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PODER EXECUTIVO DE PENÁPOLIS
LICITAÇÕES E CONTRATOS
1º TERMO DE ALTERAÇÃO E
REABERTURA
Pregão Presencial 06/2021 – Processo 29/2021 –
Edital 2179/2021
Objeto: Contratação de empresa(s) para realização
de transporte escolar, conforme solicitação da
Secretaria Municipal de Educação.
Arthur Bezerra de Souza Júnior, Secretário de
Administração da Prefeitura de Penápolis,
considerando os questionamentos da empresa Bene
Serviços Eireli e as respostas da secretaria de
Educação e do Procurador Jurídico, usando das
atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve:
- ALTERAR o item 9.6 do Edital e Cláusula Quarta
do Anexo XVI, conforme segue: onde se lê “9.6 –
A vigência do contrato terá início a partir de sua
assinatura até o dia 31/12/2021, podendo ser
prorrogado pelo prazo legal, a critério da
Administração.”, leia-se “9.6 – A vigência do
contrato terá início a partir de sua assinatura até o
dia 31/12/2021, sendo que, antes do término do
prazo de vigência, e desde que preenchidos os
pressupostos legais e contratuais, o contrato poderá
ser prorrogado por igual período àquele
inicialmente
estabelecido,
a
critério
da
Administração.”;
- ALTERAR o item 11.1 do Edital e Cláusula
Décima Quarta do Anexo XVI, conforme segue:
onde se lê “11.1 – Não haverá reajuste de preços no
período em vigor do contrato.”, leia-se “11.1 – Em
caso de prorrogação de contrato, será aplicado o
reajuste pelo INPC/IBGE, considerando como
data-base do dia de assinatura do contrato. 11.1.1 –
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Por ocasião do reajuste, aplicar-se-á a seguinte
fórmula: - Preço do Km rodado do contrato X 70%
= A; - A X percentual de aumento (índice
INPC/IBGE) = B; - B + A = C; - C + 30% restante
do Km rodado = D; - D = novo preço do Km
rodado”.
A sessão pública de recebimento dos envelopes,
credenciamento e lances que ocorreria no dia
19/03/2021, ALTERA-SE para o dia 13/04/2021,
às 09h00min.
As demais cláusulas e especificações do Edital
permanecem inalteradas.
O Termo de Alteração e o edital retificado
encontram-se
disponíveis
no
site
www.penapolis.sp.gov.br em editais de licitações –
Pregão Presencial 06/2021 e plataforma da BLL –
Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.
Penápolis, 26 de março de 2021.
Arthur Bezerra de Souza Júnior – Secretário
Municipal de Administração
___________________________
NOTIFICAÇÕES
SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIÇO DE
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Pela presente e de acordo com a Lei Municipal nº
1.643 de 23/12/2009 e Lei nº 2.041 e Lei nº 2.043
de 25/05/2015, fica notificado o proprietário do
imóvel, abaixo citado, a executar o serviço de
capinação e limpeza, removendo todo material
procedente da capinação e outros materiais
depositados no local, pois o referido encontra-se
insalubre oferecendo risco a saúde pública do
município.
1. Endereço: Rua Augusto Pereira de Moraes nº
2215 – Cagliari
Nome do proprietário: Touro Empreendimentos
Imobiliários SPE Ltda.
Nome do compromissário: Nelcina Soares Bonini
Cadastro do imóvel: 965290-067-0010-001
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Fica concedido, em conformidade da Lei Municipal
nº 1.643 de 23/12/2009 e Lei nº 2.041 e Lei nº
2.043 de 25/05/15, no prazo de 20 dias, contados a
partir do primeiro dia útil após está publicação,
para sanar as irregularidades, imposta desde já. Não
sanada dentro do prazo estabelecido, a multa
equivalente de 173 UFP’s e outras penalidades na
legislação citada.
___________________________
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- Notificamos o contribuinte CARLA LUCIANA
FELIPE MOREIRA CPF 137.XXX.XXX-06,
estabelecida na cidade de Penápolis/SP, o
Cancelamento da Inscrição Municipal nº.
1.200.210, na data de 21/02/2016.
___________________________

SECRETARIA DE FINANÇAS – SERVIÇO
DE RENDAS E TRIBUTOS
- Notificamos a contribuinte NEIDE LAZILHA
FALEIROS, CPF 004.XXX.XXX-52, estabelecida
na cidade de Penápolis/SP, o Cancelamento da
Inscrição Municipal nº. 1.107.064, na data de
31/12/2020.
- Notificamos a empresa RENATO XAVIER
REGO CNPJ 11.892.589/0001-04, estabelecida na
cidade de Penápolis/SP, o Cancelamento de Ofício
da Inscrição Municipal nº. 2.216.054, na data de
08/10/2020, conforme Art. 114 da Lei nº 777/98
com alteração dada pela Lei nº 990 de 30/10/2011,
assim discriminado: “Art. 114 – A administração
poderá promover, de ofício, inscrições, alterações
cadastrais ou cancelamento, sem prejuízo da
aplicação das penalidades cabíveis, quando não
efetuadas pelo sujeito passivo, ou, em tendo sido,
apresentaram erro, omissão ou falsidade.”
Informamos que constam débitos anteriores.
- Notificamos a empresa EDISON F.P. VICENTE
ME, CNPJ 11.286.498/0001-17, estabelecida na
cidade de Penápolis/SP, o Cancelamento da
Inscrição Municipal nº. 2.201.823, na data de
17/12/2020.
- Notificamos o contribuinte DARIO ANTONIO
DE SOUZA CPF 324.XXX.XXX-34, estabelecida
na cidade de Penápolis/SP, o Cancelamento da
Inscrição Municipal nº. 1.200.210, na data de
21/02/2016.
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