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de Posturas, R$30,00 (TRINTA REAIS); para os empregos de 
Guarda Civil, Cozinheira, Ajudante de Serviços Diversos, Auxiliar 
da Vigilância Sanitária, Auxiliar de Assistente Social e Pajem, 
R$15,00 (QUINZE REAIS). O valor da taxa de inscrição deverá 
ser recolhido diretamente na Prefeitura Municipal de Mombuca, 
através de documento de arrecadação próprio a ser fornecido 
no ato do pagamento.

O Edital completo e seus anexos com conteúdo programá-
tico e atribuições de cada emprego está afixado no Paço Muni-
cipal e poderá ser consultado em www.mombuca.sp.gov.br .

As provas serão realizadas no dia 24 de agosto de 2013, na 
Escola Municipal Argentina Francês, Mombuca – SP, segundo o 
cronograma abaixo:

As inscrições serão recebidas somente na Prefeitura Muni-
cipal de Mombuca mediante a comprovação do pagamento 
da taxa de inscrição nos valores abaixo e preenchimento de 
requerimento próprio, de 29 de julho de 2013 a 09 de agosto 
de 2013 (exceto sábados, domingos e feriados), no horário das 
8:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:00 horas. O valor da taxa de 
inscrição é o seguinte: Para os empregos de Médico I, Médico II, 
Médico Plantonista, Médico Cardiologista I, Médico Psiquiatra, 
Médico Pediatra, Médico Pediatra I e Médico Clínico Geral, 
R$50,00 (CINQUENTA REAIS); para o emprego de Coordenador 
de Justiça, R$50,00 (CINQUENTA REAIS); para os empregos de 
Fonoaudiólogo Escolar, Psicopedagogo, Chefe do Transporte da 
Saúde, Encarregado da Merenda Escolar, Eletricista, Encarrega-
do de Biblioteca, Motorista, Técnico em Enfermagem e Fiscal 

Mombuca, 23 de julho de 2013. MARIA RUTH BELLANGA DE OLIVEIRA - Prefeita Municipal de Mombuca

 NATIVIDADE DA SERRA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA 
SERRA

 PREGÃO (REGISTRO DE PREÇO) n° 17/13 - Edital nº 37/13 
– Proc. Adm. Mun. n° 073/13. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – No 
dia 24 de Julho de 2013, após constatada a regularidade dos 
atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. BENEDITO 
CARLOS DE CAMPOS SILVA, Prefeito Municipal, HOMOLOGOU 
os lotes do pregão em epígrafe, considerando a adjudicação 
dos itens pelo Pregoeiro na seguinte conformidade: Itens 1, 9, 
10, 11, 17, 28, 29, 33, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 
58, 59, 60, 76, 84, 86, 95 e 99 empresa J BILL COMERCIO DE 
MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME; Itens 2, 3, 4, 
5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 
31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 61, 62, 63, 64, 65, 
66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 80, 81, 82, 85, 88, 92, 94, 101, 102, 
103, 104, 105, 106 e 108 a empresa JORGE LUIZ RODRIGUES 
DE SIQUEIRA ME; Itens 18, 27, 42, 52, 57, 68, 69, 75, 77, 78, 83, 
89, 90, 91, 93, 96, 97, 98, 100, 107, 109, 110, 111 a empresa 
JCB MATERIAIS LTDA ME; Ficam as empresas convocadas a 
assinarem a ata de registro de preços no prazo de 05 dias úteis 
a contar desta publicação.

 NAZARÉ PAULISTA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ PAULISTA

 Pregão Eletrônico PE05/2013. – (MENOR PREÇO)
Objeto: Constituí o objeto da presente licitação, a aquisição 

de óleos lubrificantes para frota municipal, conforme quantida-
des e especificações do Anexo I. Inicio da disputa de preços 08 
de agosto de 2.013, às 10h00. O Edital encontra-se na integra 
no sitio www.nazarepaulista.sp.gov.br ou através do e-mail: 
pregao@nazarepaulista.sp.gov.br

Nazaré Paulista, 23 de julho de 2.013.
Joaquim da Cruz Junior – Prefeito.
 Pregão Eletrônico PE06/2013. – (MENOR PREÇO POR LOTE)
Objeto: Constituí o objeto da presente licitação, a aquisição 

de cartuchos de tinta e toner, conforme quantidades e especifi-
cações constantes do Anexo I. Inicio da disputa de preços 12 de 
agosto de 2.013, às 10h00. O Edital encontra-se na integra no 
sitio www.nazarepaulista.sp.gov.br ou através do e-mail:

pregao@nazarepaulista.sp.gov.br
Nazaré Paulista, 23 de julho de 2.013.
Joaquim da Cruz Junior – Prefeito.

