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DIVISÃO DE CONTRATOS E ADITIVOS

 EXTRATOS DE ADITIVO 

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 
117/2019
Fica prorrogado o prazo de execução do mencionado contrato 
do dia 24/06/2022 a 23/06/2023. O quantitativo renovado é o 
descrito na cláusula 02, onde estão sendo mantidos os itens e 
quantitativos constantes no 3º. Termo Aditivo (fl s. 799/801). Os 
preços foram reajustados no percentual de 12,47% referente ao 
índice INPC (IBGE) de abril de 2022. Referente a tabela acima, 
os Itens 01 a 06 referem-se aos serviços originais do contrato, 
e quanto aos Itens 07 a 09, estes referem-se aos serviços acres-
cidos através do 1º Termo Aditivo. Quanto ao Item 09 acima, 
o quantitativo de 110 (cento e dez) dias refere-se à quantidade 
de sábados, domingos e feriados no período de 24/06/2022 a 
23/06/2023. CONTRATADA: RRL SERVIÇOS DE CONSER-
VAÇÃO AMBIENTAL LTDA. - OBJETO: Fornecimento de 
materiais, mão de obra, veículos e equipamentos para serviços 
de roçamentos, podas, pinturas, jardinagens e limpezas em pon-
tos turísticos e no trecho urbano da SP 95 (início do trecho na 
passarela do Bairro São Nilo - km 62 - até a primeira entrada do 
bairro Jardim Andrade - km 56 - total de 6,1 km) e suas respec-
tivas ruas e avenidas adjacentes, rotatórias e canteiros centrais 
no município de Pedreira. - Pregão Presencial nº 18/2019. - Pro-
cesso Licitatório n°. 49/2019 - Data de assinatura: 01/07/2022. 

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 
157/2019
Fica prorrogado o prazo de execução do mencionado con-
trato por mais 12 (doze) meses, ou seja, do dia 01/07/2022 a 
30/06/2023. Os quantitativos renovados são os descritos na 
cláusula 2, onde foi mantido o acréscimo de 24,77% sobre as 
quantidades originais contratadas, conforme 3º Termo Aditivo. 
Os preços foram reajustados em 11,90%, referente ao índice 
INPC/IBGE do mês de maio/2022. CONTRATADA: CEME-
DI - CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 
EIRELI. - OBJETO: Realização de exames de tomografi a, nos 
pacientes atendidos pela rede pública de saúde deste municí-
pio. - Pregão Presencial nº 39/2019. - Processo Licitatório n°. 
47/2019 - Data de assinatura: 30/06/2022. 

DIVISÃO DE LICITAÇÕES

 DESPACHO DO PREFEITO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 42/2022 - PROCESSO LI-
CITATÓRIO N° 53/2022. OBJETO: Contratação de pessoa 
jurídica para fornecimento parcelado de  12.370 (doze mil, 
trezentas e setenta) unidades de cestas básicas, destinadas  aos 
funcionários públicos deste município e para atendimento de 
famílias ou  indivíduos que se encontram em situações de vul-
nerabilidade social para o  período de 12 meses. Homologando 
o julgamento e adjudicando o objeto do referido processo que 
teve como vencedora a licitante: CESTA BÁSICA BRASIL 
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.  Data: 21/07/2022

