 1. I - Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as norrnas da Lei
no 13.019, de2014, e da legislagão específica, a administragão pública poderá, garantida a prévia
defesa, aplicar àorganização da sociedade civil parceira as seguintes sanções:

I - Advertência;

II- Suspensão temporátia da participação em chamamento público e impedimento de celebrar
parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administraçáo pública
sancionadora, por prazo não superior a dois anos;
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III - Declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou
contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade civil
ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o ptazo da sanção
aplicada com base no inciso II.

Parágrafo único. As sanções estabelecidas nos incisos II e III são de competência exclusiva da
Administração Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de
dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação da
penalidade.

ll.2 - Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresent açào daprestação de contas,
a aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada à execução da parceria.

1 1.3 - A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuragão da
infração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

12,l - O presente termo de termo de poderá ser:

I - Denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e
auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença, respeitado o
prazo mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência para a publicidade dessa intenção;

II - Rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas
seguintes hipóteses:

a)Utilizaçáo dos recursos em desacordo com o plano de Trabalho;

b) Inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;

c) Constataçáo, a qualquer tempo, de
apresentado; e

d) Verificação da ocorrência de qualquer
Contas Especial.

falsidade ou incorreção em qualquer documento

circunstância que enseje a instauração de Tomada de

..

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. DA PUBLICIDADE

Folha:

13.1 - A eficácia do presente termo de fomento e eventuais
publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Estado,
pela Administração Pública Municipal.

alterações fica condicionada à

a qual deverá ser providenciada

Avenidq Ministro Nelson Hungria, 52 - Centrct - Santo Antônio do Pinhal - Sp CEp t24.50-000
Tel./Fax (12) 3666-l122 / 3666-r918 - E-mail convenios@pmsqo.sp.gov.br



Município de
Santo AnÍônio do Pinhul - SP

Fol ha:

^

CLÁUSULA DECIMA QUARTA. DO FORO

14.1 - Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste termo de fomento, que
não possam ser resolvidas pela via administrativa, o foro da Comarca de São Bento do Sapucaí
com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem.

14.2 - E, por assim estarem plenamente de acordo, com as Cláusulas e condições ajustadas,
firmam o presente Termo de Fomento em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das
testemunhas abaixo assinadas.

Santo Antônio do Pinhal, 13 de abril de2020.

F ernarído Francisco Veríssimo
Presidente da Assistência Social Pinhalense

RG: 4e.ga.l . 9Sq - q
CPF: ! oq. 9"9. q tg - ?g

Avenida Ministro Nelson Hungria, 52 - Centro - Santo Antônio do Pinhql - SP CEP 12450-000
TelJFac (12) 3666-1122 / 3666-1918 - E-mqil convenios@pmsqp.sp.gov.br
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Folha: 12
Município de

Santo Antônio do Pinhal - SP

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
ANEXO RP - 12 _ REPASSES AO TERCERO SETOR - TERMO DE CIÊNCIA E DE

NOTIFTCAÇÃO - TERMO DE COLABORAÇÃO/T,OMENTO

ORGÃO/ENTIDADE puBLICo (A): Município de Santo Antônio do pinhal

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVL PARCEIRA: Assisrência Social piúalense de
STO Antônio do Piúal.

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N" (DE ORIGEM): O1I2O2O

OBJETO: Desenvolver ações sócio educativas que atendam crianças e adolescentes da
comunidade, tendo em vista a prevenção de situações de risco social.

ADVOGADO (S): Donery dos Santos Amante OABiSp N.295.096

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

l. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do

Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de

interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo

Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na

Resolução n" 0ll20l1 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser

tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado,

Cademo do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em

conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar no 709,de l4 de janeiro de 1993,

iniciando-se, apartit de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código

de Processo Civil;

d) Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico - ou telefones de contato deverá

ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o

direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Santo Antônio do Pinhal, 13 de abril de2020.

Avenida Ministro Nelson Hungria, 52 - Centro - Santo Antônio do Pinhal - Sp CEp 12450-000
Tel./Fax (12) 3666-1122 / 3666-1918 - E-mqil convenios@prusap.sp,gov.br



Município de
Ssnto Antônio do Pinhal - SP

GESTOR OO ÓNCÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: Clodomiro Correia de Toledo Júnior
Cargo: Prefeito
CPF: 27 6.561 .968-97 R.G: 24.242.850-2
Data de Nascimentot 20107I1979
Endereço residencial completo: Rua Maria Ferreira de Lima,
E-mail institucional: gabinete@pmsap.sp.gov.br
E-mail pessoal: clodjr@gmail.com
Telefone: (12) 3666 ll22
Assinatura:

Responsá naram o aJ

PELO ÓncÃo PÚBLICO PARCEIR :

Nome: Clodomiro Correia de Toledo Júnior
Cargo: Prefeito
CPF: 27 6.561.968-97 RG : 24.242.550-2
Data de Nascimento: 20107 I 1979
Endereço residencial completo: Rua Maria Ferreira de Lima, 1097,Baino Santa Cruz
E-mail institucional: gabinete@pmsap.sp.gov.br
E-mail pessoal: clodjr@gmail
Telefone: (12) 3666 1122
Assinatura:

PELA ENTID EIRA:

Nome: Fernando Francisco Verissimo

Cargo: Presidente

CPF: 905.548.178-53 RG: 5.537.595

Data de Nascimento: 0l 10811952

Endereço residencial completo: Rodovia SP 46 KM 166 - Bairro Eugênio Lefévre - Santo

Antônio do Pinhal - SP

E-mail instituciolal: assistenciasocialpiúalense@gmail.com

E-mail pessoal: fu rissimo@terra.com.br

Telefone: (12)366q1-275

Assinatura:

Avenida Ministro Nelson Hungria, 52 - Centro - Sqnto Antônio do Pinhal - SP CEp t 2450-000
Tel./Fax (12) 3666-1t22 / 3666-r9r8 - E-mail convenios@pmsap.sp,sov,br

1097, Bairro Santa Cruz
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ANEXO RP-13 REPASSES AO TERCEIRO SETOR - CADASTRO DO RESPONSÁVNI
- TERMO DE FOMENTO

ÓncÃoItNTIDADE PUBLICA: Município de Santo Antônio do pinhal
ÓncaNrzAÇÃo DA socIEDADE CIVIL: Assistência Social piúalense de sTo Antônio
do Pinhal
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO NO (DE ORIGEM): OTI2O2O
OBJETO: Desenvolver agões sócio educativas que atendam crianças e adolescentes da
comunidade, tendo em vista a prevenção de situações de risco social.

