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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO TRABALHO,
EMPREGO E RENDA DE BIRIGUI (CTER)
Realizada em 02 de dezembro de 2021
Aos dois dias do mês de dezembro de 2021, presencialmente, na rua Santos Dumont, 360, prédio
da AESCON/SDE, às 8 horas, conforme convocação, se reuniu o Conselho Municipal do Trabalho,
Emprego e Renda (CTER). O presidente do CTER, Marco Aurélio Barbosa de Souza, fez a abertura da
reunião, agradecendo a presença de todos e seguiu com a verificação dos conselheiros presentes e
as justificativas das ausências. Dando prosseguimento, o presidente apresentou a pauta que trata
dos seguintes temas: balanço dos trabalhos do CTER em 2021; apresentação da conjuntura
econômica local e cenários econômicos para 2022 (Observatório Econômico); planejamento das
atividades do CTER para 2022 e curso de soldador (carreta meu emprego). Marco Aurélio explicou
que 2021 foi um ano intenso, de muitas perdas e grandes desafios econômicos e socais (locais e
nacionais), mostrou como a pandemia impactou a cidade de Birigui e a região, apresentando dados
de contaminados e óbitos da cidade no ano. Destacou o impacto da pandemia nas atividades
econômicas decorrentes do fechamento do comércio e do setor de serviços e os efeitos gerados
para o conjunto das atividades produtivas e para o emprego. Ressaltou que apesar de todo esse
contexto de desafios e dificuldades, o CTER procurou desenvolver da melhor forma possível seu
trabalho na condução de políticas públicas de geração de emprego, trabalho, renda e qualificação
profissional. Ressaltou que entre as conquistas do ano estão a organização formal e documental do
CTER (Decreto de nomeação dos conselheiros, eleição da mesa diretora, aprovação e publicação do
Regimento Interno, webiste para inserção de todos os documentos - LEIs, Atas, convocações, entre
outros); as reuniões mensais remotas, sempre com ótima participação e interação dos conselheiros;
o lançamento do Qualifica Birigui (SDE/PDL); o apoio na solicitação, divulgação, formação de turmas
de cursos de qualificação com as instituições locais; os cursos do Via Rápida, a carreta de soldagem;
a implementação de programas do Governo Estadual (Bolsa do Trabalho); os atendimentos do PAT
que totalizaram até novembro 14.344 atendimentos (vagas captadas, atendimentos diversos,
encaminhamentos, colocação no mercado de trabalho, requerimentos de seguro desemprego,
entre outros); o acompanhamento mensal do mercado de trabalho (Observatório Econômico da
SDE), entre outros. O presidente apresentou dados que evidenciam o diferencial de Birigui quanto
ao crescimento demográfico, demonstrado que é uma cidade que cresce muito e sua expansão gera
vários desafios para as políticas públicas. Explicou que hoje a cidade tem mais de 50 mil residências,
140 bairros, uma população de 126.094 e 6.770 pessoas em situação de extrema pobreza. Disse,
ainda, que o Censo de 2022, será um importante aliado no diagnóstico da realidade local para o
desenvolvimento de ações e projetos que possam melhorar a qualidade de vida da população. O
Censo trará dados que permitirão visualizar com alto nível de detalhamento o retrato da realidade
econômica e social biriguiense. Ao analisar a economia local em 2021, Marco Aurélio, explicou que
Birigui apresentou um bom desempenho no ano. Apontou que o documento elaborado pela SDE
(Secretaria de Desenvolvimento Econômico) intitulado “Retomada do Crescimento Econômico Local:
Dados e Indicadores Econômicos de Birigui em 2021”, traz vários indicadores econômicos que
retratam a recuperação da economia biriguiense do impacto da pandemia, destancando-se, em
especial, o saldo acumulado de empregos de 2.090 postos de trabalho entre janeiro e outubro de
2021. O presidente ressaltou também o incremento das exportações com superávit comercial de
aproximadamente US$ 11 milhões de dólares e os produtos das empresas alcançando no ano 70
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países. Falou também do incremento do ICMS e do PDL (Programa de Desenvolvimento Local),
projeto que vem sendo desenvolvido com amplo apoio da SDE e que na sua visão é de fundamental
importância para a cidade. Adentrando no item de apresentação do cenário econômico para 2022,
o presidente diz estar muito preocupado com as projeções dos indicadores macroeconômicos, em
especial, com o crescimento do PIB, inflação e aumento da taxa básica de juros – taxa SELIC. A