 NOVA LUZITÂNIA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LUZITÂNIA

 CONCORRÊNCIA Nº 001/2013
Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal de Nova Luzi-

tânia licitação na modalidade Concorrência Pública, sob o nº 
001/2013, para permissão de imóvel visando a instalação de 
estabelecimento comercial, industrial ou de serviços, para gera-
ção de empregos diretos.

Fica determinado o dia 30 de agosto de 2013, até às 
09h30min, para recebimento dos envelopes documentação e 
proposta comercial, na forma do Edital.

O Edital poderá ser retirado junto ao Setor de Licitação, sito 
à Rua Pedro Pereira Dias, nº 1.773 – Centro – Nova Luzitânia 
(SP). Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (17) 
3483 9200 e 3483 9216.

Nova Luzitânia (SP), 24 de julho de 2013.
GERMIRO FERREIRA LIMA – Prefeito Municipal
 EDITAL
NOTIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE DEMARCAÇÃO 

URBANÍSTICA DO “QUARTERIÃO 31”
O Prefeito Municipal de Nova Luzitânia, no uso de suas 

atribuições e tendo em vista o que dispõe o art. 57, §2º da Lei nº 
11.977/2009, com alterações da Lei nº 12.424/2011, FAZ SABER:

Ficam Notificados os eventuais interessados, bem como 
os confrontantes constantes da Matrícula 7.058: Maria Ale-
xandrina de Jesus, Augusta de Abreu, CPF nº 540.957.518-00, 
Carlos Roberto Silvério CPF nº 735.055.958-53, casado com 
Francisca de Souza Nazaré Silvério, José Carlos Silvério, CPF nº 
540.957.518-00, casado com Amélia Herculano Dias Silvério, 
Suzana Silvério de Souza casada com Francisco Pereira de Souza, 
CPF nº 548.014.287-04, Zilca Silvério da Fonseca casada com 
Celso Teixeira da Fonseca da Silva, CPF nº 436.271.708-06, Alva-
na Silvério da Silva casada com Jorge Rodrigues da Silva Filho, 
CPF nº 362.401.688-15, Vitalina Silvério da Paz casada com José 
Aparecido Paz, CPF nº 311.268.558, Maria Silvério Pereira, CPF 
nº 128.036.456-35, Manoel Silvério Vilela, CPF nº 284.521.278-
04, Euridice Silverio Carvalhaes casada com Camilo da Silva Car-
valhaes CPF nº 018.670.428-35; Pedro Silverio Vilela casado com 
Mariana Pires, Bento Justino de Camargo, Messias de Camargo 
Moreira, Sebastião dos Reis Camargo, Maria Camargo Martins, 
João Ataide de Camargo, Aparecida Antonia da Silva, Porfirio 
Venancio Cardoso, Bento Venâncio Cardoso, Braz Venancio 
Cardoso, Carmem Venancio Cardoso, Antonio Venancio Cardoso, 
Orlando Venancio Cardoso, Iraci Venancio Cardoso, Ana Candida 
de Jesus, Maria Gulhermina de Castilho, Maria Camargo Martins, 
Joao Ataide de Camargo e Aparecida Antonio da Silva e Maria 
Lucia de Araujo CPF 221.686.758-64, que o Município de Nova 
Luzitânia está realizando a DEMARCAÇÂO URBANÍSTICA, para 
fins de regularização Fundiária de interesse social, da área 
denominada “Quarteirão 31”, situada à Rua Lisboa com a Rua 
João Silvério Vilela e Rua Vereador Antonio Domingos de Moraes 
Filho, neste Município, área de propriedade desconhecida, que 
possui as seguintes descrições:

