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Pregão Presencial nº 008/2020
Processo nº 7008/2020
Despacho decisório de revogação de licitação
Objeto: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME EDITAL
E ANEXOS.
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 encerramento dos procedimentos
licitatórios em andamento, com fundamento no teor do artigo 49, caput, da Lei 8.666/93;
CONSIDERANDO a necessidade de contratação do objeto da presente bem como das recomendações do E.
Tribunal de Contas para que em tempos de pandemia não se realizem licitações presenciais;
CONSIDERANDO a prorrogação do período de quarentena na forma do disposto no Decreto Municipal n°. 3242/
2020 e suas alterações;
DECIDE,
REVOGAR , o certame licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 008/2020 - Processo nº 7008/2020, cujo
objeto é a AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME EDITAL E
ANEXOS.
DETERMINAR a sua baixa nos cadastros do Sistema em decorrência da revogação da Licitação.
DETERMINAR ao Setor de licitações a imediata abertura de novo processo, porém na forma eletrônica, nos
termos das diretrizes e recomendações expedidas pelo E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Pedregulho-SP, 16 de setembro de 2020.

DIRCEU POLO FILHO
Prefeito Municipal
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SESSÃO ORDINÁRIA DE 17 DE SETEMBRO DE 2020
EXPEDIENTE DO PREFEITO
1 - Veto Total ao Autógrafo de Lei de Iniciativa do Poder Legislativo nº. 021/2020, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de custeio das despesas veterinárias ao agressor de animais no Município de Pedregulho e dá
outras providências.
2 - Ofício nº. 044/2020/SNJ - advindo da Prefeitura Municipal solicitando inclusão do Projeto de Lei nº. 042/
2020 na Ordem do Dia da Sessão Ordinária do dia 17/09.
3 - Ofício nº. 045/2020/SNJ - advindo da Prefeitura Municipal solicitando inclusão do Projeto de Lei nº. 043/
2020 na Ordem do Dia da Sessão Ordinária do dia 17/09.
4 - Projeto de Lei nº. 042/2020 - Dá nova redação à Lei nº. 2897 de 08 de Setembro de 2020, que dispõe sobre
alterações no Orçamento Fiscal de 2020, para correção de erro material.
5 - Projeto de Lei nº. 043/2020 - A utoriza a abertura de créditos adicionais especiais no Orçamento vigente no
valor de R$ 24.840,50 e dá outras providências.

EXPEDIENTE DO VEREADOR
1 - Projeto de Lei nº. 024/2020 - Proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de estampidos
e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no Município de Pedregulho, e dá outras providencias. Vereador Fabrício F. Barbosa
2 - Requerimento nº. 103/2020 – Requer do Poder Executivo para que informe sobre destinação de terra
retirada terreno onde se localizava a Delegacia de Polícia de Pedregulho. Vereador Wanderley M. Carvalho
3 - Requerimento nº. 104/2020 – Requer da direção da Santa Casa de Misericórdia de Pedregulho para que
informe o nome e valor pago ao Consultor Jurídico da entidade. Vereador Wanderley M. Carvalho
4 - Requerimento nº. 105/2020 – Requer do Poder Executivo para que informe o local (oficina ou retífica) onde
se encontra motor de maquinário alocado no Parque de Exposições Dirso Polo aguardando reparos. Vereador Welder
D. Silva
5 - Requerimento nº. 106/2020 – Requer do Poder Executivo para que informe e previsão de liberação de
reabertura dos templos religiosos durante a fase amarela na qual o Município foi
inserido recentemente. Vereador Rafael H. Uehara
6 - Requerimento nº. 107/2020 – Requer da Mesa seja oficiado ao Provedor da Santa Casa local, solicitando
para que informe o valor atual da dívida da instituição, bem como o envio de relatório contendo os balancetes da
evolução da mesma ao longo do tempo. Vereador Fabrício F. Barbosa
7 - Requerimento nº. 108/2020 – Requer do Poder Executivo para que informe a previsão de retorno de atendimento do CEIS, bem como se há previsão para aquisição de cadeiras de rodas para os usuários. Vereador Leonardo
D. Bueno
8 - Requerimento nº. 109/2020 – Requer do Poder Executivo para que informe a data de vencimento do contrato do Município com a Empresa Sabesp, bem como se vem realizando investimentos em melhorias no abastecimento
de água. Vereador Leonardo D. Bueno

ORDEM DO DIA
VOTAÇÃO EM URGÊNCIA
1 - Projeto de Lei de Iniciativa do Poder Executivo nº. 042/2020 - Dá nova redação à Lei nº. 2897 de 08 de
Setembro de 2020, que dispõe sobre alterações no Orçamento Fiscal de 2020, para correção de erro material.
2 - Projeto de Lei de Iniciativa do Poder Executivo nº. 043/2020 - A utoriza a abertura de créditos adicionais
especiais no Orçamento vigente no valor de R$ 24.840,50 e dá outras providências.

VOTAÇÃO ORDINÁRIA
1 - Veto Parcial ao Autógrafo de Lei de Iniciativa do Poder Legislativo nº. 005/2020, que dispõe sobre a doação
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de EPIs - máscaras de tecido ou TNT - para a população de Pedregulho, para proteção contra o Covid-19 e dá
outras providências.
2 - Veto Total ao Autógrafo de Lei de Iniciativa do Poder Legislativo nº. 018/2020 , que visa reconhecer a
atividade religiosa como essencial para a população de Pedregulho/SP em tempos de crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais e dá outras providências.
3 - Veto Total ao Autógrafo de Lei de Iniciativa do Poder Legislativo nº. 019/2020 , que autoriza o Poder
Executivo Municipal a firmar parceria público-privada para uso do Parque Dirso Polo e dá outras providências.
4 - Projeto de Lei de Iniciativa do Poder Executivo nº. 037/2020 - Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias
para o Exercício Financeiro de 2021 e dá outras providências. (Votação em 2º. Turno)
5 - Projeto de Lei de Iniciativa do Poder Legislativo nº. 012/2020 - Dispõe sobre a implantação de sinalização
viária horizontal e vertical, bem como a colocação de postes metálicos e placas para futuras denominações de ruas
em todos os novos loteamentos, conjuntos habitacionais e chácaras no município de Pedregulho. Vereador Fabrício
F. Barbosa
6 - Projeto de Lei de Iniciativa do Poder Legislativo nº. 018/2020 - Dispõe sobre a publicidade de doação de
cestas básicas no Município de Pedregulho e dá outras providências. Vereador Fabrício F. Barbosa

Pedregulho, 15 de Setembro de 2020
RAFAEL HENRIQUE OLIVEIRA UEHARA
Presidente
Gislaine Teixeira Baia
Secretária

