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Quinta-feira, 25 de Fevereiro de 2021

PODER EXECUTIVO
LICITAÇÕES E CONTRATOS

Turiúba, 10 de Fevereiro de 2021
Rubens Fernando de Souza
Prefeito Municipal

NOTIFICAÇÕES

RATIFICAÇÃO - PROCESSO 043/2021
RATIFICAÇÃO
PROCESSO 043/2021
DISPENSA 018/2021
Autorizo e ratiﬁco a dispensa de licitação para locação, suporte e
manutenção do Sistema de Gerenciamento dos Atendimentos das
Famílias Assistidas pelo Departamento de Assistência Social e
Famílias em acompanhamento no exercício de 2020, em favor de
BIRIBOMBAS DIESEL LTDA, CNPJ46.151.569/0001-59, no valor de
R$9.275,40 (nove mil, duzentos e setenta e cinco reais e quarenta
centavos), em conformidade com as atribuições a mim conferidas, no
art.25, I da Lei 8.666/93.
Turiúba, 24 de Fevereiro de 2021
Rubens Fernando de Souza
Prefeito Municipal

RATIFICAÇÃO - PROCESSO 044/2021
RATIFICAÇÃO
PROCESSO 044/2021
DISPENSA 019/2021
Autorizo e ratiﬁco a dispensa de licitação para locação, suporte e
manutenção do Sistema de Gerenciamento dos Atendimentos das
Famílias Assistidas pelo Departamento de Assistência Social e
Famílias em acompanhamento no exercício de 2020, em favor de
BIRIBOMBAS DIESEL LTDA, CNPJ46.151.569/0001-59, no valor de
R$7.784,93 (sete mil, setecentos e sessenta e nove reais e noventa e
três centavos), em conformidade com as atribuições a mim
conferidas, no art.25, I da Lei 8.666/93.
Turiúba, 24 de Fevereiro de 2021
Rubens Fernando de Souza
Prefeito Municipal
RATIFICAÇÃO
PROCESSO 039/2021
DISPENSA 017/2021
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NOTIFICAÇÃO PRODUTO EM DESACORDO
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
À empresa RILL QUIMICA LTDA, CNPJ67.421.040/0001-88, Av
Ibirapuera, 1345, Palmeiras, Araçatuba-SP, CEP16.071-165,
representada por seu Sócio Proprietário, Sr. Luciano dos
Santos Pedro, RG.41067.552SSP-SP, CPF304.626.998-62.
Viemos por meio deste informar e notiﬁca r o que segue:
INFORMAR QUE:
Foi realizado pedidos para entrega do produto Item: 089 - Papel
Higienico, 100% ﬁbras naturais, folha dupla, gofrado, neutro,
picotado, medindo 30x10cm cada rolo, em embalagem plástica
contendo 06 unidades, no dia 03 de fevereiro de 2021. Ocorre que
ao invés de entregarem embalagens com 6 unidades foram
entregues embalagens com 4 unidades.
Pedido 206-1: 10 pacotes ; Pedido 206-2: 24 pacotes; Pedido 209-2:
20 pacotes ; Pedido 210-1: 06 pacotes.
NOTIFICAMOS:
Para que seja feita a troca, nos termos do item 4.2. do edital. “Os
produtos deverão atender adequadamente as necessidades da
Secretaria solicitante, a ﬁm de permitir completa segurança e
atendimento da população. Veriﬁcada a não conformidade de algum
dos requisitos, o licitante beneﬁciário deverá promover as correções
necessárias no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, sujeitando-se
às penalidades previstas neste edital, bem como a responsabilizar-se
pela qualidade dos produtos, especialmente para efeito de
substituição, no caso de não atendimento ao solicitado”, a devida
troca do produto, no prazo legal ou a entrega da quantidade faltante.
Sem mais.
Publique-se no D.O.M.
Turiuba, 25/02/2021
Rubens Fernando de Souza
Prefeito Municipal

Autorizo e ratiﬁco a dispensa de licitação para locação, suporte e
manutenção do Sistema de Gerenciamento dos Atendimentos das
Famílias Assistidas pelo Departamento de Assistência Social e
Famílias em acompanhamento no exercício de 2020, em favor de WM
AUTO MECANICA LTDA, CNPJ21.404.711/0001-00, no valor de
R$7.566,10 (sete mil, quinhentos e sessenta e seis reais e dez
centavos), em conformidade com as atribuições a mim conferidas, no
art.25, I da Lei 8.666/93.
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