
A Prefeitura Municipal de Pedregulho-SP, através de sua Comissão Permanente de Licitações
torna público aos interessados a seguinte decisão: “De conformidade com o que determina o
artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, parecer jurídico e manifestação da Comissão Permanente
de Licitações, conforme o processo de Inexigibilidade nº 003/2022, torno público a quem possa
interessar que após completo atendimento à legislação vigente, RATIFICO pela contratação do
show dos artistas MARCOS & BELLUT no valor de R$ 160.000,00. Ante as manifestações cons-
tantes dos autos do processo de inexigibilidade de licitação, referida passará a ser diretamente
com a empresa MARCOS & BELUTTI PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA – CNPJ Nº 10.577.998/
0001-45 responsável pelos cantores, para apresentação no dia 13 de agosto de 2022. A
contratação será realizada sob a forma de inexigibilidade de licitação, com base no artigo 25, III
da Lei 8.666/93. Pedregulho-SP, 25 de julho de 2022. DIRCEU POLO FILHO - Prefeito Municipal”.
Maiores informações à Praça Padre Luís Sávio, s/n – Fone (16) 3171-3315, no setor de licita-
ções.

Objeto: CONTRATAÇÃO DO SHOW DOS ARTISTAS MARCOS & BELLUT.
A Prefeitura Municipal de Pedregulho-SP, através de seu Departamento de Licitações torna público
aos interessados a seguinte decisão: “O EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL DE PEDREGULHO, no
uso de suas atribuições legais e tendo como prerrogativas os regramentos estatuídos pela Lei
8.666/93 e; CONSIDERANDO o requerimento da empresa NOIX MUSIC ADMINISTRAÇÃO DE
CARREIRA EIRELI; CONSIDERANDO o memorando do Departamento de Licitações, parecer da
Procuradoria Jurídica do Município bem como manifestação da Comissão Permanente de Licitações;
CONSIDERANDO as recomendações do parecer jurídico de fls.; DECIDE, DEFERIR o requerimento
da empresa NOIX MUSIC ADMINISTRAÇÃO DE CARREIRA EIRELI, todavia, ante as recomendações
do r. parecer jurídico, por segurança jurídica, determino a formalização da rescisão do Contrato
Administrativo nº 016/2022 firmado com a empresa NOIX MUSIC ADMINISTRAÇÃO DE CARREIRA
EIRELI – CNPJ Nº 22.941.865/0001-95, constando dos autos o devido termo de distrato. Para
proceder à formalização do novo contrato administrativo com a empresa MARCOS & BELUTTI
PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA – CNPJ Nº 10.577.998/0001-45, manifesto com relação ao termo
de ratificação do procedimento de forma apartada.  Pedregulho-SP, 25 de julho de 2022. DIRCEU
POLO FILHO - Prefeito Municipal”. Maiores informações à Praça Padre Luís Sávio, s/n – Fone (16)
3171-3315, no setor de licitações.



Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL
ODONTOLÓGICO, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERENCIA.

A Prefeitura Municipal de Pedregulho-SP, através de seu Departamento de Licitações torna públi-
co aos interessados a seguinte decisão: “O EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL DE PEDREGULHO,
no uso de suas atribuições legais e tendo como prerrogativas os regramentos estatuídos pela
Lei 8.666/93 e; CONSIDERANDO a supremacia da Administração Pública na condução e encer-
ramento dos procedimentos licitatórios em andamento, com fundamento no teor do artigo 49,
caput, da Lei 8.666/93; CONSIDERANDO o memorando de autoria do Centro Odontológico dan-
do conta de adjudicação indevida de marcas desclassificadas nos autos do procedimento e que
passaram desapercebidas na cota de reserva para micro empresas e empresas de pequeno por-
te; CONSIDERANDO parecer jurídico de fls.; DECIDE, REVOGAR, por desobediência aos artigos
37 da Constituição Federal e art. 3º da lei 8.666/93, a classificação, adjudicação e homologação
dos itens 142, 143 e 144 do certame licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 021/2022 –
Processo nº 8021/2022. DETERMINAR a reapreciação de mencionados itens em observância aos
requisitos mínimos estabelecidos no Anexo I – Termo de Referência do Edital. DETERMINAR ao
Setor de Licitações que após devidamente reclassificado retome os autos ao Gabinete para ad-
judicação e homologação, de forma que a contratação se faça de maneira vantajosa para a Ad-
ministração. Pedregulho-SP, 18 de julho de 2022. DIRCEU POLO FILHO - Prefeito Municipal”.
Maiores informações à Praça Padre Luís Sávio, s/n – Fone (16) 3171-3315, no setor de licita-
ções.

Tomada de Preços nº. 014/2022
Processo nº. 3014/2022

1 – Vistos estes autos de processo licitatório na modalidade “Tomada de Preços nº. 014/2022” -
execução de obra civil de reforma e adequação das estações ferroviárias do Município de Pedre-
gulho, estações do centro, Chapadão e Igaçaba, de acordo com o convênio firmado entre o Mu-
nicípio e o Governo do Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento
Regional sob Nº 101406/2022.

2 – Acolho as deliberações do Presidente da comissão permanente de licitações e ratifico o jul-
gamento do presente certame julgando a presente licitação DESERTA.



3 – Desta forma, determino o departamento de Obras e Serviços Municipais, juntamente com a
Comissão Permanente de Licitações a reabertura de processo licitatório, para aquisição do obje-
to desta.




























