
Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Taquaritinga, 17 de fevereiro de 2021. 

Ofício n° 044/2021  

Ref.: Requerimento no  003/2021  
Vereador: Orides Previdelli Junior 

Senhor Presidente: 

O expediente da referência, aprovado por essa E. Câmara Municipal na 
Sessão Ordinária do dia 01 de fevereiro de 2021 e transcrito no Ofício n° 06/2021, de 02 de 
fevereiro de 2021, dessa Digna Presidência, foi alvo da nossa atenção. 

Respondendo ao nobre Vereador, que solicita informações sobre as obras 
de duplicação da Rodovia Municipal Dr. Ilorácio Ramalho, informamos que o processo 
Ucitatório contempla que a empresa que apresentou toda documentação comprobatória, de 
capacidade técnica e menor preço entre os participantes. Uma vez homologado o processo se 
deu a assinatura do contrato, onde está estabelecido o prazo para sua execução. 

O poder fiscalizatório da Diretoria de Convênios, pode e deve fiscalizar o 
correto andamento dos contratos, e neste caso conforme bem indicou o N. Edil, esta 
Municipalidade notificou a empresa vencedora para que de andamento e conclua a obra 
licitada, ou se manifeste pela desistência do contrato, para que possamos convocar a segunda 
colocada no certame licitatório, conforme bem retratado no relatório que encaminhamos para 
sua análise. 

Sem mais para o momento e ao inteiro dispor de Vossa Excelência, 
finalizamos com renovadas expressões e cordiais cumprimentos. 

V 	rIel José Marsico 
Prefeito Municipal 

Excelentíssimo Senhor 
Marcos Aparecido Lourençano 
Presidente da Câmara Municipal de 
Taquaritinqa  
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Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Taquaritinga, 16 de fevereiro de 2021. 

Ofício n° 025/2021 - Convênios 

Ref.: Oficio n° 06/2021 - Câmara Municipal de Taquaritinga 

Excelentíssimo Senhor Prefeito, 

Com nossos cumprimentos, vimos por meio deste, encaminhar as resoluções referentes 
ao requerimento proposto pelo vereador JUN1NHO PREVTDELLT, apresentado e aprovado em 
sessão ordinária do Poder Legislativo: 

1. Duplicação da Rodovia Municipal Dr. Horácio Ramalho: 

Processo Licitatório: Tomada de Preços n°017/2020 

Contrato Administrativo n° 053/2020 

Empresa Vencedora: Deita Manos Construtora e Incorporadora Ltda-ME 

Objeto: fornecimento de mão de obra e material para duplicação do inicio da Rodovia 
Municipal Dr. Horácio Ramalho, inserida dentro do perímetro urbano, que confere acesso à 
Rodovia SP-333, no município de Taquaritinga-SP, vinculado ao Contrato de Repasse OGU MDR 
n° 893354/2019. Programa 5300020190029 - Planejamento Urbano - Proponente Específico, 
firmado pelo município de Taquaritinga, junto à União Federal, por intermédio do Ministério do 
Desenvolvimento Regional, representada pela Caixa Econômica Federal. 

Situação Atual: foi enviada à empresa contratada, via Correios com AR (Aviso de 
Recebimento), uma Notificação Extrajudicial, devido ao descumprimento da CLAUSULA 
QUARTA - DOS PRAZOS, PREÇOS E CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO do Contrato 
Administrativo n° 053/2020. Diante disto, esta notificação já foi encaminhada ao Departamento de 
Assuntos Jurídicos para que as medidas necessárias e cabíveis sejam aplicadas, visto que a empresa 
já recebeu esta documentação e não se manifestou dentro do prazo fornecido. 

Vale ressaltar que, antes do chamamento das demais colocadas do processo licitatório 
Tomada de Preços a° 017/2020, há alguns trâmites burocráticos a serem respeitados: como a 
provável emissão do Termo de Rescisão Contratual e sua publicação no Diário Oficial do 
Município, além da vistoria in loco de um profissional designado pela Caixa Econômica Federal 
para averiguação do que foi executado. 

Sem mais para à momento, colocando-nos à disposição de Vossa Senhoria sempre que 
for necessário, renovamos votos de elevada estima e profunda consideração 

• 

Fernanda Mijíiel Lima 
Diretora da Central de Convênios e Contratos 
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