(*) reço rgão Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser
encontrado (a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo.

Responsável pelo atendimento as requisições de documentos do TCEsp

13 de abril de2020.

Avenida Ministro Nelson Hungria, 52 - Centro - Santo Antônio do pinhal - Sp CEp t 2450-000
Tel./Fax (12) 3666-1r22 / 3666-t9rg - E-mail licitacao@omsctp.sp.gov.br

Nome Clodomiro Correia de Toledo Junior

Cargo Prefeito

RG no 24.242.850-2 SSP-SP

Endereço (*)
Rua Maria Ferreira de Lima, 1097 - Bairro Santa Cruz,
Santo Antônio do Piúal/São Paulo

Telefone (12)9e638 3101

e-mail clodjr(@gmail.com
*) Não deve ser o ende do e/orr

Nome Lucas Dieeo e Silva Santos

Cargo Controlador Interno

Lnderego Comercial do
Oreão/Setor

Avenida Ministro Nelson Hungria, 52 Centro CEP 12450-000
Santo Antônio do Pinhal/São Paulo

Telefone e Fax (r2)3 6 6 6 - | t22 ou (12)3 6 6 6 - | 9 t s

e-mail controleinterno@pmsap.sp. gov.br

deT



I 5 de abril de 2020

SANTO ANTÔNIO DE POSSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANÍO ANTÔNIO DE

PÍoce$o n" 41522019
Chamamento Públko n', 002/2019
TlPor Menor PÍêço Global, mediante a õplkação da m€noÍ

taxa de adminish(ão
oBJETO: Châmâmento Públko pàra Íe(ebimenro e seleção

de pÍopoíar obietivândo ã íoÍmàlkaíáo dê parcêilas com â

inkialivà pÍivadà, poÍ heio de celebÍàção de termo de (onva-
niq pâra implanlaçáq ge$áo e opeÍâcimalizaçáo de sislemas
aulomalirados pãÍa confole eleÍônto de maÍgem con§ignável,
compÍeendendo a implanláçáo, mjgràçáo de dàdot ruFíe
trêinamentoemanul€nçáqdeacoÍdo(omasÍegÍàsdsleedital

DECrSÃO, H0M0LOCAçÀ0 e AD'UDtC^çÀO
| . À vist. dos elsmantot constant6 do pÍesentq êm

especiâl â mâniÍe5bÍão da Senhora PÍêeidente da Comissão de
ticitação e do paÍ6er ju.ídkq or quais adolo (omo Íazão d€
dEidn, poratender as exigências legaB e editaliciat no Chamâ-
nenlo Públrco n".002/20t9, oíedàndo Feçor (ohpativek àot
pratkadot no mê(âdq om íulcÍo na Lei todêrâl n.'8 666/93 ê
âlteÍaçõês, no uto da cohpetêncii otClDOi

a) RECE8o por TEMPESTIVo e NEGo PRoVIMENT0 ao
Íecuro inlêíplslo pêla pessoà iu/dica dê dkelto pÍivado UNI
TEDÍICHH So[Uç0ÉS INTEGMDAS LTDA, inscÍitâ no CNPJ. nc
08 893,087/0001-85;

h) Com íundamento no inciso Vl, do ar €, da Lei n'
8666/93 ê poíerioÍes alteraçõêr ADJUDICO t H0[,101060
paía que pÍodoza eíêitot a deciJão pÍoÍeíida pela Píesidente
da Comirrão Pêímanente de Lktraçâo íneíênt€ âo objeto do
Chamamento Púhlico n' 002/2019 pah a lkitanlê vencêdorá a
pesoa juíídka de dlíeito pÍivado CoNSIGNEÍ SISTCMAS LIDA,
in(.ita no CNPI sob o n," 23,112,74€/0001-81, Ícando AUIO-
RIZADO a cehbÍação do ÍêÍeildoTsmo d€ Convênio (AnêxoVl)
do iníÍumênto,

SanloAnlônio de Pose/SP,02 de mil(o de 2020.
NoRBERTo DE OIVÉRtO JÚN|OR. PÍefeito do MunicÍpio

SANTO ANTÔNIO DO PINHAT

PREFEITURA IVIUNICIPAL DE SANIO ANTÔNIO DO

DECRETO N" 2 267, DE 08 DTABRILDE 2 O2O

'Declaa estado de câlâmidâde púhli6 no Munkípio dê
Santo Aolonio do Pjnhâl paÍá ênÍíêranênto ê píêvênção da
pàndemiâ dkorenLê dâ COVIDí9 e dá ou[es providAnciâr'.

