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 REGENTE FEIJÓ

 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENTE FEIJÓ

 PREGÃO PRESENCIAL nº 028/2018
Objeto: Constitui o Registro de Preços pelo prazo de 12 

(doze) meses para a eventual aquisição de cartuchos e toners, 
destinado ao atendimento das diversas Secretarias e Departa-
mentos do Município de Regente Feijó, de acordo com relação 
anexa.

ABERTURA: 11 DE SETEMBRO DE 2018.
ENCERRAMENTO: 24 de SETEMBRO de 2018 às 08:00hs.
Maiores informações sobre o processamento da presente 

Licitação serão prestadas, pessoalmente, na Prefeitura Munici-
pal, sendo aceitas consultas pelo telefone (18) 3279-8010, no 
horário comercial, de Segunda a Sexta-feira.

Regente Feijó, 11 de setembro de 2018
MARCO ANTONIO PEREIRA DA ROCHA - Prefeito Municipal

 RIBEIRÃO CORRENTE

 PREFEITURA MUNICIPAL
 DE RIBEIRÃO CORRENTE

 AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018
OBJETO: “Registro de preços para fornecimento parcelado 

de leite pasteurizado tipo “C””.
ENCERRAMENTO: Entrega de proposta e documentos dia 28 

de setembro de 2018, até às 13h30min.
O edital completo encontra-se à disposição dos interessados 

no site: www.ribeiraocorrente.sp.gov.br. Maiores informações no 
setor de Licitações e Contratos, sito na Rua Prudente de Moraes 
nº 850 - Centro, Ribeirão Corrente/ SP, tel. (16) 3749-1000, no 
horário das 09h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h00.

Resultado de Pregão Presencial
A Prefeitura Municipal de Ribeirão Corrente torna público 

a quem possa interessar que realizou nos dias 10 e 11 de 
setembro de 2018, o Pregão Presencial nº: 028/2018 que tem 
por objeto registro de preços para a aquisição parcelada de 
livros a serem destinados aos alunos da rede publica de ensino 
do município de Ribeirão Corrente, sagrando-se vencedora a 
empresa: Só Letrinhas Editora e Distribuidora de Livros Eireli, 
pelo valor global de R$ 24.054,09.

EXTRATO DE CONTRATO
Licitação: Tomada de Preços nº: 04/2018
Objeto: “Contratação de prestação de serviços técnicos de 

engenharia, para construção de cobertura para lavar os veículos 
pertencentes a frota municipal e construção de cômodo para depo-
sito de produtos de limpeza, ambos com fornecimento de material”.

Contrato Administrativo nº: 076/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Ribeirão Corrente
Contratado: L. R. Reis Construtora LTDA
Valor: R$ 57.621,32
EXTRATOS DE ADITAMENTO DE CONTRATO
Licitação: Carta Convite nº: 015/2017
Objeto do Aditivo: “Fica aditada a Cláusula Quinta – Vigên-

cia, do Contrato Administrativo de prestação de serviços n.º 
81/2017, prorrogando a vigência contratual para mais 12 (doze) 
meses, findando-se em 29/08/2019

Contratante : Prefeitura Municipal de Ribeirão Corrente
Contratado: Geraldo Caetano Ferreira
Licitação: Pregão Presencial nº: 28/2016
Objeto do Aditivo: “Fica aditada a Cláusula Oitava - Vigên-

cia do Contrato Administrativo de prestação de serviços nº: 
57/2016, prorrogando a vigência contratual para mais 12 (doze) 
meses, findando-se em 14/08/2019”.

Contratante: Prefeitura Municipal de Ribeirão Corrente
Contratado: Thais Neves Rodrigues Alves & Cia Ltda
Ribeirão Corrente, 11 de setembro de 2018.
Antônio Miguel Serafim

 RIBEIRÃO PIRES

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES

 PP 054/18
TERMO DE CLASSIFICAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLO-

GAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/18, Processo de Compras nº 

6022/18,que trata dO registro de preços para fornecimento de 
lençol descartável, fica CLASSIFICADO, ADJUDICADO E HOMO-
LOGADO a favor da empresa MEDICALL FARMA DISTRIBUIÇÃO 
DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA A SAÚDE EIRELI, pelo valor 
total de R$ 333.999,00.Ribeirão Pires, 11 de Setembro de 2018.
Leandro Romachelli - Pregoeiro.

