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Imprensa Oficial da Estância Hidromineral de Serra Negra
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sexta-Feira, 03 de outubro de 2008 - Ano III - Nº 120

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS, CONTRATOS E
LICITAÇÕES
EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO
Pregão Presencial nº 008/2008
Contratante – Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra
Negra
Contratado – José Gilberto Monego ME
Objeto – Contratação de empresa especializada para locação de som
de pequeno e médio porte e som volante.
Valor – R$ 12.362,00
Prazo – 60 dias.
Data da assinatura – 24/09/08
Tomada de Preços nº 006/2008
Contratante – Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra
Negra
Contratado – Souza Pedro Engenharia e Construção Ltda

Objeto – Contratação de empresa especializada para execução das
obras de construção de prédio para Ambulatório da Saúde Mental.
Valor – R$ 29.166,99
Prazo – 30 dias.
Data da assinatura – 30/09/08

Tomada de Preços nº 014/2008
Contratante – Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra
Negra
Contratado – Prefac Impermeabilizações Ltda
Objeto – Contratação de empresa especializada para execução das
obras de impermeabilização da laje de cobertura do Auditório do Centro
de Convenções.
Valor – R$ 25.775,05
Prazo – 30 dias.
Data da assinatura – 30/09/08

ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO
ATA DA VIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA, DA QUARTA
SESSÃO LEGISLATIVA, DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA.
Aos quinze dias do mês de setembro, do ano de dois mil e oito, às
19:40h, a Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra/
SP realizou em sua sede localizada na Rua Nossa Senhora do Rosário,
s/nº, Centro de Convenções “Circuito das Águas”, nesta cidade, sob a
Presidência do vereador Marcos Teseu Bailão Testa, e secretariando os
trabalhos o vereador João Alcides Dei Santi, sua 27ª Sessão Ordinária,
da 4ª Sessão Legislativa, da 14ª Legislatura, com a presença dos
vereadores: Celso Bueno Corchetti, Deoclécio Anghinoni, Fátima do
Rosário Gianotti, Felipe Amadeu Pinto da Fonseca, João Alcides Dei
Santi, Marcos Teseu Bailão Testa, Maria Aparecida Bento Postali, Mario
Roberto Vitale Junior e Nelita Rizzieri Marchi Jorge Nunes. Havendo
número regimental, o Exmo. Sr. Presidente declarou aberta a sessão e
convidou a todos, para juntos, rezarem o Pai-Nosso. Passou-se em
seguida ao EXPEDIENTE: onde foi lida, discutida, votada e aprovada,
por unanimidade, a ata da 26ª sessão ordinária, realizada em 08 de
setembro de 2008. Em seguida, passou-se ao EXPEDIENTE DE
DIVERSOS: de início, o Exmo. Sr. Presidente fez comunicações de
interesse geral e, em seguida, pelo Secretário da Mesa, foi proferida
leitura das correspondências recebidas no período de 09 a 15 de
setembro de 2008, dentre elas: TELEGRAMAS INFORMANDO A
LIBERAÇÃO DE VERBAS: - Do Ministério da Saúde – Secretaria
Executiva, informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde, referente ao pagamento dos seguintes programas:
a) Programa de piso estratégico – gerenciamento de risco de VS –
produtos/serviços - Competência 08/2008, no valor de R$ 345,68; b)
Programa Fundo Nacional de Saúde, referente ao pagamento de piso
estratégico – gerenciamento de risco de VS – Competência 08/2008,

no valor de R$ 84,75. OFÍCIOS DIVERSOS: a) Ofício nº RGDS4 – 034/
08 – da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo –
SABESP – Setor de Serra Negra, em resposta à indicação nº 239/
2008, de autoria da vereadora Nelita Rizzieri Marchi Jorge Nunes,
informando que os pontos de vala de asfalto irregulares na Rua Elizeu
Franco de Godoi já foram refeitos; b) Ofício RG nº 196/08 – da
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP
– Unidade de Negócio Pardo e Grande, em atendimento à Lei
Complementar nº 101/00 – Responsabilidade Fiscal, de 04 de maio de
2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade fiscal, as administrações municipais necessitam adotar