CtOD0Ml R0 CORREIA DE Í0tEDO I U N lOl, Pre Íei to lVunici.
pal da Enânciã Climátka dê SántoÂntónio do Pinhal, Esbdo dê
5ão Pâulq no uso de suas akihuições lêgait em êrpêdal as que
lhês So coníeÍidas pêla têi orgânkâ do Munkípio;

CoNSlDtmNDo a Lêi Federal n' 11,979 dê 06 de íevereiío
dê 2020, que dtspõe sobÍe mêdidat para enkentamênto da
emêrgênciá dê saúde públkà de(oÍente do coÍonavirus e suâ
áplicatão;

CONSIDEMNDo â dedaÍação de situação de pândemia
pelâ organização Mundial da sãúdq - oMS em 1l de maÍço
de 2020;

CONSIDEMNDO a situáção dê emúgêncià de sâúde públi-
ca declaÊda pelo DecÍeto Municipal n" 2.260, dê 23 de mâÍço
deZ020i

CoNSIDEMNDO que o Monicípio notificou em 07 dê âbril
de 2020 a exBtência dê 05 (cino) càros surpeitos dê Covid-19;

C0NSIDEMND0 queo Município, por serdasificado junto
ào í!1inhtéilo dà Saúdê como deAtençáo Báricà, dêvendo Íocâr
5uã5 AçõeS nà pÍêvênção;

CoNSlDtmNDo quq paÍa 05 íins do adigo 65 da Lei
Complementar FedeÍal n'101. dê 04 de maio de 2000, o (on-
gretso Nacional reconh«eu à erBtêncla d€ calàmidade públkã
Íelalivànenle à União e a Àsembleja Legirlativa do Eíâdo de
Sâo Paulq pelo Desêto Lêqtslalivo n"2,495, de 31 dê ma4o de
2020 Í«onhe(eu a o(orência do e5tâdo de càlamidàdê públkà
no5 nunkÍpiot do Eíado;

CoNslDtmNDo o DêcÍeto legirlâtivo n'2,495, de 3]
de março de 2020, dâ Asêmbléla L€gklativa do Btado de
5ão Pâulq que reconh«eu, paÍa eÍ€itor do aíigo 65 da Lea

Complementar n" 101, de 04 de maio de 2000, a o(oíência
dê clâmldadê públka not Munkípios do Eíado d€ 5áo Paulo

CoNSlDtmNDo, ou[o$in, a necesidad€ dê adsquação
no ámhito munkipal do dispo{o no aí, 65 da Lei Complemenlaí
Federal n " 101, de 04 de maio de 2000i

CoNSIDImNDO que anlê a necesidade de mitigafão
da ditreminação da doen(â em íace dos elevados íitos de
saúde públi(â e da ôdoÍáo de atõer emeígen(iâir necesráriat
à pandemiô de@íenb da CoV|D.19, as finançôs públkâs e at
nelâs fi5cit munkipah €slabê|ecidas paía o píerente ereÍcício
podeÍão íesâí gÍavemenle compíonetidât âssim como at
metas dê áÍe6dáção de tibulot pelà íedu(ão da arividade
econômica nesle peííodoi

CONSIDERANDO, poÍd€íadeiíq 05 leímos do inciso ilVlll
do parágrafo únko do adlqo 67 da Lêi orgânká do Munklpio.

DECREÍA:

AN IC Tica d*IaÍàdo ESTADO DE CAUMIDÂDE PÚBLIGA
no Munkípio de Sanlo Antonlo do Pinhal pâÍa todos os íins
de diÍêllo

Á(.2". tkam manlidas at dhposiíões contidas na ddaÍá-
çãodesitu4àodeemeÍgênciadequetataoDecíetoMonicipál
no 2.260, de 23 de mafo dê 2020 ê nos demais De«€tot íela.
cionàdos às medidas

PâÉ enÍíenlámênto da pandemiâ,

An 31 0 PodeÍ Executivo encaminhará, poÍ meio dê
mêNagem a ser €nviadà à Asêmhleiâ tqLlaliva do ESâdo
de Sáo Paulq iníomàláo ô Íêspêito do êíado de câlâmidadê
públi€ decíêlado pàÍa os ,ins do dispono no adigo 65 da Lêi
de Rêsponsâhilidàdê Fiscal,

An 4! Este Decr€lo€ntra emvigorna dâtâ desuã puhlirà-

íáq prcduzindo eÍ€itos até 31 de derembro de 2020.
Ad, 5', nevogah{ê as dtsposiçóes em contário
PíêÍeitura da Eíãnciâ Climática de SantoAntonio do Pinhã1,

êm 08 dêàbÍil de 2020
CLoDoMIRO CoRREIA DET0LE00 JUNloR, PÍêÍêito Muni-

cipàl

Publkado e Regisràdo na S€cÍ€laÍià lVunkipàl d€Admink.
[açáo da PÍêÍêituíà Municipal, êm 08 deabrl dê 2020

ANGELITA DE tlMA SANTOs, S«retáÍiâ Munkipal de
Adminjsração

TFUTO DETERMO DE TOMENTO N'OI/2020
Temo de Íomenlo quê enrê si celebEm o Município de

Santo Antônio do Pinhal e aAsklência Sftiel Pinhalense de Sto
António do Pinhâl - objêto: Dêsenvolvera(6es sócio êducativât
que âtendam as (Íiançàs e adolscentes da comunidadq têndo
em virb â pÍevenção de situàçóêr d€ ftco social, - Alina-
tuÍâ: 13/04/2020 - Mgênciai 31/t2l2020 - Valor E$imado: RÍ
98 000,00 - Clodomfo Coreiâ dê Toledo ,únior - PíêÍeito -
Santo Antônio do Pinhal, 14 de abÍil de 2020.

PREGÃo (PRESENCTAU n. 002/2020 - pÍoc, Adm, Mun.
n" 009/2020, TEnMO DE HoMOLoGAçÀO No dia 15/04/2020,
após constatada à ÍqulâÍidádê dos ator procdímentait a
àutoridade @mpelentq Sí Clodomlo CoÍêi. de Íoledo JúnioÍ,
Pr€ÍeitoMunicipal, HoMoLoGOU o item dopregão em epígÍaÍe,
conriderando a âdjudicâçáo do item pelo Píêgoeko na seguinte

Diário OÍicial Poder Executivo -

conÍormidader llent 15,42, 67, 71,79,81, 87, 103, 106 e 120 a

empíesa AcÁch coMERcto DE MtDtcatvENTos EtREL|, tt€m

28 ã enpÍêtá AGTON CoMERCIo E REPRESTNÍACoES tTDÂ"
Itênr 01,04 e 95 â empÍesaATONS DO BRÁlL DIsTRIBUIDO8A
DE PRODUTOS HoSPIIAUR, ltens 68, 73, 75,77. 91, 100, lll
e 123 a emprêrâ CENTERMEDI CoMtRClo DE P80DUT05