 FABIO VINICIUS POLIDORO 
 PREFEITO 
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TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 
158/2019
DA PRORROGAÇÃO: Fica prorrogado o prazo de execução do 
mencionado contrato por mais 12 (doze) meses, ou seja, do dia 
30/06/2022 a 29/06/2023 de acordo com o artigo 57, inciso II, da 
Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. DA ALTERAÇÃO: Fica alte-
rado o Item 01 - FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET 
POR MEIO DE UM LINK DEDICADO, COM ENTREGA VIA 
FIBRA ÓPTICA [...], cuja velocidade de transmissão de dados 
passa de 300 Mbps, para 500 Mbps, o que representa uma au-
mento de aproximadamente 67% da velocidade de transmissão, 
e conforme solicitação do Departamento de Informática, cons-
tante à folha 995 do processo e anuência da empresa encartada 
às folhas 996/998. DOS PREÇOS: Os serviços renovados são os 
descritos na tabela constante na subcláusula 3.1, onde, devido a 
alteração mencionada na cláusula 2, o valor mensal do Item 01 
passa a ser de R$ 3.730,71, ou seja, acréscimo de 25% sobre o 
valor mensal deste item, já reajustado em 11,90% corresponden-
te ao índice INPC / IBGE de maio de 2022. Quanto ao Item 02, 
conforme documentos de folhas 996/998, a empresa concordou 
em reduzir o valor do referido item, cujo valor mensal passa a 
ser de R$ 7.400,00. Conforme tabela mencionada acima, o valor 
total deste termo aditivo é de R$ 133.568,52. - CONTRATADA: 
E L GARCIA LTDA. - EPP - OBJETO: Prestação de serviços es-
pecializados de telecomunicação para o fornecimento de acesso 
à internet por meio de link dedicado, via fibra óptica e rádio, para 
a Infovia Municipal. - Pregão Presencial nº 45/2019. - Processo 
Licitatório n°. 53/2019 - Data de assinatura: 29/06/2022. 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 
137/2019
Fica prorrogado o prazo de execução do mencionado contrato do 
dia 19/06/2022 a 18/06/2023 de acordo com o artigo 57, inciso 
II, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. Os quantitativos reno-
vados são aqueles descritos na tabela da subcláusula 2.1, onde os 
serviços permanecem da forma que foram contratados original-
mente. Os preços foram reajustados no percentual de 12,47%, 
referente ao índice INPC/IBGE de abril de 2022, conforme folha 
1954, conforme tabela mencionada acima, o valor deste termo 
aditivo é de R$ 30.237,12. CONTRATADA: ANDRE LUIS 
BUENO 35614361880 - OBJETO: Prestação de serviços para 
implantação e desenvolvimento de projeto esportivo de futebol, 
com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos 
quando necessário. - Pregão Presencial nº 25/2019. - Processo 
Licitatório n°. 31/2019 - Data de assinatura: 15/06/2022. 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 
138/2019
Fica prorrogado o prazo de execução do mencionado contrato do 
dia 19/06/2022 a 18/06/2023 de acordo com o artigo 57, inciso 
II, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. Os quantitativos reno-
vados são aqueles descritos na tabela da subcláusula 2.1, onde os 
serviços permanecem da forma que foram contratados original-
mente. Os preços foram reajustados no percentual de 12,47%, 
referente ao índice INPC/IBGE de abril de 2022, conforme folha 
1954, conforme tabela mencionada acima, o valor deste termo 
aditivo é de R$ 30.418,08. CONTRATADA: TIAGO ALEXAN-
DRE FERRAZ 33310519856 - OBJETO: Prestação de serviços 
para implantação e desenvolvimento de projeto esportivo de fut-
sal, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos 
quando necessário. - Pregão Presencial nº 25/2019. - Processo 
Licitatório n°. 31/2019 - Data de assinatura: 15/06/2022. 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 140/2019
Fica prorrogado o prazo de execução do mencionado contrato do 
dia 19/06/2022 a 18/06/2023 de acordo com o artigo 57, inciso II, 
da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. Os quantitativos renovados 
são aqueles descritos na tabela da subcláusula 2.1, onde os servi-
ços permanecem da forma que foram contratados originalmente. 
Os preços foram reajustados no percentual de 12,47%, referente ao 
índice INPC/IBGE de abril de 2022, conforme folha 1954, confor-
me tabela mencionada acima, o valor deste termo aditivo é de R$ 
13.000,66. CONTRATADA: NELSON PEDROSO 01615905863 
- OBJETO: Prestação de serviços para implantação e desenvolvi-
mento de projeto esportivo de judô, com fornecimento de mão de 
obra, materiais e equipamentos quando necessário. - Pregão Pre-
sencial nº 25/2019. - Processo Licitatório n°. 31/2019 - Data de 
assinatura: 15/06/2022. 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 141/2019
Fica prorrogado o prazo de execução do mencionado contrato do 
dia 19/06/2022 a 18/06/2023 de acordo com o artigo 57, inciso II, 
da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. Os quantitativos renovados 
são aqueles descritos na tabela da subcláusula 2.1, onde os servi-
ços permanecem da forma que foram contratados originalmente. 
Os preços foram reajustados no percentual de 12,47%, referente ao 
índice INPC/IBGE de abril de 2022, conforme folha 1954, confor-
me tabela mencionada acima, o valor deste termo aditivo é de R$ 
20.707,56. CONTRATADA: PEDRO FIRMINO DE SOUZA JU-
NIOR 13796818803 - OBJETO: Prestação de serviços para implan-
tação e desenvolvimento de projeto esportivo de Muay Thay, com 
fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos quando 
necessário. - Pregão Presencial nº 25/2019. - Processo Licitatório 
n°. 31/2019 - Data de assinatura: 15/06/2022. 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 142/2019
Fica prorrogado o prazo de execução do mencionado contrato do 
dia 19/06/2022 a 18/06/2023 de acordo com o artigo 57, inciso II, 
da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. Os quantitativos renovados 
são aqueles descritos na tabela da subcláusula 2.1, onde os servi-
ços permanecem da forma que foram contratados originalmente. 
Os preços foram reajustados no percentual de 12,47%, referente ao 
índice INPC/IBGE de abril de 2022, conforme folha 1954, confor-
me tabela mencionada acima, o valor deste termo aditivo é de R$ 
19.861,44. CONTRATADA: RUBENS DA COSTA LINO FILHO 
18209469835 - OBJETO: Prestação de serviços para implantação 
e desenvolvimento de projeto esportivo de ciclismo, com forneci-
mento de mão de obra, materiais e equipamentos quando neces-
sário. - Pregão Presencial nº 25/2019. - Processo Licitatório n°. 
31/2019 - Data de assinatura: 15/06/2022.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 144/2019
Fica prorrogado o prazo de execução do mencionado contrato do 
dia 19/06/2022 a 18/06/2023 de acordo com o artigo 57, inciso II, 
da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. Os quantitativos renovados 
são aqueles descritos na tabela da subcláusula 2.1, somado ao acrés-
cimo de 25% realizado através do 2º Termo Aditivo. Os preços fo-
ram reajustados no percentual de 12,47%, referente ao índice INPC/
IBGE de abril de 2022, conforme folha 1954, conforme tabela men-
cionada acima, o valor deste termo aditivo é de R$ 37.428,76. CON-
TRATADA: WENDELL DE JESUS FLORENTINO 38446428890 
- OBJETO: Prestação de serviços para implantação e desenvolvi-