providências de natureza orçamentária e financeira. Ciente da
importância da Lei e com o objetivo de aprimorar as relações contratuais
que a Sabesp mantém com a Municipalidade de Serra Negra/SP, nos
serviços de fornecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, foi
apresentado à Câmara Municipal, as relevantes informações para a
montagem e consecução das peças orçamentárias preconizadas pelos
artigos 2º, 48 e 60 da Lei nº 4.320 (Normas Gerais para Elaboração e
Controle dos Orçamentos) e artigos 4º, 5º e 48 da Lei Complementar
nº 101/2000, bem como para as programações e execuções financeiras;
c) Ofício nº 2.134/085 – da Presidência da Câmara dos Deputados, em
resposta à moção nº 16/2008, de autoria de todos os vereadores da
Câmara Municipal de Serra Negra, esclarecendo que tramita naquela
Casa Legislativa, o Projeto de Lei nº 4.846/1994, que trata sobre as
novas regulamentações sobre propagandas de bebidas alcoólicas, o
qual está pronto para fazer parte da Ordem do Dia do Plenário daquela
Casa Legislativa, aguardando decisão do Colégio de Líderes quanto ao
melhor momento para inclusão da matéria na pauta de votação; d) Da
Família do Ex-Presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso,
agradecendo, sensibilizada, as manifestações de solidariedade e carinho
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encaminhadas em virtude do falecimento de Ruth Corrêa Leite Cardoso;
e) Ofício da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo,
encaminhando cópias do requerimento de congratulações nº 2998, de
27 de agosto de 2008, de autoria do deputado estadual Rogério
Nogueira, cumprimentando a população Serra-negrense, em virtude
do aniversário do Município de Serra Negra, a ser comemorado no
próximo dia 23 de setembro; f) Ofício da Assembléia Legislativa do
Estado de São Paulo, encaminhando cópias do requerimento de
congratulações nº 3058, de 21 de agosto de 2008, de autoria do
deputado estadual Haifa Madi, cumprimentando a população Serranegrense, pela passagem do aniversário de sua emancipação política.
g) Ofício HSRL Especial, da Associação da Santa Casa de Misericórdia
de Serra Negra – Hospital Santa Rosa de Lima, em resposta ao
requerimento nº 443/2008, de autoria do vereador Felipe Amadeu Pinto
da Fonseca, remetendo cópia da auditoria independente realizada por
aquela Associação sobre os exercícios dos anos de 2005/2006, nos
termos da lei vigente. Todos os documentos ficaram à disposição dos
nobres vereadores junto à Mesa Diretora. MENSAGENS E PROJETOS
DO EXECUTIVO: Mensagem nº 31/2008, encaminhando projeto de lei
nº 51, de 12 de setembro de 2008, que autoriza o reforço de dotação
do orçamento vigente, no valor de R$ 2.136.300,00. PROJETOS DA
MESA E DOS VEREADORES: Projeto de Lei nº 50, de 15 de setembro
de 2008, de autoria da vereadora Fátima do Rosário Gianotti, que
proíbe o fumo e seus congêneres em recintos, edificações e locais
fechados, no Município de Serra Negra e dá outras providências.
INDICAÇÕES: Indicação nº 246/2008, de autoria da vereadora Nelita
Rizzieri Marchi Jorge Nunes, que indica ao Sr. Prefeito Municipal, para
que verifique as possibilidades de realizar os reparos necessários nos
bancos da Praça João Nunciaroni, localizada no Loteamento Vila Dirce,
bem como verificar a razão pela qual a fonte ali existente não possui
água. Indicação nº 247/2008, de autoria da vereadora Nelita Rizzieri
Marchi Jorge Nunes, que indica ao Sr. Prefeito Municipal, para que
verifique as possibilidades de colocar redutor de velocidade na Rua
Arthur Neves Júnior, altura do número 558, localizada no Loteamento
Alto das Palmeiras. Indicação nº 248/2008, de autoria da vereadora
Nelita Rizzieri Marchi Jorge Nunes, que indica ao Sr. Prefeito Municipal,
para que verifique as possibilidades de construir um Campo de Futebol
ao lado do Clube dos Passarinheiros, localizado no Loteamento Alto
das Palmeiras. Indicação nº 249/2008, de autoria da vereadora Nelita
Rizzieri Marchi Jorge Nunes, que indica ao Sr. Prefeito Municipal, para
que verifique as possibilidades de tomar providências urgentes com