H0SPITAI-ÀRIS LTDA, ltens 66, 107 e 108 a empíêsa CIAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LÍDÀ |têns 41,46, 72,74,
64,85 e 94 a empÍesa CIRURGICA OLlMPlo - ElRELI, CIRURGL
CA UNIAo ITDA ltenr 08, 26, 27, 32, 40, 69,16,82,90, 101, 102,
109 e ll3 a €mpÍesa CoMIRCIAL CIRURGICA flloC|-ARENSE
LTDA ilens 29,10,50, 55, 65, 83,9! ê 1 14 â emprera DUPATRI

HoSPTTAUR COtttERCto, |MPoRTÀçÃo E EXpoRrAçÀo, ttens
01, 05,06, 07, 09, I 1, t2,2t,34 18, 47, 49, 52, 53, 56, 57, 58,
59,61,62,63, 115 e 121 à empÍe3â FRAGNAfiI DISTRIBU|DoRA
0E IVIDICAMINTOS LTD{ ltenr 16 ê 23 a empresa lNTtnUB
FARI!,IACEUTICA ITDA lcns 14,22,31,35,37,54,98, 104 e

1 l7 â empÍera MED CTNTER COMERCIAL LTDIü ltêns 20,70,78,
80,86, 92,96, 97,99, 105, 112, 1 16, 1t9, 122 ê 124 a empÍêsâ
50MA SP PRoDUTOS HoSPITAURES ITOA ticam âr €mpÍêsâs
convo(ada a assinàr à Ata de Regkfo de Prêçq a padíí de 15

de âbÍil de 2020. [4unicÍpio de SânroAntónio do Pinhàl - SP
pREGÃo (pRtsENctat) n" 016/2020 - pÍoc adm Mun,

n. 064/2020, TERMo DE H0M0LO6AçÁO No diô l5/0m020,
após conttabdâ â regulaíidade dos âtos prtrêdimentâit â
àutoidãde comFteniq 5i Clodomio CoÍ€ià de Toledo JúnioÍ,
PÍÊÍêitoMúni(ipâl,H0MOL0cOUoitemdopregáoemepigíaÍe,

contiêrando a adjudicaçáo do il€m pêlo PÍegoeiÍo na seguinte
conÍornidâde: ltens 09, 14 27,32, 39 e 49 a êmprsà AcACtA
CoMEnClo DE MEDICÂMENIo5 ElRELl, ltenr 03, 50 ê 57 a

€mpÍesaAGLoN CoMtRCto E REPÂESENIAçôES LTDÁ" lem 40
a €mpÍesa AToNS D0 ERASII DISTRIBUIDORA DE PRoDUIOS
HoSPITALÂRI5, ltens 07 ê 29 a emprêsà CENTERMEDI COMER-
Clo DE Pf,oDUTOS HoSPITÂURES IIDA ltens 01,10, í1,13,
1 5 e 3l a empÍesâ CIRURGICA oLlMPlo - ElRELl, ltens 30 e 37
à empíesa CIRURGICA 5Ão JosÊ [TDA, lenr 06, 16, ]9,21, 22,
42,44,45,51 e 52 â emprêsa CoMERCIAI CIRURGICA RIoCLÂ-
RENSE [TDA, ltens 24, 33 e 4l a êmpÍesa DUPATRI HoSPITAUR
CoMERC|O, IMPORIAÉo E EXPORTAçÃo, lênr 12,17,34,36e
47 â empÍêtâ tmGNAnl DISTRIEUIDoRA Dt MEDICAIVENToS;
Itens 02.20,35,53 ê54 aempÍesa FUTURACoM[RCIoDE PRo-
DuI05 MEDICoS t HoSPITAU8E ltens25, 38 e 55 a empíêsa
MED CENTER COMERCIALTTDA; ltent 04,05,08,18,23,25,28 e
48 a ehprcsa soMA5P PRoDUIOS HoSPITAURES LDA, Fcam
at empÍêe5 (onvo(.da à arrinàr à Ata de R{hro de Píêçq à

padÍ de l5 de ábril de 2020,

5AO BERNARDO DO CAMPO

PREFEITURA IVIUNICIPAI. DE SÃO BERNARDO DO

CAMPO

PREGÕEs rrEÍRôNtcos
PE,185/2020 - PEC,007|2/2020 - ATA DE REGISTRO DE

PnEços PAM EVINÍUAi AQU|íçÃO Dr MTDTGMENTOS -
AheduB do Pr{ão:30/04/2020 às 09:00 hoÍàs

PE 18&2020 - PEC,OO76O2O2O - ATA DE RTGISTRO DE
pREços pAnA EvENruar aQutsçÃo DE avrNTAr DrscÁR-
TAVtt MANGA LoNGA - AbêduÍ. do PÍêsáoi 30/04/2020 às
14:30 hoías.

PE 187/2020 - pEC00717/2020 - AÍA DE REG|STRo Dt
PRTçOS PAM EVENTUAL AQUISIçÃO DE INSULINA - DEER.
M|NAçÃo lUDtctAt -Ábeíura do pÍegão:30/04/2020 às 09.00
hoÍâs

PE 18&2020 - pEC,00750/2020 - ATÂ DE REG|STRo Dt
PREçOS PAM UENTUALAqUISIçÀO DE sENINGA DESCARÍÁ.
VtL - Ahêduía do PÍegãor 30/04/2020 às l4:00 hoíar

pE 189/2020 - pEc,00555/2020 - MATTRIAL oDoNToLô-
Gl(o -Ab€duÍa do Píegão:05/05/2020 às 09i00 hoÍat

PE,1S/2020 - PEC 00846/2020 - AÍA DE RIGISTRO DE
pREç05 PARA rvtNruALAQUtstçÃo DE urENsíuos Dt cozt-
NHA -AbeduÍâ do Píeqão:05/052020 àr t4:00 hoÍar.

