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ATOS OFICIAIS
PODER EXECUTIVO

Procuradoria-Geral do Município
TERMO DE COLABORAÇÃO N°14/2017

Secretaria Municipal
De Meio Ambiente

De um lado, MUNICÍPIO, e, de outro lado,
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ALDA MIRANDA
MATHEUS – AMMA. Constitui objeto desta
subvenção social, a destinação de recursos
financeiros
para
apoiar
a
entidade
supramencionada,
no
presente
exercício,
devidamente cadastrada no Conselho Municipal de
Assistência Social, objetivando o desenvolvimento e
manutenção de seus objetivos institucionais,
conforme Plano de Trabalho estampado no Anexo
“Único”, que passa a fazer parte integrante deste
instrumento.O valor global do presente termo de
colaboração, para o período de 12 meses, conforme
cláusula 1º, da Lei 5.069, de 09 de fevereiro de
2017, é de R$ 110.250,00 (cento e dez mil e
quinhentos e cinquenta reais), que deverá ser
pago, preferencialmente, dentro do exercício.O
prazo de vigência desta Subvenção Social é de 01
de novembro de 2017, retroagindo seus efeitos
àquela data a 31 de dezembro de 2017,
oportunidade em que a Secretaria responsável
deverá providenciar o devido chamamento.
DATA DA ASSINATURA: 11/12/2017
Luiz Gonzaga Neves Melo Júnior
Procurador Geral do Município

Divulgação Resultado Edital nº
001/SAMA/2017
Efetivação Terceirizada dos Serviços Atinentes ao
Abrigo Municipal de Animais .De acordo com o edital
nº 001/SAMA2017 da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente – Prefeitura de Pirassununga, que tornou
público às entidades sem fins econômicos, para
participarem do processo de seleção para
efetivação terceirizada dos serviços atinentes ao
Abrigo Municipal de Animais com o recolhimento,
alojamento e manutenção de pequenos e grandes
animais lotados no abrigo e apreendidos no
Município de Pirassununga durante a vigência do
Termo de Parceria que estejam em situação de rua,
limitando-se àqueles que representem risco à saúde
e à segurança das pessoas ou estejam em situação
de sofrimento físico ou de doença terminal, mediante
parecer prévio de Veterinário, devendo ser
castrados, alimentados, vacinados, estar em controle
de ecto e endo parasitos, identificados e mantidos
em condições para encaminhamento a adoções. No
dia 6 de dezembro de 2017, ocorreu na Secretaria
Municipal de Meio Ambiente a entrega dos
envelopes com a documentação, a qual somente
compareceu a entidade OSCIP Ajuda para o
Animal.No dia 11 de dezembro de 2017 foi realizada
a reunião das comissões de Seleção e do Conselho
de Bem Estar Animal para a análise da
documentação . Toda a documentação foi analisada
pelas comissões formadas para esse fim, que após
criteriosas análises consideraram que a OSCIP
Ajuda para o Animal entregou a documentação
necessária e deram parecer FAVORÁVEL, para que
esta entidade sem fins econômicos possa celebrar
parceria com o Município..
Pirassununga,12 de Dezembro de 2017
Valdir Rosa
Secretário de Agricultura e Meio Ambiente
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SAEP
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 059/2017
CONVITENº 033/2017. ATA DE JULGAMENTO
Objeto: aquisição de Equipamentos de Proteção
Individual – EPI´para os servidores.Firmas
vencedoras:a empresa EDNÉIA DA SILVA
BOROTTO – ME, para fornecimento dos itens:
02,07,08,09,13,14,16; a empresa FRUJUELO &
FRUJUELO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
SEGURANÇA LTDA-EPP, para fornecimento dos
itens: 01,03,04,05,06,10,11,12,15; pelo critério de
menor preço por item. A ata completa encontra-se a
disposição dos interessados junto a Seção de
Licitações da Autarquia.
Pirassununga, 11 de dezembro de 2017
Ailton Rosa
Presidente Comissão Licitação.

EXTRATO DE RETIFICAÇÃO
ATA JULGAMENTO ENVELOPE ”A” HABILITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 052/2017 TOMADA
DE PREÇOS Nº. 017/2017.OBJETO: Contratação
de empresa especializada na prestação de serviços
de mão de obra, com fornecimento de materiais,
para a construção da 1ª etapa do sistema de
tratamento de águas residuais da Estação de
Tratamento de Água Santa Fé – Tratamento de
Efluentes (Lodo) de E.T.A. Em 17 de novembro de
2017, publicou-se erroneamente a Ata de
Julgamento da licitação acima na modalidade
Convite, sendo que o correto é a modalidade
Tomada de Preços. Assim, para retificar:onde-selê:Convite n.º 017/2017; Leia-se:Tomada de Preços
n.º 017/2017.
Pirassununga, 11 de dezembro de 2017.
Abílio Pinto de Campos Jr.
Comissão de Licitação
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