relação ao ponto de ônibus localizado na Rua Umberto Amadeu
Catanezzi Baccin, Loteamento Alto das Palmeiras, no sentido de colocar
cobertura e bancos, eis que muitas pessoas esperam o ônibus naquele
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local, que, aliás, não possui nenhuma estrutura, além do que, no local,
são colocados sacos de lixo e ainda serve de local para despejo de
entulho. Indicação nº 250/2008, de autoria do vereador Mario Roberto
Vitale Junior, que indica à Viação Gaivota, para que verifique as
possibilidades de estender a linha de ônibus circular do Loteamento
Vila Dirce até a Rua André Fiorini Pedrotti, pois atualmente o ônibus só
passa em uma rua do referido Loteamento. Indicação nº 251/2008, de
autoria do vereador Mario Roberto Vitale Junior, que indica ao Sr. Prefeito
Municipal, para que verifique as possibilidades de disponibilizar
iluminação pública, instalação de corrimão e a realização de limpeza
geral no local conhecido como “Viela do Bangüé”, localizada no
Loteamento Vila Dirce. Indicação nº 252/2008, de autoria do vereador
Celso Bueno Corchetti, que indica ao Sr. Prefeito Municipal, para que
determine à Secretaria da Educação, no sentido de não parar os seus
veículos em local sinalizado com placa de “Proibido Estacionar” e na
“Faixa Amarela”, localizado à Praça XV de Novembro, pois estes veículos
estão impedindo a passagem, pelo fato da rua ser muito estreita.
Indicação nº 253/2008, de autoria da vereadora Nelita Rizzieri Marchi
Jorge Nunes, que indica ao Sr. Prefeito Municipal para que verifique as
possibilidades de realizar a colocação de um portão envidraçado no
local onde já existe uma grade de ferro, no refeitório da EMEI “Haydeé
K. Padula” pois há necessidade de se manter a transparência e de
proteger as crianças do vento, chuva e frio, prevenindo problemas de
saúde. Indicação nº 254/2008, de autoria da vereadora Nelita Rizzieri
Marchi Jorge Nunes, que indica ao Sr. Prefeito Municipal, para que
determine à Secretaria de Trânsito local, para que faça a colocação de
redutores de velocidade na Rua Armando Argentini, em dois pontos a
serem avaliados, para maior segurança dos pedestres que ali circulam.
Indicação nº 255/2008, de autoria da vereadora Nelita Rizzieri Marchi
Jorge Nunes, que indica ao Sr. Prefeito Municipal, para que verifique
as possibilidades de realizar a compra de ferramentas de trabalho tais
como: pá, pá de pedreiro, carrinho de pedreiro, luvas, botas e vassouras,
para que os funcionários do Cemitério Municipal tenham uma condição
digna de trabalho, além de construir um local adequado para guardar
materiais como cimento, pedra e areia. Após ser proferida a leitura
das indicações, o Exmo. Sr. Presidente determinou fossem as mesmas
encaminhadas aos setores competentes, para, dentro do possível, serem
adotadas as medidas cabíveis e pertinentes. Inscrito no PEQUENO
EXPEDIENTE, o vereador João Alcides Dei Santi que, após agradecer a
presença de todos, solicitou providências urgentes quanto à limpeza,
além de melhorias na infra-estrutura no Campo de Futebol “Paulistinha”,
no Recinto de Exposições Serra Negra e em todas as quadras
poliesportivas do Município. Não havendo mais nenhum vereador
inscrito no Pequeno Expediente, passou-se ao GRANDE EXPEDIENTE.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES: Requerimento nº 468/2008, de
autoria da vereadora Nelita Rizzieri Marchi Jorge Nunes e outros, que
solicita a inclusão do projeto de lei nº 51, de 2008, de autoria do Poder
Executivo Municipal, que autoriza reforço de dotação do orçamento
vigente, no valor de R$ 2.136.300,00, na ordem do dia da 27ª Sessão
Ordinária, da 4ª Sessão Legislativa, da 14ª Legislatura; bem como a
convocação, nos termos do parágrafo único do artigo 59 da Lei Orgânica
do Município, c/c artigo 120 do Regimento Interno desta Casa de Leis,
de 01 (uma) Sessão Extraordinária a ser realizada logo após o término
da 27ª Sessão Ordinária, para ser o projeto de lei nº 51, de 2008,
deliberado em 1ª e 2ª discussão e votação por esta Egrégia Casa de