mento de projeto esportivo de capoeira, com fornecimento de mão 
de obra, materiais e equipamentos quando necessário. - Pregão Pre-
sencial nº 25/2019. - Processo Licitatório n°. 31/2019 - Data de 
assinatura: 15/06/2022.
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TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 145/2019
Fica prorrogado o prazo de execução do mencionado contrato do dia 
21/06/2022 a 20/06/2023 de acordo com o artigo 57, inciso II, da Lei 
nº. 8.666/93 e suas alterações. Os quantitativos renovados são aqueles 
descritos na tabela da subcláusula 2.1, onde os serviços permanecem 
da forma que foram contratados originalmente. Os preços permanecem 
os mesmos do 2º termo aditivo (fls. 1838/1840), conforme negociação 
com a contratada (fls. 1957/1961), conforme tabela mencionada aci-
ma, o valor deste termo aditivo é de R$ 48.448,66. CONTRATADA: 
KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME - OBJETO: Prestação 
de serviços para implantação e desenvolvimento de projeto esportivo 
de Jiu-Jitsi e Judô, com fornecimento de mão de obra, materiais e equi-
pamentos quando necessário. - Pregão Presencial nº 25/2019. - Proces-
so Licitatório n°. 31/2019 - Data de assinatura: 15/06/2022.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 146/2019
Fica prorrogado o prazo de execução do mencionado contrato do dia 
01/07/2022 a 30/06/2023 de acordo com o artigo 57, inciso II, da Lei 
nº. 8.666/93 e suas alterações. Os quantitativos renovados são aqueles 
descritos na tabela da subcláusula 2.1, onde os serviços permanecem 
da forma que foram contratados originalmente. Os preços foram re-
ajustados no percentual de 12,47%, referente ao índice INPC/IBGE 
de abril de 2022, conforme folha 1954, conforme tabela mencionada 
acima, o valor deste termo aditivo é de R$ 6.066,74. CONTRATADA: 
ANTONIO PEDRO GERALDINI NUNES 31202191851 - OBJETO: 
Prestação de serviços para implantação e desenvolvimento de projeto 
esportivo de natação, com fornecimento de mão de obra, materiais e 
equipamentos quando necessário. - Pregão Presencial nº 25/2019. - 
Processo Licitatório n°. 31/2019 - Data de assinatura: 15/06/2022.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 147/2019
Fica prorrogado o prazo de execução do mencionado contrato do dia 
21/06/2022 a 20/06/2023 de acordo com o artigo 57, inciso II, da Lei 
nº. 8.666/93 e suas alterações. Os quantitativos renovados são aqueles 
descritos na tabela da subcláusula 2.1, onde os serviços permanecem 
da forma que foram contratados originalmente. Os preços foram rea-
justados no percentual de 12,47%, referente ao índice INPC/IBGE de 
abril de 2022, conforme folha 1954, conforme tabela mencionada aci-
ma, o valor deste termo aditivo é de R$ 15.059,08. CONTRATADA: 
OSWALDO TEIXEIRA DE MAGALHÃES JUNIOR 32596537834 
- OBJETO: Prestação de serviços para implantação e desenvolvimento 
de projeto esportivo de basquete, com fornecimento de mão de obra, 
materiais e equipamentos quando necessário. - Pregão Presencial 
nº 25/2019. - Processo Licitatório n°. 31/2019 - Data de assinatura: 
15/06/2022.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 
148/2019
Fica prorrogado o prazo de execução do mencionado contra-
to do dia 19/06/2022 a 18/06/2023 no que tange ao Lote 04 
(Aulas de Damas), e do dia 01/07/2022 a 30/06/2023 no que 
tange ao Lote 14 (Aulas de Xadrez) de acordo com o artigo 57, 
inciso II, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. Os quantitativos 
renovados são aqueles descritos na tabela da subcláusula 2.1, 
onde os serviços permanecem da forma que foram contratados 
originalmente. Os preços foram reajustados no percentual de 
12,47%, referente ao índice INPC/IBGE de abril de 2022, con-
forme folha 1954, conforme tabela mencionada acima, o valor 
deste termo aditivo é de R$ 42.554,70. CONTRATADA: CEL-
SO JOSE LEITE FILHO 10269848827 - OBJETO: Prestação 
de serviços para implantação e desenvolvimento de projeto es-
portivo de dama e xadrez, com fornecimento de mão de obra, 
materiais e equipamentos quando necessário. - Pregão Presen-
cial nº 25/2019. - Processo Licitatório n°. 31/2019 - Data de 
assinatura: 15/06/2022.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 
149/2019
Fica prorrogado o prazo de execução do mencionado contra-
to do dia 19/06/2022 a 18/06/2023, no que tange ao Lote 13 
(Aulas de Voleibol), e do dia 15/07/2022 a 14/07/2023 no que 
tange ao Lote 07 (Handebol) de acordo com o artigo 57, inci-
so II, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. Os quantitativos 
renovados são aqueles descritos na tabela da subcláusula 2.1, 
onde os serviços permanecem da forma que foram contrata-
dos originalmente. Os preços foram reajustados no percentual 
de 12,47%, referente ao índice INPC/IBGE de abril de 2022, 
conforme folha 1954, conforme tabela mencionada acima, o 
valor deste termo aditivo é de R$ 46.100,79. CONTRATADA: 
ELEN MARA UTTEMBERGUE COLLADO 28490676879 
- OBJETO: Prestação de serviços para implantação e de-
senvolvimento de projeto esportivo de handebol e voleibol, 
com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos 
quando necessário. - Pregão Presencial nº 25/2019. - Processo 
Licitatório n°. 31/2019 - Data de assinatura: 15/06/2022.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 
145/2021
De acordo o despacho do Prefeito de folhas 240, e conside-
rando que o concessionário adimpliu com mais de 60% (ses-
senta por cento) do valor global do contrato, enquanto que, se 
passaram aproximadamente 10 (dez) meses, desde a assina-
tura do contrato, de um total de 60 (sessenta) meses do prazo 
de execução (16,66%), o saldo devedor do contrato em epí-
grafe, devidamente corrigido, que corresponde ao valor de R$ 
80.631,57, fica parcelado em 03 (três) pagamentos, as quais 
terão seu vencimento consecutivamente a cada 30 (trinta) dias 
a contar da data do despacho de folhas 240, conforme guias de 
recolhimento encartadas às folhas 241/243. O concessionário 
se compromete a realizar os pagamentos dentro dos novos 
prazos concedidos pelo Município, sob pena de aplicação das 
penalidades previstas na cláusula 5 do instrumento contratual. 
CONCESSIONÁRIO: VALDIR ANTONIO FRANCATTO - 
OBJETO: Concessão de uso da loja 01 do imóvel localizado 
na Avenida Wanderley José Vicentini, Nº 73 - Centro - Pedrei-
ra/SP. - Pregão Presencial nº 54/2021. - Processo Licitatório 
n°. 58/2021 - Data de assinatura: 27/06/2022. 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 
161/2019
Fica prorrogado o prazo de execução do mencionado contra-
to do dia 04/07/2022 a 03/07/2023 de acordo com o artigo 
57, inciso II, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. O quan-
titativo renovado é o descrito na tabela da subcláusula 2.1, 
onde os serviços permanecem da forma que foram contrata-
dos originalmente. O preço foi reajustado no percentual de 
11,90%, referente ao índice INPC/IBGE de maio de 2022 (fls. 
1787). Conforme tabela mencionada acima, o valor deste ter-
mo aditivo é de R$ 43.974,58. CONTRATADA: ANTONIO 
CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA 27446275855 - OB-
JETO: Prestação de serviço especializado para implantação 
e desenvolvimento de projeto cultural de artes cênicas - pro-