Quarteirão 31
“Uma área de terras urbana, no município de Nova Luzitâ-

nia - SP, com 7.304,56 m² (sete mil, trezentos e quatro metros 
quadrados e cinquenta e seis decímetros quadrados), dentro 
das seguintes medidas, azimutes, coordenadas e confrontações: 
Começa no marco 1, com coordenadas UTM (E=586446.34 
N=7693451.04), cravado no vértice formado pela Rua Lisboa 
com a Rua João Silveiro Vilela, de onde segue, confrontando 
com a Rua João Silveiro Vilela, no azimute 140º29’26”, por uma 
distância de 47,79m (quarenta e sete metros e setenta e nove 
centímetros), até o marco 2 (E=586476.74 N=7693414.17), 
daí segue no azimute 141º0’36” por uma distância de 60,65m 
(sessenta metros e sessenta e cinco centímetros), confrontando 
com a Rua João Silveiro Vilela, até o marco 3 (E=586514.90 
N=7693367.03); daí deflete à direita, no azimute 231º33’2”, por 
uma distância de 49,92m (quarenta e nove metros e noventa e 
dois centímetros), confrontando com a Rua Vereador Antonio 
Domingos de Morais Filho “Nino”,até o marco 4 (E=586475.81 
N=7693335.99); daí deflete à direita no azimute 303º0’30”, por 
uma distância de 74,01m (setenta e quatro metros e um centí-
metro), confrontando com propriedade da matrícula n. 7058, até 

artigo 2º, do Decreto nº 2.041, de 11 de março de 2.005, resolvo 
homologar todos os atos praticados no Pregão nº 042/2013 
autorizando, desde já, a formalização da ata de registro de 
preços com as empresas: CRM Multieletrica Materiais Elétricos 
Ltda, no valor total de R$ 51.624,96 (cinquenta e um mil, 
seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos), 
Bell Electric Comércio de Materiais Elétrico Ltda – EPP, no valor 
total de R$ 26.310,88 (vinte e seis mil, trezentos e dez reais 
e oitenta e oito centavos), A.C. Lopes Eletrica – ME, no valor 
total de R$ 22.056,20 (vinte e dois mil, cinquenta e seis reais e 
vinte centavos), E. R. Velani Eletrica – ME, no valor total de R$ 
66.029,79 (sessenta e seis mil, vinte e nove reais e setenta e 
nove centavos), Maria Silva da Graça Salla - EPP, no valor total 
de R$ 41.722,73 (quarenta e um mil, setecentos e vinte e dois 
reais e setenta e três centavos).

Pregão Presencial nº 045/2013
Processo SA/DL nº 075/2013
Objeto: Registro de preços de pneus novos para Frota 

Municipal.
Considerando os elementos constantes dos autos do pro-

cesso em referência, e, na forma do disposto no inciso V, do 
artigo 2º, do Decreto nº 2.041, de 11 de março de 2.005, resolvo 
homologar todos os atos praticados no Pregão nº 045/2013 
autorizando, desde já, a formalização da ata de registro de 
preços com as empresas: Copal Comércio de Pneus e Acessórios 
Ltda, no valor total de R$ 38.124,00 (trinta e oito mil, cento e 
vinte e quatro reais), Arrozeira Santa Lucia Ltda, no valor total 
de R$ 48.862,00 (quarenta e oito mil, oitocentos e sessenta e 
dois reais), Pneulinhares Comércio de Pneus Ltda, no valor total 
de R$ 82.219,80 (oitenta e dois mil, duzentos e dezenove reais 
e oitenta centavos).

PROCESSO SAF/SL Nº 071/2.013
Homologando o parecer da CPL e adjudicando o objeto do 

Convite nº 010/2.013 em favor da empresa Clínica de Olhos 
Milanezi SS Ltda., o preço unitário de R$ 24,24, Autorizando, 
nos termos do art. 61, da LF. 8666/93, a emissão do competente 
instrumento contratual.

 MONTE MOR

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

 PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2013 - DECISÃO DE ANÁLISE 
DE RECURSO

Thiago Giatti Assis, Prefeito Municipal de Monte Mor, Esta-
do de São Paulo, torna público para conhecimento de todos os 
interessados, a Decisão de Análise do Recurso impetrado pela 
empresa Baroni & Fabbri Comércio de Produtos Nutricionais e 
Hospitalares Ltda EPP, contra a análise das amostras do Pregão 
Presencial nº 08/2013, que a Prefeitura Municipal de Monte Mor, 
mantém sua decisão, indeferindo o recurso.

HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 08/2013

Thiago Giatti Assis, Prefeito Municipal de Monte Mor, Esta-
do de São Paulo, torna público para conhecimento de todos os 
interessados que, HOMOLOGA o processo licitatório Pregão Pre-
sencial nº 08/2013, que tem como objeto: “Registro de preços 
para futuro e eventual fornecimento de Dietas – Nutrição Clínica 
para esta municipalidade”, à favor das empresas:

-CG Camp Comércio de Produtos e Soluções Educacionais 
Ltda EPP (Lote 02), pelo valor total de R$ 140.000,00 (Cento e 
quarenta mil reais);

- SS Silveira & Silveira Comercial Ltda (Lotes 01 e 03), pelo 
valor total de R$ 1.445.000,00 (Hum milhão, quatrocentos e 
quarenta e cinco mil reais).

Decorrido o prazo legal e sem a interposição de recurso, 
considere-se ADJUDICADO o processo licitatório Pregão Presen-
cial nº 08/2013, que tem como objeto: “Registro de preços para 
futuro e eventual fornecimento de Dietas – Nutrição Clínica para 
esta municipalidade”, à favor das empresas:

-CG Camp Comércio de Produtos e Soluções Educacionais 
Ltda EPP (Lote 02), pelo valor total de R$ 140.000,00 (Cento e 
quarenta mil reais);

- SS Silveira & Silveira Comercial Ltda (Lotes 01 e 03), pelo 
valor total de R$ 1.445.000,00 (Hum milhão, quatrocentos e 
quarenta e cinco mil reais).

Monte Mor/SP, 24 de julho de 2013
Thiago Giatti Assis - Prefeito Municipal 
 Edital Resumido Pregão Presencial nº 17/2013
Thiago Giatti Assis, Prefeito Municipal de Monte Mor, torna 

público, para o conhecimento de todos os que possam interessar 
que, se encontra aberta o Pregão Presencial nº 17/2013, que 
visa o “Registro de preços para locação de máquinas e equipa-
mentos para prestação de serviços para esta municipalidade” .

Os envelopes habilitação e proposta de preços, serão 
recebidos no dia 12 de agosto de 2013, até as 09:00 horas, no 
Paço Municipal, sito à Rua Francisco Glicério, nº 399, Centro, 
cuja abertura está programado para a mesma data, no mesmo 
horário.

O Edital poderá ser lido e obtido no endereço acima, 
mediante o recolhimento da taxa de R$ 20,00 no horário das 
08:00 às 16:00 horas. Outras informações através do telefone 
(19) 3879-9005.

Prefeitura Municipal de Monte Mor, 24 de julho de 2013.
Thiago Giatti Assis – Prefeito Municipal

 NARANDIBA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NARANDIBA

 Secretaria da Administração – PREGÃO PRESENCIAL N.º 
013/2013

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
ENIO MAGRO, Prefeito Municipal de Narandiba, Estado 

de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, torna 
pública para conhecimento de todos os interessados, que foi 
HOMOLOGADA, a licitação na modalidade Pregão Presencial 
n.º 013/2013, tendo como objeto a Contratação de instituição 
bancária para operar os serviços de processamento e geren-
ciamento de créditos provenientes da folha de pagamento dos 
Agentes Públicos e Servidores Públicos da Prefeitura Municipal 
de NARANDIBA - SP. ENIO MAGRO – Prefeito Municipal. Naran-
diba, 22 de Julho de 2013.

 Secretaria da Administração – PREGÃO PRESENCIAL N.º 
013/2013

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Tendo em vista os Licitantes declinarem do direito de 

interpor recurso, ADJUDICO o presente ato licitatório na moda-
lidade de Pregão Presencial n.º 013/2013, tendo como objeto a 
Contratação de instituição bancária para operar os serviços de 
processamento e gerenciamento de créditos provenientes da 
folha de pagamento dos Agentes Públicos e Servidores Públicos 
da Prefeitura Municipal de NARANDIBA - SP, considerando a 
proposta apresentada pelo licitante BANCO SANTANDER (BRA-
SIL) S/A., , sendo os preços compatíveis com os de mercado. 
RODRIGO LEANDRO MORAIS BRANCO – Pregoeiro. Narandiba, 
22 de Julho de 2013.

 AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 09/2013 – REGISTRO DE PREÇOS.
PROCESSO N.º 35/2013
A Prefeitura Municipal de Mombuca torna público, para 

conhecimento dos interessados, que está aberta a licitação 
na modalidade Pregão Presencial do tipo Menor Preço, por 
item, para Registro de Preço, para aquisição de Materiais de 
Enfermagem a serem utilizados pela Unidade Mista de Saúde 
do Município.

Os envelopes de proposta e habilitação deverão ser entre-
gues no dia 07 de agosto de 2013 às 09:00 hs na sede da 
Prefeitura Municipal de Mombuca, sito à Rua Amadeu Amaral, 
nº 255, sendo que a sessão será realizada a seguir nos termos 
da legislação vigente.

O edital na íntegra encontra-se à disposição no endereço 
acima e poderá ser retirado no horário de expediente até 24 
horas que antecedem a data de recebimento dos envelopes.

Maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura 
Municipal através do telefone (0xx19) 3488-6262. Mombuca, 24 
de julho de 2013. Prefeita Municipal

Pregão Presencial nº 10/2013 – REGISTRO DE PREÇOS.
PROCESSO N.º 36/2013
A Prefeitura Municipal de Mombuca torna público, para 

conhecimento dos interessados, que está aberta a licitação na 
modalidade Pregão Presencial do tipo Menor Preço, por item, 
para Registro de Preço, para aquisição de Materiais Odonto-
lógicos a serem utilizados pela Unidade Mista de Saúde do 
Município.

Os envelopes de proposta e habilitação deverão ser entre-
gues no dia 08 de agosto de 2013 às 09:00 hs na sede da 
Prefeitura Municipal de Mombuca, sito à Rua Amadeu Amaral, 
nº 255, sendo que a sessão será realizada a seguir nos termos 
da legislação vigente.

O edital na íntegra encontra-se à disposição no endereço 
acima e poderá ser retirado no horário de expediente até 24 
horas que antecedem a data de recebimento dos envelopes.

Maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura 
Municipal através do telefone (0xx19) 3488-6262. Mombuca, 24 
de julho de 2013. Prefeita Municipal

 MONGAGUÁ

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONGAGUÁ

 COMUNICADO - A Prefeitura da Estância Balneária de Mon-
gaguá, torna público e para o conhecimento dos interessados 
que encontra-se SUSPENSO A ABERTURA MARCADA PARA O 
DIA 01/08/2013 às 14h:30min, Pregão Presencial n.º. 027/2013 
– Processo n.º 082/2013 - Objeto: Registro de Preços para 
Contratação de empresa para locação de 03 (três) máquinas 
capinadeira hidráulica, com cerdas rotativas de aço e rotação 
mínima de 500RPM e carenagem de proteção para absorção 
dos impactos dos resíduos, que serão utilizadas nos serviços de 
manutenção das vias públicas no município de Mongaguá/SP, 
pelo período de 12 (doze) meses, conforme descrição e quanti-
dades constantes dos Anexos I - Termo de Referência do edital, 
para complementar as especificações no edital, nova data para 
a retirada do edital retificado, será divulgada no D.O.E., e Jornal 
de Grande Circulação.

 AVISO DE EDITAL - Acha-se aberto na Prefeitura da Estân-
cia Balneária de Mongaguá o Edital do Pregão Presencial nº. 
021/2013 Alterado, Processo n.º 060/2013, cujo objeto é aquisi-
ção de 02 veículos tipo ambulância, e 01 veículo tipo van, para 
atender ao TFD, e 01 veículo tipo van, para atender a Diretoria 
da Assistência Social, prazo de entrega deverá ser efetuada no 
prazo máximo de até 60 dias, conforme descrição e quantidades 
constantes do Anexo I – Termo de Referência. O Início da sessão 
de lances dar-se-às 14h:30min do dia 06/08/2013. O edital 
encontra-se à disposição dos interessados, no endereço eletrôni-
co www.mongaguá.sp.gov.br, através do aplicativo “Licitações” 
Pregão Presencial. Para qualquer esclarecimento, entrar em con-

tato: telefone (13) 3445-3067, telefax (13) 3445-3082, e-mail: 
licitacao@mongagua.sp.gov.br – Autoridade Competente.