 PE 069/18
TERMO DE CLASSIFICAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLO-

GAÇÃO
Pregão Eletrônico Nº 069/18, Processo de Compras nº 

64/2018, que trata da aquisição de veículos utilitários esportivos, 
fica CLASSIFICADO, ADJUDICADO E HOMOLOGADO conforme 
segue: Cota Principal: 1 – VIA JAPAN LTDA: Lote 01 pelo valor 
total de R$ 470.000,00. Ribeirão Pires, 11 de setembro de 2018. 
Adriano Dias Campos – Pregoeiro.

 CP nº 001/18
TERMO DE CLASSIFICAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLO-

GAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018, Processo de Compras 

6944/18, que trata do registro de preços para fornecimento de 
Gêneros Alimentícios (leite em pó, feijão, cereais em barra e 
outros) através da agricultura familiar para alimentação escolar, 
fica CLASSIFICADO, ADJUDICADO E HOMOLOGADO,conforme 
segue: 1- AGROVITA – ASSOCIAÇÃO DE APOIO E COMÉRCIO 
AGRÍCOLA: item 08 pelo valor unitário de R$ 22,23;perfazendo 
o valor total estimado de R$ 177.840,00.2- COOPERATIVA VINÍ-
COLA GARIBALDI LTDA: item 12 pelo valor unitário de R$ 2,05; 
perfazendo o valor total estimado de R$ 92.250,00.3- COOPE-
RATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA: 
item 01 pelo valor unitário de R$ 1,23 ; item 02 pelo valor unitá-
rio de R$ 1,28; item 03 pelo valor unitário de R$ 1,34 ; item 04 
pelo valor unitário de R$ 1,33; item 05 pelo valor unitário de R$ 
1,33; item 06 pelo valor unitário de R$ 6,47; item 07 pelo valor 
unitário de R$ 6,97; item 09 pelo valor unitário de R$ 4,87; item 
10 pelo valor unitário de R$ 5,00 e item 11 pelo valor unitário 
de R$ 5,00; perfazendo o valor total estimado de R$ 260.551,80. 
Ribeirão Pires, 11 de Setembro de 2018.Flávia Regina Banwart 
e Silva - Secretária de Educação, Inclusão, Cultura e Tecnologia.

 PP 088/18
Acha-se aberta nesta municipalidade o edital de PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 088/18, Processo de Compras nº 7425/18, que 
trata da contratação de instituição financeira, com exclusivida-
de, para prestação dos serviços de centralização e processamen-
to de créditos provenientes de 100% (cem por cento) da folha 
de pagamento gerada pela Prefeitura do Município da Estância 
Turística de Ribeirão Pires e pelo Instituto de Previdência - 
IMPRERP, abrangendo os servidores ativos, inativos, pensionistas 
e comissionados, lançados em contas salário individuais, além 
de créditos em favor de estagiários, seja o recebimento de ven-
cimentos, salários, subsídios, proventos ou bolsa estágio, bem 
como dos créditos decorrentes de ordens judiciais, em contra-
partida da efetivação de débito na conta corrente da Prefeitura, 
observadas as normatizações estabelecidas pelo Banco Central 
do Brasil. O encerramento dar-se-á no dia 25/09/18 as 09:30 
horas, quando às 10:00 horas do mesmo dia serão abertos os 
envelopes. Maiores informações serão fornecidas na Gerência 
de Suprimentos, através do fone: (011) 4828-9860. O edital na 
íntegra poderá ser obtido através do site: www.ribeiraopires.
sp.gov.br. Ribeirão Pires, 11 de Setembro de 2018. Adriano Dias 
Campos – Pregoeiro.

relatórios de atividades dos serviços desenvolvidos e dos demais 
documentos apresentados pela CONTRATADA;

5.2- O responsável pela gestão do convênio poderá, de 
acordo com a necessidade e para fins de análise do relatório, 
solicitar informações adicionais, examinar documentos e praticar 
demais atos pertinentes ao exato cumprimento das finalidades 
do presente termo.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA
6- O prazo de vigência do presente Termo de Colaboração 

será de 12 meses, renovável até 5 (cinco) anos.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO
7- O presente instrumento pode ser rescindido, a qualquer 

tempo, com as respectivas condições, sanções e delimitações 
claras de responsabilidades, além da estipulação de prazo míni-
mo de antecedência para a publicidade dessa intenção, que não 
poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