dução de eventos e assistência técnica. - Pregão Presencial nº 
41/2019. - Processo Licitatório n°. 49/2019 - Data de assina-
tura: 01/07/2022. 
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TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 
162/2019
Fica prorrogado o prazo de execução do mencionado contrato do 
dia 04/07/2022 a 03/07/2023 de acordo com o artigo 57, inciso II, 
da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. O quantitativo renovado é o 
descrito na tabela da subcláusula 2.1, onde os serviços permane-
cem da forma que foram contratados originalmente. O preço foi re-
ajustado no percentual de 11,90%, referente ao índice INPC/IBGE 
de maio de 2022 (fls. 1787). Conforme tabela mencionada acima, 
o valor deste termo aditivo é de R$ 48.205,04. CONTRATADA: 
VINICIUS SELINGARDI PIANCA 38400712838 - OBJETO: 
Prestação de serviços especializados para implantação e desenvol-
vimento de projeto cultural de artes cênicas - teatro e dança con-
temporânea. - Pregão Presencial nº 41/2019. - Processo Licitatório 
n°. 49/2019 - Data de assinatura: 01/07/2022. 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 
163/2019
Fica prorrogado o prazo de execução do mencionado contrato do 
dia 04/07/2022 a 03/07/2023 de acordo com o artigo 57, inciso II, 
da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. O quantitativo renovado é o 
descrito na tabela da subcláusula 2.1, onde os serviços permane-
cem da forma que foram contratados originalmente. O preço foi re-
ajustado no percentual de 11,90%, referente ao índice INPC/IBGE 
de maio de 2022 (fls. 1787). Conforme tabela mencionada acima, 
o valor deste termo aditivo é de R$ 46.368,92. CONTRATADA: 
MATEUS CALIO DE OLIVEIRA 33980994830 - OBJETO: Pres-
tação de serviço especializado para implantação e desenvolvimen-
to de projeto cultural de música - violão. - Pregão Presencial nº 
41/2019. - Processo Licitatório n°. 49/2019 - Data de assinatura: 
01/07/2022. 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 
164/2019
Fica prorrogado o prazo de execução do mencionado contrato do 
dia 04/07/2022 a 03/07/2023 de acordo com o artigo 57, inciso II, 
da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. O quantitativo renovado é o 
descrito na tabela da subcláusula 2.1, onde os serviços permane-
cem da forma que foram contratados originalmente. O preço foi re-
ajustado no percentual de 11,90%, referente ao índice INPC/IBGE 
de maio de 2022 (fls. 1787). Conforme tabela mencionada acima, 
o valor deste termo aditivo é de R$ 46.368,92. CONTRATADA: 
ADRIANA DALDOSSO BELLI 11438855893 - OBJETO: Pres-
tação de serviço especializado para implantação e desenvolvimen-
to de projeto cultural de música - violão. - Pregão Presencial nº 
41/2019. - Processo Licitatório n°. 49/2019 - Data de assinatura: 
01/07/2022. 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 
165/2019
Fica prorrogado o prazo de execução do mencionado contrato do 
dia 04/07/2022 a 03/07/2023 de acordo com o artigo 57, inciso II, 
da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. O quantitativo renovado é o 
descrito na tabela da subcláusula 2.1, onde os serviços permane-
cem da forma que foram contratados originalmente. O preço foi re-
ajustado no percentual de 11,90%, referente ao índice INPC/IBGE 
de maio de 2022 (fls. 1787). Conforme tabela mencionada acima, 
o valor deste termo aditivo é de R$ 30.560,40. CONTRATADA: 
FERNANDA DE MOURA BORDIGNON TADEI 26233357888 
- OBJETO: Prestação de serviço especializado para implantação e 
desenvolvimento de projeto cultural de música - teclado. - Pregão 
Presencial nº 41/2019. - Processo Licitatório n°. 49/2019 - Data de 
assinatura: 01/07/2022. 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 166/2019
Fica prorrogado o prazo de execução do mencionado contrato do 
dia 11/07/2022 a 10/07/2023 de acordo com o artigo 57, inciso II, 
da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. O quantitativo renovado é o 
descrito na tabela da subcláusula 2.1, onde os serviços permanecem 
da forma que foram contratados originalmente. O preço foi reajus-
tado no percentual de 11,90%, referente ao índice INPC/IBGE de 
maio de 2022 (fls. 1787). Conforme tabela mencionada acima, o va-
lor deste termo aditivo é de R$ 65.981,76. CONTRATADA: FABIO 
VITOR MIRANDA 22051124817 - OBJETO: Prestação de serviço 
especializado para implantação e desenvolvimento de projeto cultu-
ral de artes visuais - artes plásticas. - Pregão Presencial nº 41/2019. 
- Processo Licitatório n°. 49/2019 - Data de assinatura: 01/07/2022. 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 167/2019
Fica prorrogado o prazo de execução do mencionado contrato do 
dia 04/07/2022 a 03/07/2023 de acordo com o artigo 57, inciso II, 
da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. O quantitativo renovado é o 
descrito na tabela da subcláusula 2.1, onde os serviços permanecem 
da forma que foram contratados originalmente. O preço foi reajus-
tado no percentual de 11,90%, referente ao índice INPC/IBGE de 
maio de 2022 (fls. 1787). Conforme tabela mencionada acima, o 
valor deste termo aditivo é de R$ 99.193,38. CONTRATADA: HE-
LOISA GRANGEIRO 38089153828 - OBJETO: Prestação de ser-
viços especializados para implantação e desenvolvimento de proje-
to cultural de dança - ballet e jazz. - Pregão Presencial nº 41/2019. 
- Processo Licitatório n°. 49/2019 - Data de assinatura: 01/07/2022. 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 168/2019
Fica prorrogado o prazo de execução do mencionado contrato do 
dia 04/07/2022 a 03/07/2023 de acordo com o artigo 57, inciso II, 
da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. O quantitativo renovado é o 
descrito na tabela da subcláusula 2.1, onde os serviços permanecem 
da forma que foram contratados originalmente. O preço foi rea-
justado no percentual de 11,90%, referente ao índice INPC/IBGE 
de maio de 2022 (fls. 1787). Conforme tabela mencionada acima, 
o valor deste termo aditivo é de R$ 45.305,52. CONTRATADA: 
SAMUEL DONIZETH DE OLIVEIRA 27014308874 - OBJETO: 
Prestação de serviços especializados para implantação e desenvol-
vimento de projeto cultural de música - teclado e técnica vocal. - 
Pregão Presencial nº 41/2019. - Processo Licitatório n°. 49/2019 
- Data de assinatura: 01/07/2022. 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 169/2019
Fica prorrogado o prazo de execução do mencionado contrato do 
dia 12/07/2022 a 11/07/2023 de acordo com o artigo 57, inciso II, 
da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. O quantitativo renovado é o 
descrito na tabela da subcláusula 2.1, onde os serviços permanecem 
da forma que foram contratados originalmente. O preço foi reajus-
tado no percentual de 11,90%, referente ao índice INPC/IBGE de 
maio de 2022 (fls. 1787). Conforme tabela mencionada acima, o 
valor deste termo aditivo é de R$ 24.448,32. CONTRATADA: ED-
VALDO SILVA DE OLIVEIRA 31625855893 - OBJETO: Presta-
ção de serviços especializados para implantação e desenvolvimento 
de projeto cultural de música - teclado e técnica vocal. - Pregão 
Presencial nº 41/2019. - Processo Licitatório n°. 49/2019 - Data de 
assinatura: 01/07/2022.