PE,191/2020 - pEc,0074il2020 - ArA DE RIG|STRo 0E
PREçOS PARA WTNTUATAQUISIçÃO DE fRALDAS DTSCARTÁ.
VtlS.Abeduíâ do PÍegão:04/05/2020 às 14:00 horat.

PE 192/2020 - PEC,00844/2020 - AÍA DE RTGISTRO DE

PREços PAM EVTNTUATAQUtrIçÃo DE FÓRMuu INFANTIL.
Abeíuíâ do Pregáoi 05/05/2020 àr 09:00 hora5.

PE,19l/2020- PEC,00799/2020 - PUYGR0UND -Ahenura
do PÍegão:05/05/2020 àí 14:00 hoías

PE 1W2O2O - PEC.OO843/2020 - ATA DE flEGISTRO DE

PREços PARA flENTUAL AQUtrIçÀO DI ENZALUTAMIDA (

DflERMTNAçÃo lUDtCtÂL) - Abê(uÍa do píeqão: 04/05/2020
àt 09100 hoÍâs.

0{s) editâl(is) enconua(m)-se disponivel(ir) no quadÍo dê
editah nô Av Kennedy n' 1 100 - "PÍ&io cilbe(o Parin', Pq.
Anchiêta - SBC, dâr 8:30 àr 1, hdas ê no site w.(ompÍar

sÃo JOÁo DA BoA VISTA

PRETEITURA IVIUNICIPAI. DE SÃO ,,OÁO DA BOA

HoMoLoGAçÃOPE N.00U2020
Fica HoMoLOGmO o ÍêsulLado do PÍegão suprâ,
são João dâ Boaúrtâ,14/042019
Vandillei sorger de cádalho - Prehito Munkipà|.
HoMoLoGAçÃo Pp N." ol9/2020
Fic H0M0L0GAD0 o Íesultàdo do PÍêqão suph.
5ão João dà BoaUsh, l4104/2019,
Vanded€i Eorges de Carualho - Píeíeito Munidpal,
RESULTADO DO PT OO8/20

Con5id€EndoolNDEFtRlMENT0dor«u60intêpodopela
€mpÍesa PadaÍiâ e ConíeitaÍia Pai & Flhâ (conÍome Despacho
P/259/2020),a PíeÍM dê 5ãoJoãodà goâVblâ toína públtoâ
adjudkação do cedamesupÍà.

PAoARIA E CoNFEITARIA PAI & FILHA LTDA, vêncedor dos
ilent pelor rêrpdivos valoÍes unitáios: ml(17,10), 003(9,00),
00s(9,2s)

DoDÂVÁ MAX ElnEtl ME, vêncêdor do iten 004 pelo valor
unitário de (9,001,

USIPEC . MINI USINA PtrTÉURIZADOM DE LEI]E LIDA .
ME vencedoÍ do item 006 pelo vàlor uniláÍio de (4,20).

O ileh 002 Íoi declârâdô ííá6!râd.-
sâo roão da 8oausb,14/04/2020
MAYARA RoCHA DE cAMpos TEóftLo - prqoeiíà
ÂESULTADO DO PP OI9/20
A PrêÍ, M, de São roão dâ BoaVistâ tornâ público a adjudl

6lã0 do ceíame rupra
M. P CoSTA PLÂCAS, vencedor dos itens pelos íêspec-

tivos vàlores uniláÍios: 001(5,24), 004(25,00), 006(530,00),
00r(520,00), 008(515,00), 009(170,00), 010(430,00),
011(200,00), 015(2r,70), 016(4s,s0), 017(s2,s0), 018(s7,00),
018(98,s0), 146(250,00), 147(830,00), 140(410,00),
r 49(890,00), 221 (8,70), 222(74,90), 221(758,00), 224{6434,00)

GABRIELALBAN0 ltlEl, vencedoí dos itêns pelos resp«tivor
vâloÍês uniláíios: 002(29,00), 003(27,00), 031(5,70), 135(0,35),
l5r(8,00), 1 54(3,00), 197(1.80)

GMflcA & EDIIoRA Wz fllo PnETo - ElRELl, v€nc€dor
dos ilenr pelos íespe(ivos válorer unitáÍiosr 005(980,00),
019(275,00), 020(350,00), 021(85,00), 022(68,00),

02r(145,00), 024(26000), 02s(78,50), 026(9t,00), 027(98,00),

028(87,00), 030(9,60), 033(4,80), 034(2,90), 03s(0,24),
035(0,06), 03713,07), 040(0,57), 041(0,82), 044(0,7r),
04s(0,79), 047(35,00). 049(22,40), 050(34,00), 0s1(26,00),
0s2(31,00), 0s3{r3,00}, 054(33,00), 0ss(rs,40), 0s6(29,00),
0r(39,00), 05804,s00, 0s9(68,00), 060(46,00), 061(65,00),

062(78,50), 053(52,70), 064{65,90), 06í43,40), 06(60,30),
058(17400), 071í6,50), 073(18,90), 07s(18,00), 077(20,00),
079(24,50), 081(18,20), 083(21,60), 085(31,60), 087(27,90),
089(32,20), 091(28,s0), 09r(30,40), 095(31,s0), 0e7(34,90),

