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Pregão Presencial n° 152/2017 - Processo n° 5.772/2017 
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de conservação e manutenção com poda e capina nas áreas 

verdes e em logradouros da área  urbane  do Município, como apoio e de forma complementar àquelas já 
executadas pela Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos, conforme especificações e quantidades 
constantes no Termo de Referência. 

DESPACHO - ANULAÇÃO 

1. Tendo ciência do procedimento em epígrafe, e ante as manifestações acostadas, 

indubitavelmente existem vícios insanáveis que macularam o certame. 

2. Julgo salutar sacrificar o presente processo, invocando a autotutela dos atos da 

Administração, na persecução da eficácia e eficiência exigidas do Administrador Público. Assim, 

ANULO o presente certame, com fulcro no  art.  49, caput, da Lei 8.666/93. 

3. Em conseqüência, DETERMINO à Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos que 

tome as medidas necessárias para a elaboração de novo Termo de Referência, escoimando-se os 

óbices, na forma da Lei. 

Registre-se, Publique-se. 

Estância Turística de Tremembé, SP, 06 de dezembro de 2017. 

‘) 
Marcelo'Vaqueli 

Prefeito Municipal 
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PODER EXECUTIVO DE TREMEMBÉ 

Licitações e Contratos 

Comunicados 

Comunicado - Informamos ao vencedor do  Box  03 

do Mercado Municipal que o prazo para regularização da 

documentação jurídica se encerrará em 06/02/2018. 

Revogação / Anulação 

Pregão Presencial n° 142/2017 - Processo n° 

6124/2017 

Objeto: Contratação de empresa para prestação 

de serviço de manutenção preventiva e corretiva 

em microcomputadores pertencentes as unidades 

administrativa da secretaria municipal de educação do 

Município de Tremembé. 

DESPACHO -ANULAÇÃO 

1. Tendo ciência do procedimento em epígrafe, 

e ante as manifestações acostadas, indubitavelmente 

existem vícios insanáveis que macularam n o certame. 

2. Julgo salutar sacrificar o presente processo, 

invocando a autotutela dos atos da Administração, 

na persecução da eficácia e eficiência exigidas do 

Administrador Público. Assim, ANULO o presente 

certame, com fulcro no  art.  49, caput, da Lei 8.666/93. 

3. Em conseqüência, DETERMINO à Secretaria de 

Educação que tome as medidas necessárias para a 

elaboração de novo Termo de Referência com os devidos 

orçamentos, escoimando-se os óbices, na forma da Lei. 

Registre-se. Publique-se. 

Estância Turística de Tremembé, SP, 03 de janeiro de 

2018. 

Marcelo Vaqueli 

Prefeito Municipal 

Pregão Presencial n° 152/2017 - Processo n° 

5.772/2017 

Objeto: Contratação de empresa para a prestação 

de serviços de conservação e manutenção com poda e 

capina nas áreas verdes e em logradouros da área urbana 

do Município, como apoio e de forma complementar 

àquelas já executadas pela Secretaria de Obras 

Públicas e Serviços Urbanos, conforme especificações e 

quantidades constantes no Termo de Referência. 

DESPACHO -ANULAÇÃO 

1. Tendo ciência do procedimento em epígrafe, 

e ante as manifestações acostadas, indubitavelmente 

existem vícios insanáveis que macularam o certame. 

2. Julgo salutar sacrificar o presente processo, 

invocando a autotutela dos atos da Administração, 

na persecução da eficácia e eficiência exigidas do 

Administrador Público. Assim, ANULO o presente 

certame, com fulcro no  art.  49, caput, da Lei 8.666/93. 

3. Em conseqüência, DETERMINO à Secretaria 

de Obras Públicas e Serviços Urbanos que tome as 

medidas necessárias para a elaboração de novo Termo 

de Referência, escoimando-se os óbices, na forma da Lei. 

Registre-se. Publique-se. 

Estância Turística de Tremembé, SP, 06 de 

dezembro de 2017. 

Marcelo Vaqueli 

Prefeito Municipal 

Convocação - Chamamento Público 

CHAMAMENTO PÚBLICO - CREDENCIAMENTO 

N° 08/2017 — Proc.  NJ'  6438/2017. Objeto: SELEÇÃO 

DE ENTIDADE/ORGANIZAÇÃO SOCIAL SEM FINS 
LUCRATIVOS PARA, EM REGIME DE PARCERIA, 
CELEBRAR TERMO DE COLABORAÇÃO COM 

MUNICÍPIO PARA O ATENDIMENTO, EM PERÍODO 

INTEGRALEPARCIAL,DE615CRIANÇASEM UNIDADES 

ESCOLARES INSTALADAS EM IMÓVEIS PÚBLICOS: 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

SENHOR PAULO CASAGRANDE; CRECHE MUNICIPAL 

Município de Tremembé — Estado de São Paulo 
Diário Oficial assinado digitalmente conforme  MP  n° 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade. 
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