FÁBIO VINÍCIUS POLIDORO
PREFEITO
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EXTRATOS DE CONTRATO

CONTRATO Nº 88/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PEDREIRA/SP. CON-
TRATADA: EUROTEC TELEFÉRICOS DO BRASIL LTDA. 
- Objeto: Operacionalização técnica e comercial do Teleférico 
Municipal, localizado na Av. Wanderlei José Vicentini, neste 
Município, com o fornecimento de materiais, equipamentos e 
mão de obra necessários. Pregão Eletrônico nº 28/2022 - Proces-
so Licitatório nº 33/2022. Valor do contrato: R$ 1.261.824,48. 
O prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses, con-
tados do início da FASE DE OPERAÇÃO ASSISTIDA. Data 
da assinatura: 03/06/2022. 

CONTRATO Nº 89/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PEDREIRA/SP. CONTRATA-
DA: COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. - Objeto: Fornecimen-
to parcelado de gêneros alimentícios, destinados a Merenda Escolar 
e a diversos setores deste Município. Pregão Eletrônico nº 12/2022 
- Processo Licitatório nº 13/2022. Valor do contrato: R$ 137.659,50. 
Prazo de fornecimento: período de 12 (doze) meses, a partir do dia 
10/06/2022. Data da assinatura: 09/06/2022. 

CONTRATO Nº 90/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PEDREIRA/SP. CONTRATA-
DA: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - Ob-
jeto: Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados a 
Merenda Escolar e a diversos setores deste Município. Pregão Eletrô-
nico nº 12/2022 - Processo Licitatório nº 13/2022. Valor do contrato: 
R$ 181.739,60. Prazo de fornecimento: período de 12 (doze) meses, a 
partir do dia 10/06/2022. Data da assinatura: 09/06/2022. 