099(37,40), r01(23,30), 1063(r02,40), 108(2,12), r09(0,051,

110(007),1r r(0,1r),1 l3(0,r8),1 14(0,40), r r5(0,04),1 16(0,04),
118(0,r7), 1r9(0,3r), 120(0,45), 122(1,73), l2t(0,57), 124(428),
128(0,61), 129(r1,90), 130(2,70), 131(3,26), 132(2,10),
137(4,25), 140(0,861, 141(0,20), 143(0,05), t44(0,12), 150{2,90),
152(13,1s), 1s5(6,00), 1s6(1,06), ts7(1,3s), 16000,99),
161(r,73), r62Í0,16), 163(0,56), r64(14,90), r6503.30),
168(0,16), 189(0,04), 190(0,09), 192(0.87), 193(0,93),
200{13,90), 202(16,20), 204í8,90), 206í3,90), 209{490),
210(1,60), 211(2,30), 212(3,30), 213(r9,10), 2r4(9,10),
21s04,r0), 2r6(32,70), 218(3r,10), 225(5,s0),

cÁSTEto GúFlcA t EDUoM EtRELt, vencêdor dos itent
pelor r$peclivos valorês uniláÍios: 012(3,70), 011(3,30),
014(7,s0), 029(3,70), 032(19,80), 039(0,68), 042(2,49),
043(0,56), 046(2,36), 048(64,00), 06r(80,00), 069(23,00),
070(r6,00), 072(20,s0), 074(23,40), 076(10,80), 078(21,60),
080(33,30), 082(21,40), 084(20,20), 086(23,70), 088(32,60),

09000,00), 0nF7,00), 094(27,40), 09681,90), 098{34,90),
100(49,90), 102(24,70), 104(0,52), 10s(2,2s), 106(0,55),
107(0,s7), 112(0,17), 117(0,30), 121(1,43), t2s(3,s0),t26(0,37),
1 27(0,38), 1 33(0,1 8), r 34(0,43), 1 3 8(0,09), 1 39(0,49), 1 4s (7,70),

1s3(0,09), 1s8í4,90), rs9(0,2s), 166(0,rs), 167(0,20),
1 71(0,1 1), rr3(0,0s),1 74(0,1s),1 7s(0,10), 176(0,05), r 77(0,12),
178(0,07), 1 7904,70), r80(14,70), 181 (14,80), r82(10,90),
r8r(49,00), 18s(9,60), 186(2,60), 187(30,00), 188(0,02),
194(r,8s), 1ssí,85), 1s6(468,70), 198(16,s0), 199í5,40),
201(14,90), 203(17,90), 205(22,40), 207(13,40), 208(1,70),
217{30,40), 2r9(r8,80}, 220(0,74)

wlLsoN oE PAUU Ltco tPUÁ ITDA - ME, vencedoí dos

Itens pelos reepedivos valores unitáÍiosi 226(0,2t)
GRAfICA NoVA tRA & FALIIRoS [TDA, vencedor dos

itent pelor Íespectivos vâlorêr uniláilos: 135(0,77), 142(0,25),
1 69{0,s7), 1 

'0(0,1 
4), r 72(0,24), r 84(1 6 r,00), 1 9t {1 ,76).

5ão loáo dâ goá U{a, 14/042020
IUARCEU F0NStCA - Píqo€rà

sÁo JosÉ Do BARREIRo

cÂ[4ARA MUNIcIPAL DÊ sÃo JosÉ Do

AOITAMENTO N.'OI . CONTRATO N'04/2019
CoNTnÂTANTET Càmâía Municipâl de Sáo José do Bàíeko
CoNTRATADA: CáeFVale Consulloriâ eAse$oÍia de SistÊ

mas Púhlicor Ltda. tPP
oBJETo: Con[alação de empÍesâ êspeciâlizâda pára locà

(ão dê sirtemár de inÍoÍmátkâ
DATA DÂ ÂSSINATUM: ()1/O4202O

DATA ENCERMMEIITOI 31/03/2021

VA|oR MENSAL:Rr 2.93T,49 ldoismil e novecentosetinta
e têlê r€ais e quaÍenta e nove Cenlavo,

MoDAIIDADE: Convite n.ô 0l/2019

sÂo JosÉ Do Rro PARDo

PREFEITURA MUNICIPAI. DE SÃO .,OSÉ DO RIO

A PreÍ€ituía Muni(ipal de 5ão José do Rio PaÍdo, toma
público:

PÍegão PÍesencial no 14/2020 Aquiiição d€ matsial paÍa o
conseno dâr unidôdê5 do ESF CaÍlos Catsucci, ESfVale neden-
toi ESt Doningos de Syllot ESF ,ardim Sáo José, Pediaúia,
Saúde dà Mulhe[ Cento odontolóqko, para poder àlendeÍ os
pâcjentês com uma ertrutuÍa adequãdâ e de qüalidâdq conÍor
me êspeciíicaçõer técnicar con{ânler no T€Ímo de ReÍeÍência,

com enc€ranento dia 1 4 de mãio de 2020 às 08:00 hoÍas Mais
inÍohações no endeÍEo Pra(ê dos Trêr PodeÍes n" 01, C€nko
oupllotelêÍone t9-3681 -7831,0 êdital eíaíádkponivel pelo
site M.saoiosed0Íiopildodo,sp,goubi

sÁo JosÉ Do Rto PRETo

PREFEI]URA MUNICIPAL DE 5ÃO J05É DO RIO

DEsPÂCHO

Despacho D€ Dispensa ê RaüÍicação (ar,26 LF 8,66il93)
lnexigibilidadê n' 04/20

Contratada: Consorcio Riopreúàns

obj€to:AquL(ão de «éditos de veleÍenspone pâra a Sec.
de sàúde fúndamênlo aí, 25, I da tf 8,666/93 SMS Aldenh
A 8oÍim

DTSPACHO

Despacho De Dtsp€nsa e Râliícaçáo (aí,26 [f 8.66643)
Dkpensâ de Lidtàção no35/20
Conbaladar TÍiomed Com R€p, ê A$. Tec de PÍod Mêd

HospilâlôÍB tLeli
ohjetorAqutição dê másê6s com ÍeseNatóÍio 02 áduho

e iníanlil paÍa enÍÍênlâmento da êmeígência de saúde pública
de imponân(iâ inteÍnacional decor€ntê dã dhsêminaçâo do
"c0R0NÀvlRU5', Ad.4. da tt 13.979/20 c(Ad 24, tV dâ L F