Leis, levando-se em consideração a sua importância e, também, que o
mesmo tramita em regime de urgência. Posto em discussão e votação,
foi aprovado por unanimidade. REQUERIMENTOS DE CONGRATULAÇÕES
E APLAUSOS: Requerimento nº 464/2008, de autoria da Câmara
Municipal de Serra Negra, que solicita consignação em ata, de votos
de congratulações e aplausos para com o Jornal Cidade - Grupo Cicomac,
pela exemplar iniciativa em promover e difundir o “Projeto conheça
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melhor seu candidato”, projeto este que visa fomentar o pleno debate
entre os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador, com a intenção
de proporcionar que as idéias e os projetos de cada candidato sejam
de conhecimento de todos os eleitores, favorecendo, conseqüentemente,
o voto consciente. Posto em discussão, usaram da palavra os vereadores
Mario Roberto Vitale Junior e Felipe Amadeu Pinto da Fonseca, ambos
tecendo vários elogios pela brilhante iniciativa do Jornal Cidade – Grupo
Cicomac, possibilitando que os candidatos a prefeito municipal, viceprefeito e vereador, apresentassem à toda a população Serra-negrense
suas propostas e as metas que pretendem atingir, caso sejam eleitos,
visando o esclarecimento dos eleitores da cidade. Usou da palavra o
vereador Marcos Teseu Bailão Testa, que congratulou o Jornal Cidade
– Grupo Cicomac, comparando esta brilhante e importante iniciativa
com aquelas apresentadas pela imprensa de grandes centros urbanos,
a exemplo o Jornal “Estado de São Paulo”, na capital paulista. Posto
em votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº 465/
2008, de autoria do vereador Celso Bueno Corchetti, que solicita
consignação em ata, de votos de congratulações e aplausos para com
todos os membros do Círculo de Leitura de Serra Negra, que em parceria
com o Jornal Cidade, realizaram a 1ª Feira do Livro de Serra Negra,
ocorrida entre os dias 21 e 24 de agosto de 2008 no “Palácio Primavera,
Deputado Ricardo Nagib Izar”. Posto em discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade. REQUERIMENTOS DE PESAR: Requerimento
nº 466/2008, de autoria da Câmara Municipal de Serra Negra, que
solicita consignação em ata, de votos de profundo pesar pelo falecimento
do senhor Américo Felippi. Requerimento nº 467/2008, de autoria da
Câmara Municipal de Serra Negra, que solicita consignação em ata, de
votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor Ernesto Paschoal
Brotto. Não havendo nenhum vereador inscrito no Grande Expediente,
passou-se à ORDEM DO DIA. Com a verificação de presença, constatouse a presença dos mesmos vereadores que iniciaram esta sessão. Após,
deu-se início a discussão e votação dos seguintes projetos constantes
da pauta: I - 2ª Discussão e votação do projeto de lei nº 43, de 2008,
de autoria do vereador Marcos Teseu Bailão Testa, que dispõe sobre a
cassação de licença de funcionamento dos estabelecimentos que
permitam a prática, facilitem, façam apologia, incentivem ou realizem
mediação da exploração sexual de crianças e adolescentes; que realizem
o comércio ou a entrega gratuita, por qualquer meio, de substâncias
tóxicas ou de bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes; ou que
explorem jogos de azar voltados a crianças e adolescentes. Por se
tratar de segunda discussão e votação, foi dispensada a leitura dos
pareceres. Em seguida, foi dada a leitura das seguintes emendas: 1ª:Emenda aditiva nº 21/2008, de autoria da vereadora Nelita Rizzieri
Marchi Jorge Nunes, que altera o artigo 1º do projeto de lei nº 43/
2008. Posta em discussão, usou da palavra a autora, esclarecendo que
todas as infrações incorporadas ao artigo 1º, através da presente
emenda, têm o objetivo de proporcionar maior eficácia a este projeto
de lei, melhorando, conseqüentemente, a proteção oferecida pelo
Município às crianças e adolescentes. Posta em votação, foi aprovada
por unanimidade. 2ª:- Emenda modificativa nº 22/2008, de autoria
da vereadora Nelita Rizzieri Marchi Jorge Nunes, que altera a ementa