CONTRATO Nº 91/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PEDREIRA/SP. CON-
TRATADA: GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI - EPP. - Ob-
jeto: Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destina-
dos a Merenda Escolar e a diversos setores deste Município. 
Pregão Eletrônico nº 12/2022 - Processo Licitatório nº 13/2022. 
Valor do contrato: R$ 50.437,20. Prazo de fornecimento: pe-
ríodo de 12 (doze) meses, a partir do dia 10/06/2022. Data da 
assinatura: 09/06/2022. 

CONTRATO Nº 92/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PEDREIRA/SP. CON-
TRATADA: CS COMÉRICO DE CEREAIS EIRELI. - Obje-
to: Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destina-
dos a Merenda Escolar deste Município. Pregão Eletrônico nº 
12/2022 - Processo Licitatório nº 13/2022. Valor do contrato: R$ 
319.460,00. Prazo de fornecimento: período de 12 (doze) me-
ses, a partir do dia 10/06/2022. Data da assinatura: 09/06/2022. 

CONTRATO Nº 93/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PEDREIRA/SP. CON-
TRATADA: CAFÉ RAINHA DA SERRA LTDA. - Objeto: 
Fornecimento parcelado de 4.000 (quatro mil) kilos de pó de 
café, destinados para diversas Secretarias e repartições desta 
municipalidade. Pregão Eletrônico nº 19/2022 - Processo Lici-
tatório nº 21/2022. Valor do contrato: R$ 103.600,00. Prazo de 
fornecimento: período de 12 (doze) meses, a partir da Ordem 
de Fornecimento emitida pela Divisão de Contratos e Aditivos. 
Data da assinatura: 10/06/2022. 

CONTRATO Nº 94/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PEDREIRA/SP. CONTRA-
TADA: PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁ-
TICA LTDA. - Objeto Fornecimento emergencial, de forma par-
celada de material para escritório (papel sulfite branco), destinado 
ao estoque do Almoxarifado Municipal e a diversos setores da 
Secretaria Municipal de Educação deste Município. Dispensa de 
Licitação nº. 02/2022 - Processo Administrativo nº 7.093/2022. 
Valor do contrato: R$ 11.542,00. Prazo de fornecimento: período 
de 180 (cento e oitenta) dias, a partir do dia 20/06/2022. Data da 
assinatura: 15/06/2022. 

CONTRATO Nº 95/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PEDREIRA/SP. CONTRA-
TADA: RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME. - Objeto: 
Fornecimento emergencial, de forma parcelada de material para 
escritório (papel sulfite reciclado), destinado ao estoque do Almo-
xarifado Municipal e a diversos setores da Secretaria Municipal 
de Educação deste Município. Dispensa de Licitação nº. 02/2022 
- Processo Administrativo nº 7.093/2022. Valor do contrato: R$ 
60.606,00. Prazo de fornecimento: período de 180 (cento e oitenta) 
dias, a partir do dia 20/06/2022. Data da assinatura: 15/06/2022. 

CONTRATO Nº 96/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PEDREIRA/SP. CONTRA-
TADA: CILOTTI E CILOTTI SONORIZAÇÃO LTDA. - ME. 
- Objeto: Prestação de serviços de locação de equipamentos de 
sonorização e iluminação para a realização do evento "Revirada 
Cultural 2022". Pregão Eletrônico nº. 32/2022 - Processo Lici-
tatório nº. 37/2022. Valor do contrato: R$ 29.375,00. O prazo de 
locação, execução, operação, manutenção, montagem e desmon-
tagem do objeto será conforme o termo de referência (ANEXO 
I) do edital de Pregão Eletrônico nº 32/2022. Data da assinatura: 
15/06/2022. 

CONTRATO Nº 97/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PEDREIRA/SP. CONTRA-
TADA: MARCIO LUIZ BORGES - ME. - Objeto: Prestação de 
serviços de locação, execução, montagem, manutenção e desmon-
tagem e demais exigências contidas em cada objeto, sendo ba-
nheiros químicos, estrutura para o evento, compreendendo tablado 
(palco), tendas, gradil e Box Truss para a realização do evento 
"Revirada Cultural 2022". Pregão Eletrônico nº. 32/2022 - Pro-
cesso Licitatório nº. 37/2022. Valor do contrato: R$ 27.500,00. 
O prazo de locação, execução, operação, manutenção, montagem 
e desmontagem do objeto será conforme o termo de referência 
(ANEXO I) do edital de Pregão Eletrônico nº 32/2022. Data da 
assinatura: 15/06/2022. 

CONTRATO Nº 98/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PEDREIRA/SP. CONTRA-
TADA: OK BIOTECH COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE 
MATERIAIS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES LTDA. - 
Objeto: Fornecimento parcelado de tiras reagentes para contro-
le de glicemia com monitores novos em sistema de comodato e 
lancetas, os quais serão utilizados por pacientes diabéticos cadas-
trados em programas da Secretaria Municipal de Saúde. Pregão 
Eletrônico nº. 27/2022 - Processo Licitatório nº. 31/2022. Valor do 
contrato: R$ 124.328,07. O prazo de fornecimento será no período 
de 12 (doze) meses, começando a partir do dia 20/06/2022. Data 
da assinatura: 15/06/2022. 
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CONTRATO Nº 99/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PEDREIRA/SP. 
CONTRATADA: PRODUTOS ALIMENTÍCIOS JO-
VEM PÃO LTDA. EPP- Objeto: Fornecimento de pães 
de hot-dog, destinados ao consumo da Merenda Esco-
lar e ao Tiro de Guerra. Pregão Eletrônico nº. 29/2022 
- Processo Licitatório nº. 34/2022. Valor do contrato: R$ 
60.643,08. O prazo de fornecimento será no período de 
12 (doze) meses, começando a partir do dia 22/06/2022. 
Data da assinatura: 21/06/2022.