8.666/93 SMS AldenisA, Borim

AVISO

EnnAro Dt sEssÁo ETEnMo DE ADJUD|CA(Ào E HoMo-
roGAçÃo

Modalidade: Pr€gão Hetónico n.o 69/2020 - Píoc€so n,o

1859/2020

obj€to: Regkto dê preços pârà âquitição e te{es soroló-
gicos paÍa Chikungunya, com concêsrão de equipamentos €m
comodâto párá o LaboÍalório Municipãi de Soíologia S*Íetaria
lvunkipal de 5aúde Sêsão púhlicâ Íealizádâ on.line com inkio
diâ 27103/2020, sendo adjudiodo o itêm à empíêsas declarada
vencedorâ: EUn0IMMUN 0RASIL MEDICINA DIACN0STICA
LTDÂitem I NãohouvemaniÍêsaçãodeinlenÍãodeÍ€cu6o.A
íntegra da se$ão eÍá ditponlvel no'Ponal de CompÍar-Celià
Càndida faíia - Prcgoeira,

H0MOL0G0 eíe procedimenlo lkitaúÍio por náo vislum-
brar nenhuma ÍÍegulaíidads Aldênis Albaneze Bo.im - Secídá-
Íio Municipal de saúde,

AVISO

ErIMTO DA SESSÀo, DECI5ÂO SORRE RECURSO, ADJUDI.
caçÀo E Hotr4olocAÉo

Modalidade: Prêgão Elêuônko no 50/2020 - Píoceso
14682020

objeto: Conrâtação de empÍ€s pâra ÍoÍnecimento de
postos de seruiços tercekizâdos dê Íêcêpcionista, s&íetaíiâ
Munkipal dê Agrkulturà e Abastecimento Sesão públlca
Íêàlizádâ on line com início dia 04/03/2020, í€ndo declàràda

ven(êdora a empíeeà AGIL EIRÉLl, Houv€ manií.íâção de
inlenção d€ íecu6o pela empresa SIAFF's RECURSoS HUMA-

Munic. St" Antônio Pinhal

N05 LTDÀ FoÍâm

Íaz6ês, A pÍegoeka
PÍeqáo O procerso íoj-eicaminhado ao 51 se«etário Munkipal
de Âgri(ultuÍa eAbaíecimenLo que ÍatiÍicou a d€ciráo da píe'
goêfa/ negando provimênto ao íêcuíso. tlois 56lini dâ Cunha

Pinheiío - Píego€iÍa.

ADJUDICo o pÍ€gão à €mpresa AGlL tlRELl (0nÍ0mê pÍo-
poíâ declaradâ vêncêdoÍa € HOM0I0G0 6tê píocêdimento
licitalóÍio por não vislumbíaÍ qualqueÍ kÍ€qularidade, Antônio
PêdÍo Pezuto rL - Se«êtáÍio Municipal d€AgrlculuÉ eAhâ5te-
cimenlo, O inteiío l€oÍ encontâ{ê a dkposiçáo do5 intêrc$a-
dos no Podal de CompÍar e nos autog do pÍocesso,

avts0
rnmro DE stssÃo rrERMo DEADJUD|(ÁçÁo E H0M0.

r0GAç40
Modalidadê: Píegão tl€Íôni.o n'80/2020 - Proceso n.

t90l/2020
objetor Regirro de DÍeçor pâÍa aquhiíão matêriais de

con$Íuçáo Se«elaÍia Munkirâl deAgÍicultura e tranecimên-
lo. Sesão públka realizadâ on-line @m inkio dia 31/03/2020,
sendo adjudicados os itenr às enprsas dedaÍadas vencedoras:

Eco MIX PREPARÂGo 0E CoNCRETo ElREtl EPP (ikns 1 e 2)
e INDÚSÍR|A DE MÓVflSVV LÍDA. ME (irens 3 e4), Não houvê
màniÍêslàçáo dê inlen(ão dê ÍecuÍso. A íntlgh dâ sessão ertá
disponÍvêl no 'Poíal de CompÍãr - Eloisâ sêrtini da Cunha
Pinheio- PíegoeiÍá

H0M01060 eíe píocedimenlo licibtóíio por não vklum-
braÍ n€nhuma lregulaíidâde, Anlônio PedÍo Peuuto ,Ji - 5e«É
táíio iílunicipal de AgÍkulluÍa e Ahà{€cimenlo

AVISO
EXTMTO DE5EssÁO ETTRMo DEADJUDICAçÁo E HoMo.

toGAçÃo
Modalidâde: Píegáo Elerôni@ n,'622020 - Píoc€so n,,

112212020
obieto: RegB[o de pÍeçor parà àquhkão mat€ilais de

àlvenada(âíêiâgrcsa,pedraeouuorpâra05CemitérlorMuni
(ipâir SecrebÍia lVunicipel de Adminitràção SesSo pública
Íeâlizâdá on-linê com inkio diã 07/04/2020, têndo adiudicàdos
os itens àr empresàs dedàÍadas vê[(edoÍás: ECO MIX PREPA-

RACAO DE CoNCRETO ElRtLt EPP (itêns I e 3) e tNDúsIRtA DE

MÔVEIS W LTDA M E (iten! 2, 4 e 5), Náo houve maniÍ€stação
de intençáo de ÍêcuEo.A ínteqÍâ da tesáo e*á dbponlvel no
"Potul de Compr.s-Lucia HelenaAntonlo. Pregoeira.

H0M0L0GO êste pÍftedimento lidtatório por náo virlum-
bÍaÍ nenhuma itregulàÍidade Lois Robêío Thiesi - SeíetáÍo
Municipal de Adminisrô(ão

AV60
EXTRATo DE sEssÀo ETERMo DEADJUDtcÂ(Ào E HoMo-

TOGAçÁo
Modalidader Píêgão Elekóni.o n,' 532020 - Prcc€so n.