queda projetada do PIB somada a inflação desencadeiam um fenônemo econômico chamado
estagflação, situação muito crítica para a economia nacional. Diante do cenário econômico, o
presidente apresentou algumas ideias, ações e projetos para 2022, que depois precisam ser
detalhadas e trabalhadas pelos membros do CTER no próximo ano: a ampliação dos programas
de qualificação e formação de mão de obra (Qualifica Birigui) com a integração e trabalho
articulado com as entidades educacionais e de formação da cidade; organização através do
CTER, SDE, Grupo 3 do PDL e Qualifica Birigui de uma a apresentação no começo do ano de
todas as ofertas de cursos em 2022 pelas instituições locais de ensino - para conhecimento
geral da comunidade/instituições locais; a integração do trabalho e das discussões sobre
políticas públicas com os demais Conselhos Municipais; o aperfeiçoamento do sistema de
intermediação de mão de obra; a organização do Fundo Municipal do Trabalho, Emprego e
Renda; o apoio ao trabalho da SDE, do PDL e demais setores, projetos e ações que tenham
aderência com o objetivo do Conselho; a participação no projeto de políticas públicas do
SEBRAE/FGV sobre inclusão produtiva. Como último item da pauta, o presidente falou qu e
as aulas do curso de soldagem tiveram início no dia 22/11 e finalizam no dia 21/12. Após a fala,
Marco Aurélio abriu a palavra para os membros do CTER. Todos concordaram com o sucesso do
trabalho realizado pelo conselho em 2021 e com as propostas apresentadas para 2022. No uso da
palavra, a conselheira Patrícia Bansi fez um convite para todos para o evento do Retoma SP que
ocorrerá no dia 16/12 e também para o encontro com o Sub-Secretário de Competitividade da
Indústria, Comércio e Serviços da Secretaria Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo
(SDE-Estadual), Eduardo Anaribar, que ocorrerá no dia 15/12, às 19h30, em Araçatuba. Disse que é
importante a presença dos empresários de Birigui para expor ao Sub-Secretário as necessidades e
demandas da região. Em seguida, falou sobre o programa “Trabalho em Equipe”, antigo “Time do
Emprego” e sua importância para implementação nos municípios, tendo em vista que foi
reformulado constituindo-se um treinamento que traz bons resultados para os trabalhadores que
tem oportunidade de participar. Explicou que a cidade precisa indicar os facilitadores para a
abertura e formação de novas equipes, sendo necessário que sejam funcionários concursados da
Prefeitura. A SDE Estadual faz o treinamento com os facilitadores, disponibiliza todo o material
gratuitamente. Pedindo a palavra, o conselheiro Erick disse que atualmente na cidade de Birigui, ele
e a Patrícia Saraiva estão habilitados a ministrarem o Trabalho em Equipe. Entretanto, a grande
dificuldade é que ambos têm muitos afazeres em suas respectivas áreas de atuação, dificultando a
administração de tempo e agenda para a formação de turma. Disse ainda que concorda, que é um
programa muito interessante e bem estruturado e que o ideal é que outras pessoas que não
fossem funcionários concursados pudessem também ministrar o curso ou que as Prefeituras
tivessem uma equipe exclusiva para esse tipo de treinamento, alocando, inclusive, cargos
comissionados para essa finalidade. Patrícia Bansi pediu a palavra para complementar que em
relação ao sistema de intermediação de mão de obra, o PAT (Posto de Atendimento ao
Trabalhador) tem condições de realizar essa tarefa. A conselheira Milene pediu também a palavra e
ressaltou a importância dos atendimentos no PAT, ressaltou que seria importante a divulgação das
vagas não só por meios on-line, mas também físicos. Discorreu sobre a necessidade de que fossem
ofertadas palestras sobre como elaborar currículos. Destacou que os cursos profissionalizantes
ofertados gratuitamente, deveriam ter seu número de vagas noturnas ampliados, uma vez que
grande parte do público interessado em realizar esses cursos trabalha durante o dia,
impossibilitando que frequentem as aulas. Encaminhando para o final da reunião, o presidente,
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agradeceu a presença de todos, destacando a participação diferenciada dos membros do Conselho
do Trabalho, Emprego e Renda nas discussões e propostas das ações, informou sobre a próxima
reunião do CTER e, na sequência, concluiu a reunião.
Marco Aurélio Barbosa de Souza
Presidente do CTER