CONTRATO Nº 103/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PEDREIRA/SP. 
CONTRATADA: PROERT SERVIÇOS TERCEIRIZA-
DOS EIRELI - Objeto: Prestação de serviços de abertura 
de sangras em estradas de terra, reparos, conservações e 
desobstruções de tubulações de águas pluviais, em diver-
sos locais no Município de Pedreira/SP, com fornecimen-
to de equipamentos, veículo e mão de obra necessários. 
Pregão Eletrônico nº. 31/2022 - Processo Licitatório nº. 
36/2022. Valor do contrato: R$ 636.900,00. O prazo de 
execução dos serviços será no período de 12 (doze) me-
ses, contados a partir do dia 04/07/2022. Data da assina-
tura: 29/06/2022.

FABIO VINICUS POLIDORO
PREFEITO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

PEDREIRA

VAGA
DE ESTÁGIO

Vaga para estudantes de direito

Procuradoria Municipal da
Prefeitura de Pedreira

Para mais informações ligue:
(19) 3893-3522 / ramal: 248
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
 SECRETARIA  MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

CONDEMA - CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA  

 

Rua XV de Novembro nº 26            email comdemapedreira@gmail.com   Fone (19) 99649 5287 
 

Pedreira ,20 de Julho de 2022 

CONVOCAÇAO : 

 

CONVOCAÇÃO 1ª. REUNIÃO ORDINÁRIA COMDEMA GESTÃO 2022/2024. 

 

Ficam convocados todos os membros indicados pelas respectivas 

entidades para participarem da Assembleia de posse do Conselho Municipal de 

Meio Ambiente de Pedreira, conforme a LEI Nº 4.179 DE 15 DE JUNHO DE 2022 

 a ser realizada na Prefeitura Municipal de Pedreira no dia 28/07/2022 as 

09 :00 horas . 

                                     PAUTA 

• Posse dos Conselheiros; 

• Estabelecimento dos locais das reuniões do Comdema; 

• Definição de Cargos na Diretoria.  

 

 

 

 

 

 

 

Geraldo Luiz Nalom 

Secretário Executivo do Comdema  
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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

https://forms.gle/inJmjraGh2PfZHe88
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 EXTRATO DE CONTRATO
 Processo Administrativo nº 11.190/2017 Chamada Pública nº 

03/2017 - Credenciamento de Instituições Financeiras. 

Objeto: Prestação de serviços bancários de recebimento, sem 
exclusividade, de arrecadação de tributos e demais receitas 
municipais efetuadas por meio de documento de arrecadação 
municipal - DAM, emitido pela Prefeitura Municipal de Pedrei-
ra em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências 
bancárias ou correspondentes bancários, caixas eletrônicos, in-
ternet, rede lotérica e afi ns, com prestação de contas por meio 
eletrônico dos valores arrecadados.
Partes: Município de Pedreira/SP e Cooperativa de Crédito In-
tegrado - Sicoob Integrado
Vigência: 01/07/2022 à 31/12/2022, produzindo seus efeitos até 
a data da realização do último repasse dos valores arrecadados 
no exercício de 2022.

 Pedreira, 21 de julho de 2022 

 FÁBIO VINÍCIUS POLIDORO 
 PREFEITO MUNICIPAL 

SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

FUNBEPE- FUNDAÇÃO BENEFICENTE DE 
PEDREIRA

 EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 

 EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
03/2022
Pregão Presencial nº 08/2022 - Processo Licitatório nº 550/2022
Objeto: Registro de preços referentes às futuras prestações de 
serviços de coletas, transporte e disposição fi nal do líquido per-
colado (chorume) gerados no pré-tratamento do Aterro Sanitário 
deste Município. Detentora da Ata: MATOSÃO TRANSPOR-
TES DE RESÍDUOS LTDA. - ME. CNPJ: 05.073.021/0001-
50. Valor Global: R$ 187.130,00 (cento e oitenta e sete mil, 
cento e trinta reais). O valor do item vencido por esta empresa 
está disponível no site www.saaepedreira.com.br, no link Ata 
de Registro de Preços. Prazo de validade: 21/07/2022. Data da 
assinatura: 20/07/2022. 

 LEONARDO SELINGARDI 
 Diretor Geral Interino 

SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 
ESGOTO

https://www.funbepe.org.br

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 Fica à senhora  ANDREA APARECIDA MORELATTO 
BATAGLIOLI , nascida aos 10/02/1979, portadora do CPF nº 
214.XXX.XXX-17 classifi cada em 15º lugar, como Enfermeira 
no Processo Seletivo - Edital nº 001/2019,  convocada  a se 
apresentar, em 05 (cinco) dias úteis a contar desta publicação, no 
Departamento de Recursos Humanos da Fundação Benefi cente 
de Pedreira - FUNBEPE, situado na Rua Henriqueta Rondello 
Canesso, nº 161 - Vila Canesso, para escolha de vaga.
O não comparecimento no prazo previsto,  caracterizará desis-
tência  e abrirá a vaga para o classifi cado seguinte. 