CLÁUSULA OITAVA– DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
8- A ENTIDADE deverá apresentar a prestação de contas 

de cada exercício financeiro, conforme previsto na cláusula 
segunda, item 2.9;

8.1- A Prestação de contas dos recursos recebidos deverá 
ser apresentada com os seguintes documentos:

8.1.a- Relatório de Execução do Objeto, assinado pelo seu 
representante legal, contendo as atividades desenvolvidas para 
o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas 
com os resultados alcançados;

8.1.b- Relatório de Execução Financeira, assinado pelo seu 
representante legal, com a descrição das despesas e receitas 
efetivamente realizadas;

8.1.c- Demonstrativo de Execução de Receita e Despesa, 
devidamente acompanhado dos comprovantes das despesas 
realizadas e assinado pelo dirigente e responsável financeiro 
da entidade;

8.1.d- Comprovante, quando houver, de devolução de saldo 
remanescente em até 30 (trinta) dias após o término da vigência 
deste Termo.

CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIZAÇÃO E DAS 
SANÇÕES

9- O presente Termo deverá ser executado fielmente pelos 
partícipes, de acordo com as cláusulas pactuadas e a legislação 
pertinente, respondendo cada um pelas consequências de sua 
inexecução total ou parcial;

9.1- Pela execução da parceria em desacordo com o projeto, 
o Município poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CON-
TRATADA as sanções do art. 73 da Lei Federal nº 13.019/2014.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10- As despesas com a execução da presente parceria 

correrão por conta da rubrica de dotação Orçamentária nº 
_______________________ – ______________, e de nº 
_______________________ – ______________,

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS CASOS OMISSOS
11- Tanto quanto possível os partícipes se esforçarão para 

resolver amistosamente as questões que surgirem no presente 
termo e, no caso de eventuais omissões, deverão observar as dis-
posições contidas na Lei Federal Nº 13.019/14, Decreto Federal 
nº 8.726/2016 e Decreto Municipal nº ________/2017.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO DE ELEIÇÃO
12- Os partícipes elegem o Foro da comarca de 

____________________- SC, com renúncia de qualquer outro, 
para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Termo.

E, por estarem assim de comum acordo, assinam as partes 
o presente instrumento, em duas vias de igual teor e forma, na 
presença de duas testemunhas, para que produzam os devidos 
efeitos legais.

__________________-SC, ____ de ____________ de 
2017.

PRAÇA ALAOR GARCIA BRABO, S/Nº - QUEIROZ – SP – CEP: 
17590-000

FONE (14) 3458-1137

 RAFARD

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFARD

 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 36/2018 - HOMOLOGAÇÃO
Em observância às disposições constantes no inciso VII, do 

art. 38 da Lei 8.666/93, HOMOLOGO o procedimento licitatório 
em epigrafe, que trata da “AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRAN-
JEIROS”. Rafard, 11 de setembro de 2018. Carlos Roberto 
Bueno - Prefeito.

 EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2018
CONTRATO DCL nº 12/2018, Contratante: PREFEITURA DO 

MUNICÍPIO DE RAFARD, Contratada: LABORATORIO CARDENAS 
LTDA - EPP. Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES 
LABORATORIAIS, Global do Contrato: R$ 230.000,00 (duzentos 
e trinta mil reais), Prazo: 12 (doze) meses.

 EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2018
CONTRATO DCL nº 10/2018, Contratante: PREFEITURA DO 

MUNICÍPIO DE RAFARD, Contratada: MONT KOYA COMERCIO 
DE VEICULOS LTDA. Objeto: AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTO-
MOTORES, conforme proposta de aquisição de equipamentos/
material permanente nº. 13815.597000/1180-09, do Ministério 
da Saúde, referente à emenda parlamentar, Global do Contrato: 
R$ 368.700,00 (trezentos e sessenta e oito mil setecentos reais), 
Prazo: 45 (quarenta e cinco) dias.

 EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2018
CONTRATO DCL nº 11/2018, Contratante: PREFEITURA DO 

MUNICÍPIO DE RAFARD, Contratada: VIA MONDO AUTOMOVEIS 
E PEÇAS LTDA. Objeto: AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMO-
TORES, conforme proposta de aquisição de equipamentos/
material permanente nº. 13815.597000/1180-09, do Ministério 
da Saúde, referente à emenda parlamentar, Global do Contrato: 
R$ 266.500,00 (duzentos e sessenta e seis mil quinhentos reais), 
Prazo: 45 (quarenta e cinco) dias.

 EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - TERMO nº 58/2018, Con-

tratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD, Contratada: 
CLINICA MEDICA BORGES S/S LTDA. Objeto: REGISTRO DE PRE-
ÇOS PARA EXAMES DE COLONOSCOPIA, Global do Contrato: 
R$ 93.120,00 (noventa e três mil cento e vinte reais), Prazo: 12 
(doze) meses.

 ACRESCIMO E SUPRESSÃO DE QUANTIDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017
Contrato DCL nº 15/2018, Termo nº 17/2018, Contratante: 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD, Contratada: SERVI-
ÇOS E ASSISTENCIA MEDICA BIDIM LELIS LTDA EPP, Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PELO 
PRAZO DE 12 (DOZE) MESES; Tipo de Aditamento: Acréscimo 
e Supressão de quantidade, demais disposições permanecem 
inalterados. Fica acrescido nos itens 01, 02 e 05 a porcentagem 
de 4,073774% (quatro vírgula setenta e três mil setecentos 
e setenta e quatro por cento), e fica suprimido no item 04 a 
porcentagem de 0,993411% (zero vírgula novecentos e noventa 
e três mil quatrocentos e onze por cento).

 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 36/2018 - ADJUDICAÇÃO
Diante da ausência de intenção de interpor recurso, ADJU-

DICO os itens objeto do presente certame na seguinte conformi-
dade: V. CALLEGARI SUPERMERCADO EIRELI - EPP - Itens: 3, 10 
e 23; e MODOLOCAMPI AGRICOLA LTDA EPP - Itens: 1, 2, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22; licitantes 
que se sagraram vencedoras, conforme propostas apresentadas. 
Rafard, 11 de setembro de 2018. Débora Cristina Albiero - Pre-
goeira Municipal.

2.2 - Atender às necessidades dos alunos da educação espe-
cial que frequentam os Centros de Atendimento Especializado e 
dos demais níveis oferecidos pela APAE;

2.3 - Executar programas educacionais que favoreçam 
o  desenvolvimento cognitivo, psicomotor e social dos alunos.

2.4 – Realizar serviços de atendimento à pessoa com defici-
ência conforme preconizado na Tipificação Nacional dos Serviços 
Socioassistenciais ao público alvo e sua família, atendendo aos 
objetivos propostos pelo serviço com foco para os resultados 
previstos;

2.5 – Realizar de forma continuada, permanente e pla-
nejada, serviços e execução de programas ou projetos volta-
dos prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos 
socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção da 
cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, articulação 
com órgãos públicos de defesa de direitos ao público alvo e 
família, nos termos da Lei nº 8.742, de 1993, e respeitadas as 
deliberações do CNAS;

2.6 - Encaminhar à rede regular municipal os alunos cuja 
avaliação pedagógica recomende a inserção nas classes comuns 
da rede municipal;

2.7 - Permitir o livre acesso dos servidores da CONTRATAN-
TE, facilitando a obtenção de informações junto à CONTRATADA;

2.8 - Assumir as responsabilidades por eventuais danos 
materiais ou morais causados ao Município e a terceiros, em 
decorrência de sua ação ou omissão no desenvolvimento do 
Serviço, sem nenhuma responsabilidade do CONTRATANTE;

2.9 - Não transferir ou subcontratar, ceder ou sub empreitar, 
total ou parcialmente, a qualquer título, os direitos e obrigações 
decorrentes da adjudicação do fornecimento, ressalvada, se 
necessária e plenamente justificável a intervenção de fornecedo-
res ou serviços técnicos especiais, desde que devidamente auto-
rizados pelo CONTRATANTE, sob pena de rescisão deste Termo;

2.10 - Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informa-
ção solicitada pelo CONTRATANTE, bem como pelo Tribunal de 
Contas do Estado de Santa Catarina, por escrito, garantindo-se 
o livre acesso dos mesmos nas dependências da instituição;

2.11 - Manter registros contábeis, atualizados e em boa 
ordem a disposição dos servidores da CONTRATANTE;