Patrícia Saraiva
Secretária
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P refeitura Municipal de Birigui
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 46.151.718/0001-80
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE GESTÃO E PESSOAS

PORTARIA Nº 1847 / 2021

Leandro Maffeis Milani, Prefeito Municipal de Birigui, Estado de São Paulo, usando de suas
atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Determinar à Comissão Permanente de Sindicância, nomeada pela Portaria 24/2021, a
instauração de processo de sindicância averiguatória, visando apurar os fatos contidos no(a)
MEMO nº 277/2021/DGP e B.O. nº AT7579-1/2021 - 1º Edição, em obediência ao disposto no
artigo 194 da Lei Municipal nº 3.040, de 27 de setembro de 1.993 c.c. o artigo 39 da Lei
Complementar nº 115/2.020.

Prefeitura Municipal de Birigui, 14 de Dezembro de 2021.

Leandro Maffeis Milani
Prefeito Municipal

Milton Paulo Boer
Secretário Municipal de Administração

Beatriz Akemi Okuma
Diretora de Gestão de Pessoas
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P refeitura Municipal de Birigui
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 46.151.718/0001-80
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE GESTÃO E PESSOAS

PORTARIA Nº 1848 / 2021

“Dispõe sobre a conclusão do Processo Administrativo instaurado contra o(a) funcionário(a)
público(a) municipal, Senhor(a) K. D. D. S. S. A.”.
Leandro Maffeis Milani, Prefeito Municipal de Birigui, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,

RESOLVE:

I – Na qualidade de Chefe do Executivo, e em face do Relatório Final apresentado pela
Comissão de Ética e Disciplina do Funcionalismo, nos autos do Processo Administrativo nº
14/2020 instaurado através da Portaria nº 1589/2020, conclui-se pelo arquivamento dos
presentes autos, observando-se as formalidades legais, do(a) funcionário(a) público(a)
municipal, Senhor(a) K. D. D. S. S. A.-56816, RG nº 494142066, lotado(a) no cargo de MON.
DE COMPL. EDUC/BRINQUEDOTECA, junto a(ao) SEMADS - CEREM, e por conseguinte,
determino o arquivamento dos autos.
II – Revogadas as disposições em contrário esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação.
Prefeitura Municipal de Birigui, 14 de Dezembro de 2021.

Leandro Maffeis Milani,
Prefeito Municipal

Milton Paulo Boer
Secretário Municipal de Administração

Beatriz Akemi Okuma
Diretora de Gestão de Pessoas
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P refeitura Municipal de Birigui
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 46.151.718/0001-80
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE GESTÃO E PESSOAS

PORTARIA Nº 1849 / 2021

"Dispõe sobre determinação para que a Comissão Permanente de Ética e Disciplina do
Funcionalismo Público Municipal instaure processo administrativo disciplinar visando a
apuração de fatos envolvendo o (a) funcionário(a) público municipal J. P. D.
S.".
Leandro Maffeis Milani, Prefeito Municipal de Birigui, Estado de São Paulo, usando de suas
atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

I - Na qualidade de autoridade, tendo tomado ciência de irregularidade no serviço, determino
à Comissão Permanente de Ética e Disciplina do Funcionalismo Público Municipal, a
instauração do competente processo administrativo disciplinar, para apuração dos fatos, e
com vistas, a assegurar os direitos do contraditório e ampla defesa ao (a) funcionário (a) J. P.
D. S. – 60489, RG: 40.951.017-8, lotado (a) no cargo de
CUIDADOR SOCIAL, junto ao SEMADS - CENTRO DIA DO IDOSO, infringindo o disposto
conforme o art. 44, §4º, I, da mesma lei complementar, seguindo o procedimento regulado no
art. 5º da Lei Municipal nº 3.946/2001, alterada pela Lei Municipal nº 4.846/2007.
II - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação.

Prefeitura Municipal de Birigui, 14 de Dezembro de 2021.