Fica à senhora  ANA CAROLINI BRANDÃO CUNHA , nas-
cida aos 14/06/1996, portadora do CPF nº 446.XXX.XXX-67 
classifi cada em 16º lugar, como Enfermeira no Processo Sele-
tivo - Edital nº 001/2019,  convocada  a se apresentar, em 05 
(cinco) dias úteis a contar desta publicação, no Departamento 
de Recursos Humanos da Fundação Benefi cente de Pedreira - 
FUNBEPE, situado na Rua Henriqueta Rondello Canesso, nº 
161 - Vila Canesso, para escolha de vaga.
O não comparecimento no prazo previsto,  caracterizará desis-
tência  e abrirá a vaga para o classifi cado seguinte. 

Fica o senhor  LUIS FELIPE BUZO , nascido aos 11/04/2000, 
portador do CPF nº 486.XXX.XXX-42 classifi cado em 19º lu-
gar, como Auxiliar Administrativo no Processo Seletivo - Edital 
nº 002/2018,  convocado  a se apresentar, em 05 (cinco) dias 
úteis a contar desta publicação, no Departamento de Recursos 
Humanos da Fundação Benefi cente de Pedreira - FUNBEPE, 
situado na Rua Henriqueta Rondello Canesso, nº 161 - Vila Ca-
nesso, para escolha de vaga.
O não comparecimento no prazo previsto,  caracterizará desis-
tência  e abrirá a vaga para o classifi cado seguinte. 

Fica o senhor  MATHEUS CARVALHO FREIRE  , nascido 
aos 12/04/2001, portador do CPF nº 113.XXX.XXX-23 clas-
sifi cado em 20º lugar, como Auxiliar de Administrativo no 
Processo Seletivo -Edital nº 002/2018,  convocado  a se apre-
sentar, em 05 (cinco) dias úteis a contar desta publicação, no 
Departamento de Recursos Humanos da Fundação Benefi cente 
de Pedreira - FUNBEPE, situado na Rua Henriqueta Rondello 
Canesso, nº 161 - Vila Canesso, para escolha de vaga.
O não comparecimento no prazo previsto,  caracterizará desis-
tência  e abrirá a vaga para o classifi cado seguinte.

Fica à senhora  CRISTINA SOARES ANTUNES , nascida aos 
20/10/1980, portadora do CPF nº 290.XXX.XXX-82 classifi -
cada em 18º lugar, como Auxiliar de Cozinha no Processo Se-
letivo - Edital nº 002/2018,  convocada  a se apresentar, em 05 
(cinco) dias úteis a contar desta publicação, no Departamento 
de Recursos Humanos da Fundação Benefi cente de Pedreira - 
FUNBEPE, situado na Rua Henriqueta Rondello Canesso, nº 
161 - Vila Canesso, para escolha de vaga.
O não comparecimento no prazo previsto,  caracterizará desis-
tência  e abrirá a vaga para o classifi cado seguinte.
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Fica à senhora VANESSA CRISTINA DE SOUZA SILVA, 
nascida aos 11/05/1984, portadora do CPF nº 348.XXX.
XXX-50 classificada em 19º lugar, como Auxiliar de Cozinha 
no Processo Seletivo - Edital nº 002/2018, convocada a se 
apresentar, em 05 (cinco) dias úteis a contar desta publicação, no 
Departamento de Recursos Humanos da Fundação Beneficente 
de Pedreira - FUNBEPE, situado na Rua Henriqueta Rondello 
Canesso, nº 161 - Vila Canesso, para escolha de vaga.
O não comparecimento no prazo previsto, caracterizará 
desistência e abrirá a vaga para o classificado seguinte.

22/07/2022
SÉRGIO APARECIDO DE SANTI

Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRA

PODER LEGISLATIVO

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 05/2022
Convite nº 01/2022
Processos nº 38/2022
Contratada: Automec Comércio de Veículos Novos e Usados 
Ltda.
Objeto: aquisição veículo zero quilometro marca Chevrolet, 
modelo Cruze 1.4, ano de fabricação 2022
Valor: R$ 156.500,00 (cento e cinquenta e seis mil e quinhentos 
reais)
Fundamento Legal: Lei 8.666, de 21/06/1993.

DR. JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
Presidente
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E X P E D I E N T E
Produção: DICOM – Departamento de Imprensa e Comunicação, da Prefeitura de Pedreira

Jornalista Responsável: Sidenei Defendi MTB  14.360
Participação: Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, SAAE, FUNBEPE, CONSAÚDE etc.
Diagramação/Textos: Glauco Emerson Teixeira Vialle Mazzetto e Sidenei Defendi                                                                                                                   
Consultores Técnicos:  Antonio Carlos Bozzer e Carlos José Pereira de Oliveira                                                                                                            
Estagiários: Leonardo Molina e Caio Henrique Panini de Oliveira
Publicação Digital: de Segunda a Sexta ou em Edição Extra
Conteúdo: O material publicado é de inteira responsabilidade das Secretarias e Órgãos Públicos emissores. Qual-
quer dúvida ou solicitação de errata deverá ser encaminhada diretamente ao Órgão emissor. 
Recebimento de conteúdo para publicação: até às 16 horas, do dia anterior
Design Gráfi co/Editoração/Fotos:  DICOM/Secretarias, Departamentos e Setores
Certifi cação Digital: Esta publicação é Certifi cada Digitalmente. Caso haja necessidade de cópias autenticadas 
em papel, contate o DICOM, no endereço abaixo.

Paço Municipal Prefeito Hygino Amadeu Bellix
Praça Epitácio Pessoa, 3- Sala 2 - Térreo –

Telefone: (19) 3893-3522 – Ramal 225
13920-000 – Pedreira-SP
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