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PODER EXECUTIVO
LICITAÇÕES E CONTRATOS
RESUMO DE TERMO CONTRATUAL Nº070/2020
TERMO CONTRATUAL Nº070/2020
PROCESSO Nº036/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2020
OBJETO: Aquisição de material e equipamento elétrico para
iluminação pública.
CONTRATADA: J N MATERIAIS ELETRICOS FERNANDOPOLIS EIRELI,
CNPJ28.309.528/0001-66
VALOR: R$15.370,75 (três mil, trezentos e setenta reais e setenta e
cinco centavos)
PRAZO: 90 DIAS
Turiuba, 26 de Julho de 2020.
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIUBA
CNPJ. 45.724.952/0001-96
Rubens Fernando de Souza
Prefeito Municipal

NOTIFICAÇÃO PARA PROVA DE DESTINAÇÃO DE BEM
PÚBLICO
NOTIFICAÇÃO PARA PROVA DE DESTINAÇÃO DE BEM PÚBLICO
REF. PROCESSO 25/2016. CONCORRÊNCIA 001/2016. OBJETO:
Concessão de direito real de uso de bem público, sendo área de
terreno sem benfeitorias, situado na cidade de Turiúba, contante de
09 (nove) terrenos formados pelos lote 01 a 09, da quadra 69,
matricula nº15.851, a pessoa física/jurídica, por período de 30 (trinta)
anos, desde que atendias todas as especiﬁcações constantes deste
edital, autorizada por lei municipal nº464/2015.
Ficam notiﬁcados os CONCESSIONÁRIOS abaixo, para comprovarem
no prazo de 05 (cinco) dias, a destinação do imóvel cedido, nos
termos da Lei 464/2015, sob pena de terem os contratos
RECINDIDOS AMIGAVELMENTE, nos termos do item 4.1”e”, quanto a
zelar pela efetiva destinação do imóvel. Nestes termos ﬁcam
notiﬁcados:
CONCESSIONÁRIO JOSÉ MARIA SOUZA ROCHA. CONTRATO Nº
070/2016. Concessão de direito real de uso de bem público, sendo
área de terreno sem benfeitorias, situado na cidade de Turiúba,
contante de 09 (nove) terrenos formados pelos lote 01 da quadra 69,
matricula nº15.851, a pessoa física/jurídica, por período de 30 (trinta)
anos, desde que atendias todas as especiﬁcações constantes deste
edital, autorizada por lei municipal nº464/2015.
CONCESSIONÁRIO JURANDI JOSÉ PEREIRA. CONTRATO Nº 071/2016.
Concessão de direito real de uso de bem público, sendo área de
terreno sem benfeitorias, situado na cidade de Turiúba, contante de
09 (nove) terrenos formados pelos lote 02 da quadra 69, matricula
nº15.851, a pessoa física/jurídica, por período de 30 (trinta) anos,
desde que atendias todas as especiﬁcações constantes deste edital,
autorizada por lei municipal nº464/2015.
CONCESSIONÁRIO NILSÉRGIO FERREIRA DE ABREU. CONTRATO Nº
072/2016. Concessão de direito real de uso de bem público, sendo
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área de terreno sem benfeitorias, situado na cidade de Turiúba,
contante de 09 (nove) terrenos formados pelos lote 03 da quadra 69,
matricula nº15.851, a pessoa física/jurídica, por período de 30 (trinta)
anos, desde que atendias todas as especiﬁcações constantes deste
edital, autorizada por lei municipal nº464/2015.
CONCESSIONÁRIO LUIZ LUCIANO DOS SANTOS. CONTRATO Nº
073/2016. Concessão de direito real de uso de bem público, sendo
área de terreno sem benfeitorias, situado na cidade de Turiúba,
contante de 09 (nove) terrenos formados pelos lote 04 da quadra 69,
matricula nº15.851, a pessoa física/jurídica, por período de 30 (trinta)
anos, desde que atendias todas as especiﬁcações constantes deste
edital, autorizada por lei municipal nº464/2015.
CONCESSIONÁRIO ANTONIO ALVES DA SILVA. CONTRATO Nº
074/2016. Concessão de direito real de uso de bem público, sendo
área de terreno sem benfeitorias, situado na cidade de Turiúba,
contante de 09 (nove) terrenos formados pelos lote 05 da quadra 69,
matricula nº15.851, a pessoa física/jurídica, por período de 30 (trinta)
anos, desde que atendias todas as especiﬁcações constantes deste
edital, autorizada por lei municipal nº464/2015.
CONCESSIONÁRIO EDEVAN LEANDRO DE ALCANTARA. CONTRATO Nº
078/2016. Concessão de direito real de uso de bem público, sendo
área de terreno sem benfeitorias, situado na cidade de Turiúba,
contante de 09 (nove) terrenos formados pelos lote 09 da quadra 69,
matricula nº15.851, a pessoa física/jurídica, por período de 30 (trinta)
anos, desde que atendias todas as especiﬁcações constantes deste
edital, autorizada por lei municipal nº464/2015.
Os contratos CONTRATO Nº 075/2016, CONCESSIONÁRIO RODRIGO
CARDOSO DA SILVA, lote 06 da quadra 69, matricula nº15.851;
CONTRATO Nº 076/2016, CONCESSIONÁRIO JOSEFA DA SILVA LOPES,
lote 07 da quadra 69, matricula nº15.851; e CONTRATO Nº 077/2016,
CONCESSIONÁRIO IGOR SOARES SILVA, lote 08 da quadra 69,
matricula nº15.851; forma declarados rescindidos de pleno direito
em 03 de novembro de 2016, nos termos do Art.78, I e XII da Lei nº
8666/93.
Nestes termos, ﬁcam NOTIFICADOS.
Turiuba/SP, 09 de Junho de 2020.
Rubens Fernando de Souza
Prefeito Municipal