Leandro Maffeis Milani
Prefeito Municipal

Milton Paulo Boer
Secretário Municipal de Administração

Beatriz Akemi Okuma
Diretora de Gestão de Pessoas
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE GESTÃO DE MATERIAIS E
PATRIMÔNIO
DIVISÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E GESTÃO DE
CONTRATOS

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Birigui. CONTRATO
Nº 10.019/2.021. CONTRATADA: BERLIN FINANCE MEIOS
DE PAGAMENTOS LTDA ME. OBJETO: Contratação de
empresa especializada para prestação de serviços de implantação,
gerenciamento,
administração,
fiscalização,
emissão,
fornecimento e manutenção de cartão magnético/eletrônico e
respectivas senhas, com a obrigatoriedade de creditar nos
respectivos cartões os valores correspondentes ao valealimentação aos servidores ativos, inativos e pensionistas da
Prefeitura Municipal de Birigui, conforme Lei Municipal nº
4.022/2002 e suas alterações, para aquisição de produtos
hortifrutigranjeiros e gêneros alimentícios em estabelecimentos
comerciais do ramo pertinente (supermercados, armazém,
açougue,
peixarias,
hortimercado,
produtos
de
hortifrutigranjeiros, comércio de laticínios e/ou frios, padarias,
restaurantes e/ou lanchonetes similares). ASSINATURA:
17/12/2.021. COM VIGÊNCIA A PARTIR DA EXPEDIÇÃO
DE ORDEM DE SERVIÇOS. VALOR: R$ 11.560.015,44.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: -9,04%. PROPONENTES: 08.
RECURSO: Municipal e Federal. MODALIDADE: Pregão
Eletrônico nº 69/2.021.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Birigui. CONTRATO
Nº 10.020/2.021. CONTRATADA: BERLIN FINANCE MEIOS
DE PAGAMENTOS LTDA ME. OBJETO: Contratação de
empresa especializada, para prestação de serviços de
implantação, gerenciamento, administração, fiscalização,
emissão,
fornecimento
e
manutenção
de
cartão
magnético/eletrônico e respectivas senhas, com a obrigatoriedade
de creditar nos respectivos cartões os valores correspondentes ao
prêmio assiduidade, somente aos servidores ativos da Prefeitura
Municipal de Birigui-SP, conforme Lei Municipal nº 6.181/2016,
para aquisição de produtos em estabelecimentos comerciais
diversos (gêneros alimentícios em geral, calçados, vestuários,
combustível, medicamentos em geral, consultas médicas,
tratamento dentário, etc.). ASSINATURA: 17/12/2.021. COM
VIGÊNCIA A PARTIR DA EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE
SERVIÇOS. VALOR: R$ 11.153.151,36. TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO:
-9,04%.
PROPONENTES:
06.
RECURSO: Municipal e Federal. MODALIDADE: Pregão
Eletrônico nº 70/2.021.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Birigui. CONTRATO
Nº
10.025/2.021.
CONTRATADA:
FLIP
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME. OBJETO: Contratação
de empresa especializada para prestação de serviços de
fornecimento de link de internet para diversos setores da
prefeitura, conforme especificações do anexo I, podendo ser
renovado se houver interesse da Administração. ASSINATURA:
22/12/2.021. VALOR: R$ 20.160,00. PROPONENTES: 01.
RECURSO: Municipal, Estadual e Federal. MODALIDADE:
Pregão Presencial nº 43/2.021.

EXTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
EDITAL Nº 187/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2021
CONVOCAÇÃO – SESSÃO DE HABILITAÇÃO
Face a desclassificação da empresa ZL – Eletrotudo Materiais
Elétricos Ltda – ME, a pedido da mesma e com base na Cota nº
80/2021/SNJ/PMB, para os itens nº 03, 04, 15, 16, 17, 19, 20, 21,
23, 24, 25, 26, 27, 38, 39, 40, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 73 e 74,
ficam as demais empresas desde já CONVOCADAS para sessão
de negociação e habilitação destes itens, a realizar-se no dia
23/12/2021 às 09:00 horas, na plataforma “BLL”. Na sessão,
respeitada a ordem de classificação, passar-se-á diretamente à
fase de negociação e habilitação com a próxima classificada de
cada item. Melhores informações poderão ser obtidas junto à
Divisão de Compras, Licitações e Gestão de Contratos, na Rua
Santos Dumont nº 28, Centro, ou pelos e-mails:
enio.licitacao@birigui.sp.gov.br e licitacoes@birigui.sp.gov.br.
Ênio Nicolau Linares Garcia, Pregoeiro Oficial, Birigui-SP,
22/12/2021.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
EDITAL Nº 147/2.021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº
079/2.021.
Em atendimento ao Edital do Registro de preços para aquisição
de materiais de limpeza, descartável e de epi para o Restaurante
Popular e Banco de Alimentos de Birigui – SP, destinados a
Secretaria de Assistência Social, pelo período de 12 (doze)
meses, conforme especificações dos anexos I. Tornamos público
que a análise das amostras apresentadas pelas empresas segundas
colocadas, quais sejam as empresas: João Roberto Castilho –
ME, Sanches & Delboni Produtos de Limpeza Ltda-ME e GS
Jorge Júnior – ME, Será realizada no dia 23/12/2021 às 08 horas,
no Restaurante Popular, na Rua Fundadores nº 469, bairro
Centro, Birigui-SP. Melhores informações poderão ser obtidas
junto a Seção de Licitações ou pelo telefone (018) 3643 6024.
Leandro Maffeis Milani. Prefeito Municipal. Birigui,
22/12/2021.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
EDITAL Nº 163/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2021.
ANÁLISE DE AMOSTRAS
Em atendimento à cláusula 23 do Edital, tornamos público que a
análise das amostras apresentadas pela licitante: 1-) MALHARIA
CENTRAL DE TUPÃ LTDA ME, para o lote 01. Será efetuada
na data de 28/12/2021 às 14:00 horas diretamente na sala de
reuniões da Secretaria de Educação, sito a Rua Anhanguera, nº
1.155, Jardim Morumbi – 1º andar, nesta cidade de Birigui/SP.
Melhores informações poderão ser obtidas junto à Divisão de
Compras, Licitação e Gestão de Contratos, na Rua Anhanguera
nº
1.155,
Jardim
Morumbi,
ou
pelos
e-mails:
danilo.pregoeiro@birigui.sp.gov.br
e
licitacoes@birigui.sp.gov.br. Leandro Maffeis Milani, Prefeito
Municipal, Birigui-SP, 22/12/2021.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
EDITAL Nº 66/2.021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2.021
JULGAMENTO DAS AMOSTRAS
A Secretaria Municipal de Saúde TORNA PÚBLICO a todos os
interessados o resultado da análise dos documentos técnicos e
dos testes de aceitabilidade e avaliação das amostras realizados.
Foram APROVADAS as amostras das seguintes empresas: 01)
PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES – EIRELI, para os
itens 78 e 79; 02) HRMED PRODUTOS E SERVIÇOS
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HOSPITALARES LTDA, para o item 96. Restaram
DESCLASSIFICADAS por deixar de apresentar amostra, as
empresas: 01) FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI,
para o item 32; 02) PREVENCAO COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA EPP, para o item 60; 03) PRIORITTÁ
PRODUTOS HOSPITALARES – EIRELI, para os itens 123 e
132. A Secretaria de Saúde solicitou ainda que os itens 32, 60,
123 e 132 sejam FRACASSADOS. Os laudos das análises das
amostras, com as considerações do Departamento Responsável
encontram-se à disposição dos interessados na Divisão de
Compras, Licitação e Gestão de Contratos, na Rua Anhanguera
nº 1.155, Jardim Morumbi, e também no Site:
www.birigui.sp.gov.br. Conforme Cláusula 15 do Edital, fica
aberto o prazo de 03 (três) dias úteis a partir do primeiro dia
subsequente a esta publicação para eventuais recursos. Birigui,
21/12/2021.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
EDITAL Nº 107/2.021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2.021.
JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E DAS
AMOSTRAS
Face o memorando nº 267/2.021 - RS, TORNAMOS PÚBLICO
a todos os interessados o resultado da análise dos Documentos
Técnicos e das Amostras das empresas SEGUNDAS
COLOCADAS do Pregão Eletrônico nº 53/2021, informamos:
Quanto a documentação técnica, as mesmas estão em
consonância com o edital.
APROVADAS NA AMOSTRA: Med Center Comercial, itens nº
21 e 27, Cirúrgica Ceron Equipamentos Hospitalares e
Veterinários Ltda – ME item nº 39 e A F R Distribuidora de
Produtos Ltda itens nº 44 e 45.
REPROVADAS NA AMOSTRA: C R Vieira Produtos
Hospitalares item nº 35, Cirulabor Produtos Cirúrgicos Ltda –
EPP item nº 24 e Curamed - Produtos Hospitalares Ltda item nº
37. O julgamento na íntegra, encontra-se à disposição dos
interessados na Divisão de Compras, Licitações e Gestão de
Contratos, sito Rua Anhanguera nº 1155, Jardim Morumbi, e
também no Site: www.birigui.sp.gov.br., Fica aberto o prazo de
03 (três) dias úteis a partir do primeiro dia útil subsequente a
esta publicação para eventual recurso. Birigui-SP, 22/12/2021.