141)12020
obietor Aquisiçáo de medicàmenlos pila âtender Açóet

Judiclâir sesdaía Municipal de Sàúde Sesáo públicâ Íea-
lizada online (om início dia 06/03/2020, sendo adjudkadot
os ltens às empreras d«laradas vêncedoÍâr: CM HOSPITÁIÁn
S/Â (12420164/000319): ( ilem l)i CM HoSPITAUR S/A
(12.420 164/0m1-57): ( ilem 4); DUPATRI HoSPITAUR CoM.
IMP E EXPoRTAçÀo LTDA ( iten 3); ttfÀ MEDICAMtNToS
LTDA ( item 5)i HoSP LoG CoM DE PRoDS HoSP|TAüRES
LToA ( itens t0 ê 11)i NoVART|S Bto(tÊNctAs s/A ( irem 8)j
ONCO PROD DISÍRIBUIDORA DE PRODS HOSPITALANES E

ONCOLoGICoS (04.307.650/0015-10) ( item 16 )i 0NCO PROD

DIsÍRIEUIDORA DE PRODS HOSPIIAURES E ONCOLOGICOS
(04,107,550/0012-98) ( itens 17 e t9 ) e PoRÍAL tTDÂ ( it€ns
12 e 13) .0s it€nr 2, 6, 7,9, 14 e 18 Íorám dêsed6 e o ilem
l5 (an@lado Não houve maniíen.çáo de intençáo de ÍecuÉo,
A ÍntegÍa da re$âo esüi dirFnível no "Poíal de CompÍar -
Adíiana ÍáppaÍo - Pregoêiâ. H0M0!0GO ê*ê pÍocedimento
licitâtóÍio poí não vhlombíâr nenhuma iríegulaÍidade. AldenL
Albâneze 8oíim - Secíêrário Muni(ipâl de saúdq

COMUNICÂDO

nETMADÂ DA sEssÃo Do PRTGÁO ELTIRÔNICo N.
752020 - PROCE5SO N' 1875/2020

objêtoi RegietÍo de pÍEos paÍà âquhição de aparelhos de
aÍ condidonàdo Secrelarià lvunidpal de TÍànsitq ÍíansFnes
e Segurànça fka derignadà â data da sêssão de Íelomada
do pÍ€gão €m epÍgÍaÍe pa6 o dia l6/04/2020 ás 09r00hs paâ
conlinuidadê dos [abàlhos Êloúa Senini da Cunha PinheÍo
- PregoeLa.

COMUNICÂDO

NOTIFICAçÃo DERRADEInA

CONTMTADA: PAffiNER TÂNMA DISTNIOUIDOM DE MTDI.
CAMENIOS TIREU

EMPENHO 3I71/20
CONTMTADA: CASA DA SOGM COMÉRCIO VAREJISTA

LTDA ME

EIMPENHO 5965/20
C0NTmTADAi S0Mr/SP PRoDUT0S H0SPITAURES LTDA

EMPtNH04296/20
CONTMTADA: LUMAR COMÊRCIO DE PRODT'IOS [ÂRMA-

cÊuTtcos tÍoA
EMPENHO426520
Nolilico D€tradehamente os Íepíesenlantes leqais dàt

contràladô5, paÍâ enrêgaÍ€m no pràzo de 03 dias útêis, impre-
terivêlmente, a contàr do Íecebimento dsta, a totalidâde dos
empenhos êm eplgràíe O náo cumpÍimento do prao €íabe-
l«ldo implicârá nâ aplkaçáo dar penalidàdes adminktrativa5,
tkâ concedido o pÍazo dê 05 diag úteir para a €mprera em
querendo apr€renlar (onÍaditóriq em alêndimenlo aos dltames
coníilucionah -5M§-DADM

COMUNICADO
NOTIFIcAçÃo
CONTRATADA: L N C DISTRIBUIDORA DE PRODUToS MÊDI,

COS LTDA

ElvPtNH0 6111/20
NotiÍico o reprerentanle legàl da conratada, para enkqàr

no pÍazo de 03 dias úleit impÍet€Íivelmenle, a collaÍ do Íece-
hlmento dertà, à totalidade do emFnho em eplgíâíe O não
cumprimenlo do pÍâzo e*abelecido implicaÍá na apli(âção das
pênalidadet adminLralivas Fcâ concedido o prazo de 05 dias
úteh pâÍa a empresà em queÍendo âprêt€ntar conràditóíjq en
atendimenlo aor dilames con$itu.ionâir -SMS - DADM

COMUNICADO

N0TlftcAçÃo
CONIRATADAI CIRÚRGICA UNIÁO L]DÂ
EMPTNHOS 6927/20 E 6928/20
CONTRAIADA: PROÍEC EXPOM IND, COM, IMP T EXP DE

EQUIPAMTNIO5 MÊ0. HoSPITAURTS LTDA

TMPINHOS 6924/20 E 6925/20
Nolifico os representantês legaL da9 conratãdat pàía

en[egarem no p6ao de 24 hoÍát impÍêteÍivelmentq â contâr
do Íe(ehimento destâ, a totâlidádê dos empenhos em €pígÍâ.
fe O não cumpÍjmento do pÉzo eíabelê.ido implicÍá na
âplícação dàr penalidades ádminkkativâs, ticâ (onc€dido o
prâzo de 05 dias út€is paÍã a empÍêsa em quêíendo ápresêntaÍ
(onkádlóÍio, em atendimênto aos dilàmê9 (ongtilucionâts -
SI\4S - DADM

EXTMTO DT CONTNÂTO
DireloÍià dê compras € Contatos
Dbpensa De Ltitação n" 15/20
ohieto:Âquirição de márcâÍas com íeteruâtório 02 àduho

ê inÍantil, pâía enÍÍênkmênto dâ êmeígénciâ de taúd€ públka
dê impoíáncia int€màcional d«orente da diss€minação do
.CORONAVIRUS".

Con[àbdâ: TÍiomed Com, Rep. ê A$. TÉ, de PÍod. Med,
HospitaláÍee EÍeli - CNPJ n' 15.517.149 0001-91 - Empenho n'
7894/20 - RÍ 30 I 18,50 - Enuega lmêdiatâ