AVISO DE EDITAL - Acha-se aberto na Prefeitura da Estân-
cia Balneária de Mongaguá o Edital do Pregão Presencial nº. 
025/2013 Alterado, Processo n.º 091/2013, cujo objeto é Contra-
tação de empresa para prestação de serviços de transporte de 
estudantes universitários residentes no Município de Mongaguá, 
em ônibus convencional rodoviário, durante um período de 12 
(doze) meses, conforme descrição e quantidades constantes 
do Anexo I - Termo de Referência do edital. O Início da sessão 
de lances dar-se-às 09h:30min do dia 06/08/2013. O edital 
encontra-se à disposição dos interessados, no endereço eletrôni-
co www.mongaguá.sp.gov.br, através do aplicativo “Licitações” 
Pregão Presencial. Para qualquer esclarecimento, entrar em con-
tato: telefone (13) 3445-3067, telefax (13) 3445-3082, e-mail: 
licitacao@mongagua.sp.gov.br – Autoridade Competente.

AVISO DE EDITAL - Acha-se aberto na Prefeitura da Estân-
cia Balneária de Mongaguá o Edital do Pregão Presencial nº. 
029/2013 Alterado, Processo n.º 085/2013, cujo objeto REGIS-
TRO DE PREÇOS para Contratação de empresa para o forneci-
mento parcelado de Lajota Sextavada, Guias Pré-fabricadas, e 
Tampas de Boca de Lobo, pelo período de 12 (doze) meses, con-
forme descrição e quantidades constantes do Anexo I – Termo 
de Referência do edital. O Início da sessão de lances dar-se-às 
09h:30min do dia 07/08/2013. O edital encontra-se à disposição 
dos interessados, no endereço eletrônico www.mongaguá.
sp.gov.br, através do aplicativo “Licitações” Pregão Presencial. 
Para qualquer esclarecimento, entrar em contato: telefone (13) 
3445-3067, telefax (13) 3445-3082, e-mail: licitacao@monga-
gua.sp.gov.br – Autoridade Competente.

 MONTE ALTO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO

 GABINETE DA PREFEITA
Pregão nº 036/2013
Processo SA/DL nº 060/2013
Contrato Administrativo nº 053/2.013
Objeto: Recurso Administrativo apresentado pela empresa 

SMILE TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP.
DECISÃO
Vistos e analisados os autos do Processo SA/DL n° 

060/2013,o recurso interposto pela empresa SMILE TRANSPOR-
TES E TURISMO LTDA-EPP foi conhecido, embora não apresentou 
fundamentos suficientes para abalar o andamento do processo. 
E quanto ao mérito, inexistirem razões suficientemente con-
vincentes para abalar os fundamentos da decisão combatida, 
decide negar provimento e julgar totalmente improcedente o 
recurso interposto, para manter inalterado o ato recorrido.  
Além disso, tendo em vista que foram encontradas novas irregu-
laridades nos documentos apresentados pela Recorrente, decide:

a) com fundamento no art. 7º, da Lei Federal n.° 
10.520/2002, c/c art. 9º, do Decreto Municipal 2.041/2005, 
declarar a Recorrente impedida de licitar e contratar com este 
Município de Monte Alto, pelo prazo de 01 (um) ano, por ter 
apresentado documentação de forma incompleta e irregular;

b) com fundamento no art. 87, II, da Lei 8.666/93. c/c arts. 
3º, 6º e 8º do Decreto Municipal n.° 1.624/2001, determinar 
a abertura de procedimento administrativo para aplicação de 
multa por descumprimento das obrigações previstas no Contrato 
e no Edital por parte da Recorrente, garantindo-lhe o direito à 
prévia e ampla defesa.

Silvia Aparecida Meira
Prefeita Municipal
 GABINETE DA PREFEITA
HOMOLOGAÇÕES
Pregão Presencial nº 042/2013
Processo SA/DL nº 068/2013
Objeto: Registro de preços de materiais elétricos para 

diversos setores.
Considerando os elementos constantes dos autos do pro-

cesso em referência, e, na forma do disposto no inciso V, do 
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