EXTRATOS

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui, LEIA-SE:
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Birigui. 8º TERMO
ADITIVO Nº 10.022/2021 AO CONTRATO Nº 7.782/2017.
CONTRATADA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Birigui.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
EDITAL Nº 178/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 089/2021.
Leandro Maffeis Milani, Prefeito Municipal de Birigui, Estado de São
Paulo, usando das atribuições que me são conferidas por Lei, e
obedecendo aos preceitos contidos na Lei Federal 10.520, de 17 de
Julho de 2002, Decreto Municipal nº 4.186 de 14 de Junho de 2007 e
Lei Federal 8.666/93, e suas posteriores alterações, homologa todo o
procedimento realizado, para que produza os efeitos legais o Pregão
Eletrônico nº 089/2.021, que objetiva o registro de preços para aquisição
de envelopes para atender a demanda da Prefeitura de Birigui-Secretaria
de Administração, conforme as descrições constantes do Anexo I do
Edital, tendo sido declaradas vencedoras as empresas 1) O.V.S.
Empreendimentos Eireli, itens nº 01 e 02 no valor total de R$ 25.500,00
(vinte e cinco mil e quinhentos reais) e 2) Gráfica Alta Definição Ltda,
itens nº 03, 04 e 05 no valor total de R$ 13.840,00 (treze mil e
oitocentos e quarenta reais), com especificações unitárias e totais
conforme planilha de lances anexada ao processo, e por atender as
exigências editalícias. Birigui, 13 de dezembro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
EDITAL Nº 182/2.021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2.021.
JULGAMENTO DE ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÕES
A Prefeitura Municipal de Birigui, através da Secretaria de
Saúde TORNA PÚBLICO, a todos os interessados o resultado
da análise das documentações, constantes na Cláusula 7.13 do
Edital, com todos os requisitos APROVADOS pela requisitante.
O julgamento na íntegra encontra-se à disposição dos
interessados na Divisão de Compras, Licitação e Gestão de
Contratos, na Rua Anhanguera, nº 1.155, Jardim Morumbi, CEP:
16.200-067, e também na ata da sessão de abertura,
disponibilizada no Site: www.birigui.sp.gov.br. Fica aberto o
prazo de 03 (três) dias úteis a partir do primeiro dia útil
subsequente a esta publicação para eventual recurso. Birigui,
21/12/2021.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
ERRATA DE EXTRATO DE CONTRATO
Face a um lapso de digitação, fica retificado o extrato veiculado
na data de 22/12/2021 do 8º Termo Aditivo nº 10.022/2021. Para
tanto, ONDE SE LÊ: CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de
Birigui. CONTRATO Nº 10.022/2021. CONTRATADA:
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
FINANÇAS

QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA

CONTAS PÚBLICAS E INSTRUMENTO DE GESTÃO
FISCAL

Birigui, 23 de Dezembro de 2.021
Public. 197/2021
Nos termos do artigo 5º da Lei Federal 8666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94,
publicamos que encontra-se na Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças a justificativa
encaminhada pela Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
Secretaria da Segurança Pública, Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Econômico com anuência do Excelentíssimo Senhor Prefeito, autorizando o
pagamento fora da ordem cronológica dos processos abaixo discriminados, pelo fato de envolver
despesa de relevante razão de interesse público:

RAZÃO SOCIAL/NOME

NAT

DOC.

A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

PJ

160

4.425,00

29/07/2021

CALDAS INDÚSTRIA QUÍMICAS LTDA EPP

PJ

6.570

45.000,00

03/11/2021

E. M. MARQUES INFORMÁTICA EPP

PJ

1.604

4.390,00

16/11/2021

ELF COLLEONI COMÉRCIO DE FRIOS
EIRELLI EPP

PJ

12.703

14.360,45

30/03/2021

FASIL IND. COM. PROD. QUÍMICOS LTDA

PJ

93.462

2.340,00

29/10/2021

FASIL IND. COM. PROD. QUÍMICOS LTDA

PJ

93.975

2.340,00

24/11/2021

LR GEOMEMBRANAS LTDA

PJ

Pagto parcial
(03/07)
nf 2

49.000,00

14/07/2021

PAULO PORFÍRIO DE LIMA - ME

PJ

6.084

9.600,00

28/07/2021

LEANDRO MAFFEIS MILANI
PREFEITO MUNICIPAL

VALOR -R$ VENC.

ANTONIA LUCILENE F. JARDIM
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
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