2.12 - Guardar, zelar, responsabilizar-se pela conservação 
e manutenção do patrimônio público municipal (bens móveis, 
equipamentos), cedidos para execução do Serviço e recebidos 
pela CONTRATADA;

2.13 - Prestar contas, perante a administração Municipal de 
_______________________- SC, anualmente, até o dia 31 de 
janeiro, em relação aos recursos recebidos e aplicados no ano 
imediatamente anterior;

2.14 - Obedecer, para fins de prestações de contas, as 
normativas expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado de 
Santa Catarina;

2.15 - Utilizar a verba a ser repassada pela CONTRATANTE 
exclusivamente para cobertura de despesas relativas ao objeto 
deste Termo de Colaboração, sendo:

a) despesas na forma prevista no artigo 70 da LDB (Lei nº 
9394/96);

b) despesas diretamente vinculadas a realização das atri-
buições e obrigações pela CONTRATADA na realização da 
presente parceria;

c) remuneração da equipe encarregada da execução do 
plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização 
da sociedade civil, durante a vigência da parceria, compreen-
dendo as despesas com pagamentos de impostos, contribuições 
sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, 
décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias 
e demais encargos sociais e trabalhistas;

d) diárias referentes a deslocamento, hospedagem e ali-
mentação nos casos em que a execução do objeto da parceria 
assim o exija;

e) custos indiretos necessários à execução do objeto, seja 
qual for a proporção em relação ao valor total da parceria;

f) aquisição de equipamentos e materiais permanentes 
essenciais à consecução do objeto e serviços de adequação de 
espaço físico, desde que necessários à instalação dos referidos 
equipamentos e materiais.

2.64 - Restituir o Município, por ocasião da apresentação do 
relatório e da prestação de contas anual consolidada, os valores 
repassados para consecução da parceria, quando os mesmos 
não forem utilizados;

2.17 - Responder pelo pagamento dos encargos trabalhis-
tas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao funciona-
mento da CONTRATADA e ao adimplemento deste termo, não 
caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária da 
administração pública pelos respectivos pagamentos, qualquer 
oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRA-
TANTE

3- São compromissos do Município:
3.1- Transferir os recursos à CONTRATADA, mensalmente, 

no valor equivalente a R$ ____________________;
3.2- Designar o gestor que será o responsável pela gestão 

da parceria, com poderes de controle e fiscalização, incluindo:
3.3- Apreciar a prestação de contas apresentada pela 

CONTRATADA;
3.4- Fiscalizar a execução do Termo de Colaboração, o que 

não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da CONTRATADA 
pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por 
quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregulari-
dades constatadas;

3.5- Comunicar formalmente à CONTRATADA qualquer irre-
gularidade encontrada na execução do presente Termo;

3.6- Dar publicidade ao presente Termo de Colaboração 
através da publicação em jornal Oficial de publicação municipal;

3.7- Bloquear, suspender ou cancelar o pagamento das 
transferências financeiras à CONTRATADA quando houver des-
cumprimento das exigências contidas no presente Termo, tais 
como:

a) Atrasos e irregularidades na prestação de contas.
b) Aplicação indevida dos recursos financeiros, transferidos 

pelo MUNICÍPIO, não prevista no Plano de Trabalho.
c) Não cumprimento do Plano de Trabalho.
d) Falta de clareza, lisura ou boa fé na aplicação dos 

recursos públicos.
3.8- Para fins de interpretação do item 3.7 entende-se por:
a) Bloqueio: A determinação para que a transferência 

financeira não seja paga enquanto determinada situação não 
for regularizada, ficando, todavia acumulada para pagamento 
posterior.

b) Suspensão: A determinação para que a transferência 
financeira não seja paga enquanto determinada situação não for 
regularizada, perdendo, a CONTRATADA, o direito à percepção 
da transferência financeira relativa ao período de suspensão.

c) Cancelamento: A determinação para que a transferência 
financeira não seja repassada a partir da constatação de deter-
minada situação irregular.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS
4- O CONTRATANTE repassará à CONTRATADA, o montante 

de R$ __________________________ mensalmente;
4.1- O valor definido acima será atualizado monetariamen-

te, anualmente, em fevereiro, utilizando-se no mínimo o índice 
IPC-FIPE, acumulado dos últimos dozes meses, de dezembro do 
ano imediatamente anterior.