RATIFICAÇÃO - PROCESSO 038/2020
RATIFICAÇÃO PROCESSO 038/2020 DISPENSA 018/2020 Autorizo e
ratiﬁco a dispensa de licitação para contratação de psicóloga para
atender a demanda da Unidade Básica de Saúde, em favor de
SILVANA PERPÉTUA SANTIAGO PEREIRA, CNPJ36.650.965/0001-77, no
valor de R$5.160,00 (Cinco mil, cento e sessenta reais), em
conformidade com as atribuições a mim conferidas, no art.25, I da
Lei 8.666/93. Turiúba, 09 de Julho de 2020. Rubens Fernando de
Souza Prefeito Municipal
RATIFICAÇÃO - PROCESSO 039/2020
RATIFICAÇÃO
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PROCESSO 039/2020
DISPENSA 019/2020
Autorizo e ratiﬁco a dispensa de licitação para aquisição de
Suplementação Infantil LPC 400GR, em favor de RAGA PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ05.553.629/0001-82, no valor de
R$7.257,60 (Sete mil, duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta
centavos), em conformidade com as atribuições a mim conferidas, no
art.25, I da Lei 8.666/93.
Turiúba, 09 de Julho de 2020.
Rubens Fernando de Souza
Prefeito Municipal

RATIFICAÇÃO - PROCESSO 040/2020
RATIFICAÇÃO
PROCESSO 040/2020
DISPENSA 020/2020
Autorizo e ratiﬁco a dispensa de licitação para contratação de
empresa especializada para elaboração de projeto elétrico e
instalação de 29 luminárias públicas, em favor de POSTE PADRÃO
NEVES PAULISTA MATERIAIS ELETRICOS EIRELI,
CNPJ23.985.952/0001-07, no valor de R$14.150,00 (Quatorze mil
cento e cinquenta reais), em conformidade com as atribuições a mim
conferidas, no art.25, I da Lei 8.666/93.
Turiúba, 09 de Julho de 2020.
Rubens Fernando de Souza
Prefeito Municipal
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