4.2- A CONTRATADA movimentará os recursos em conta 
bancária específica, de sua titularidade mantida junto ao Banco 
do Brasil.

CLÁUSULA QUINTA– DA GESTÃO DO TERMO DE COLA-
BORAÇÃO

5.1- O acompanhamento e fiscalização do cumprimento 
do objeto e condições do presente instrumento serão exercidos 
pelo CONTRATANTE a quem também incumbirá à análise dos 

VIMENTO Dispensa de Licitação processo 21.155/2017. OBJETO: 
Contratação de empresa para execução dos serviços de manu-
tenção das unidades escolares. FUNDAMENTO: Fica aditado o 
contrato acima descrito de modo que a execução contratual se 
fará conforme adequação das planilhas de serviços no tocante 
às quantidades previstas inicialmente com fundamento legal no 
art.65, inciso I, alínea “a”, inciso II, alínea “b” e da Lei Federal 
nº 8.666/93, com matéria tratada no processo administrativo 
21.155/2017 ASSINATURA: 18/07/2018

 TERMO DE ADITAMENTO 12/2018 AO CONTRATO 570/2014
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Presidente Pru-

dente CONTRATADA: CONSÓRCIO MOBILIDADE PRUDENTE 
Concorrência Pública 06/2014 OBJETO: Contratação de empresa 
especializada para execução das obras de infraestrutura de 
transporte e mobilidade urbana FUNDAMENTO: Fica prorrogado 
o prazo contratual por 150 (cento e cinquenta) dias. Desta 
forma, com o elastério, a vigência encerrar-se-á em 14 de 
dezembro de 2018, com fundamento legal no art.57, § 1º, III, 
da Lei Federal nº 8.666/93, com matéria tratada no processo 
administrativo 13.363/2014 ASSINATURA: 16/07/2018

 TERMO DE ADITAMENTO 03/2018 AO CONTRATO 498/2017
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Presidente Pruden-

te CONTRATADA: CIOP CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL OESTE 
PAULISTA Dispensa de Licitação processo 21.171/2017. OBJETO: 
Contratação do consórcio intermunicipal para prestação de 
serviço junto às escolas municipais, Secretaria Municipal de 
Educação. FUNDAMENTO: Fica prorrogado o prazo contratual 
por 12 (dose) meses. Desta forma, com o elastério, a vigência 
encerrar-se-á em 10 de agosto de 2019; o valor a ser adimplido, 
durante o prazo de elastério, é estimado em R$ 527.822,05. 
Logo, valor total do presente contrato é de R$ 1.142.575,12 com 
fundamento legal no art.57, inciso II, §§ 2º 4º e da Lei Federal 
nº 8.666/93, com matéria tratada no processo administrativo 
21.171//2017 ASSINATURA: 02/08/2018

 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE 
PAULISTA
 EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO.
Homologado em 10/9/2018 o Processo Licitatório nº 

33/2018, Pregão Presencial nº 15/2018 para Registro de Preço 
para fornecimento de uniformes para utilização dos funcio-
nários da área da saúde do CIOP, em favor de: 01) EVANDRO 
FARINE ZELIOLI-ME os itens: 01, 02, 05 E 07, VALOR TOTAL R$ 
21.396,20, ATA nº 46/2018; 02) DANILO GUALBERTO DOS SAN-
TOS OLIVEIRA 36995600827 os itens: 03, 04, 06 E 08, VALOR 
TOTAL R$ 16.510,80, ATA nº 47/2018. VALOR TOTAL DO PREGÃO 
R$ 37.907,00. Vigência das atas: de 11/9/2018 a 10/9/2019. 
Categoria Econômica: 339030000000–Material de Consumo. 
Pres. Prudente, 10/9/2018. Carlos Augusto Vreche - Diretor 
Executivo do CIOP.

 QUEIROZ

 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ

 TERMO DE RATIFICAÇÃO
Dispensa de Licitação n° 007/2018
Processo Licitatório n° 050/2018
Respaldado no inciso VI, do artigo 30, da Lei nº 13.019/2014, 

na Justificativa e no Parecer da Assessoria Jurídica, RATIFICO a 
Dispensa de Licitação, para REALIZAÇÃO DE TERMO DE COLA-
BORAÇÃO COM A ENTIDADE CASA DE ACOLHIMENTO ABRACE, 
(incluído pela Lei Federal nº 13.204/2015) e, tendo em vista os 
elementos que instruem o processo de Dispensa Licitação.

Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 
8.666/93 DETERMINO a publicação da presente ratificação, para 
que produza os efeitos legais.

Publique-se e cumpra-se
Queiroz/SP, 10 de setembro de 2018.-
ANA VIRTUDES MIRON SOLER - Prefeita Municipal
DECLARAÇÃO
Presidente da Comissão de Licitação desta Municipalidade 

e de conformidade com os dispositivos contidos na Lei nº 
8.666/93 e alterações posteriores, DECLARA que será publicadas 
no Jornal O Dia de Marília, Diário Oficial e Gazeta de São Paulo 
a Ratificação e o extrato do Termo de Colaboração no Jornal O 
Dia de Marília referentes a Dispensa de Licitação nº 001/2018 
– Processo nº 005/2018, cujo objeto é realização de termo de 
colaboração com a Entidade APAE (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E 
AMIGOS EXCEPCIONAIS).

A referida expressa a verdade.
Queiroz, 28 de fevereiro de 2018.-
ELAINE BARROS FAUSTINO SOUZA - Presidente da Comis-

são de Licitação
MINUTA DE TERMO DE COLABORAÇÃO
TERMO DE COLABORAÇÃO n.º ___/2018
Processo n.º ____ /2018
O MUNICÍPIO DE _____________________- ______, 

neste ato representado por seu Secretário de Educação, Sr. 
______________________________, brasileiro, portador da 
cédula de identidade RG n.º ____________– SSP/SC e inscrito no 
CPF/MF sob n.º _________________, e pelo Secretário de Assis-
tência Social, Sr. ______________________________, brasi-
leiro, portador da cédula de identidade RG n.º ____________– 
SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob n.º _________________, 
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE 
________________, entidade beneficente de assistência social, 
inscrita no CNPJ sob nº ______________________________, 
sediada na Rua ___________________________, _______ 
- SC, doravante denominada CONTRATADA, neste ato represen-
tada pelo seu Presidente ______________, portador de RG nº 
_________________ e CPF nº _______________________, 
residente e domiciliado na cidade de ___________ - SC, resol-
vem celebrar o presente termo, dispensando-se a realização de 
Chamamento Público, consoante previsão contida no artigo 
30, inciso VI da Lei nº 13.019/2014, em conformidade com os 
demais dispositivos da referida legislação, Decreto Federal nº 
8.726/2016, Lei nº 9.394/96, Lei 8.742/1993, Decreto Municipal 
nº _____ /2017, conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1- O presente Termo de Colaboração tem por objeto a 

colaboração institucional da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS 
DOS EXCEPCIONAIS DE __________________-SC, com a fina-
lidade de promover atendimentos educacionais especializados 
aos educandos com deficiência intelectual que não puderem se 
beneficiar pela inclusão em classes comuns do ensino regular 
e atuar sobre as condições que gerem desvantagens pessoais 
resultantes de deficiências ou de incapacidades, conforme Plano 
de Trabalho, que devidamente aprovado pela Secretaria Muni-
cipal de Educação e Secretaria Municipal de Assistência Social, 
constituindo parte integrante do presente Termo, como se nele 
estivesse transcrito.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRA-
TADA

2- São compromissos da CONTRATADA, desenvolver servi-
ços de educação especial e serviços de assistência social desti-
nados às pessoas com deficiência intelectual, conforme previsão 
contida na Cláusula Primeira, atendendo o número de pessoas 
e desempenhando as ações conforme especificado no Plano de 
Trabalho, parte integrante do presente termo;

2.1 - Dispor de corpo técnico necessário, assegurando a Esti-
mulação Essencial, os serviços da Educação Especial "Serviço de 
Atendimento Educacional Especializado", "Serviço Pedagógico 
Específico" e "Educação Profissional", assim como a efetivação 
da Política de Assistência Social, por meio de ações de preven-
ção, promoção, inserção e proteção, aos alunos e atendidos 
previstos no Plano de Trabalho;

Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 12/09/2018 08:22:45.
Nº de Série do Certificado: 2FBFF231F67953761A5B98E81155C319BC912C6E
[ Ticket: 28592368 ] - www.imprensaoficial.com.br

USER
Destacar

USER
Destacar