do projeto de lei nº 43/2008. Posta em discussão, usaram da palavra
os vereadores Marcos Teseu Bailão Testa, Nelita Rizzieri Marchi Jorge
Nunes e Mario Roberto Vitale Junior, todos discorrendo que a presente
emenda torna a ementa do projeto de lei mais abrangente, facilitando
sua individualização, além de sua redação abranger todo o conteúdo
do presente projeto de lei. Posta em votação, foi aprovada por
unanimidade. 3ª:- emenda modificativa nº 23/2008, de autoria da
vereadora Nelita Rizzieri Marchi Jorge Nunes, que altera o artigo 7º do
projeto de lei nº 43/2008. Posta em discussão, usaram da palavra os
vereadores Nelita Rizzieri Marchi Jorge Nunes, Fátima do Rosário
Gianotti e Deoclécio Anghinoni, todos mencionando que a presente

emenda visa adequar o tempo da penalidade a ser aplicada ao
proprietário ou responsável legal pelo estabelecimento infrator, usando
como parâmetro as penalidades contidas no Estatuto da Criança e do
Adolescente - ECA. Em aparte, o vereador Marcos Teseu Bailão Testa
mencionou que o aumento, passando de três para cinco anos o tempo
em que permanecerá cassada a licença dos estabelecimentos que forem
incursos nesta lei é muito pesado, principalmente para aqueles que
eventualmente realizem as infrações que não são tão graves. Posta
em votação, foi aprovada por unanimidade. Em seguida, foi posto em
segunda discussão e votação o projeto de lei nº 43/2008, de autoria
do vereador Marcos Teseu Bailão Testa, já devidamente emendado.
Usaram da palavra os vereadores Nelita Rizzieri Marchi Jorge Nunes,
Mario Roberto Vitale Junior e Marcos Teseu Bailão Testa, todos
enfatizando ser de extrema importância a ampla e irrestrita divulgação
da lei, se aprovado for o presente projeto, inclusive com o auxílio da
imprensa local, do Conselho Tutelar e de outros Órgãos importantes
para que todos os proprietários ou responsáveis dos estabelecimentos
comerciais tenham o pleno conhecimento do teor das suas disposições.
Posto em votação, foi aprovado por unanimidade. II - 1ª Discussão e
votação do projeto de lei nº 51, de 2008, de autoria do Poder Executivo
Municipal, que autoriza reforço de dotação do orçamento vigente, no
valor de R$ 2.136.300,00. Primeiramente, foi proferida a leitura do
parecer elaborado pela Comissão de Justiça e Redação e, após, do
parecer elaborado pela Comissão de Finanças e Orçamento. Posto em
discussão, usaram da palavra os vereadores João Alcides Dei Santi,
Felipe Amadeu Pinto da Fonseca e Fátima do Rosário Gianotti, que
requereram esclarecimentos sobre o projeto de lei nº 51/2008,
solicitando informações sobre em quais os locais e em quais obras a
municipalidade investirá os valores constantes deste projeto de lei.
Usaram da palavra os vereadores Deoclécio Anghinoni, Marcos Teseu
Bailão Testa e Mario Roberto Vitale Junior, todos apresentando diversos
esclarecimentos sobre os procedimentos legislativos adotados com
relação aos projetos de abertura de crédito adicional suplementar,
mencionando, ainda, que com referência ao aspecto constitucional, a
Carta Magna, em seu artigo 167, inciso III, prevê a possibilidade de
serem realizadas operações de créditos mediante a abertura de créditos
“suplementares” ou “especiais” com finalidade precisa, desde que
aprovados pelo Poder Legislativo. Portanto, o presente projeto está
em consonância com as normas e competências Constitucionais, não
havendo qualquer ressalva a ser apresentada sobre o assunto. Assim,
com a aprovação do presente projeto de lei, que cumpre exigência
constitucional referente ao Orçamento Público do Município, o Poder
Executivo Municipal terá condições de aplicar tais valores em
importantes e necessárias melhorias que certamente serão revertidas
em benefícios para toda a população. Posto em votação, foi aprovado
por unanimidade. Não havendo nenhum vereador inscrito nas
Explicações Pessoais e nada mais havendo a ser tratado, o Exmo.
Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e convocou os senhores
vereadores para a sessão extraordinária a realizar-se logo após o
término desta sessão ordinária, declarando-a encerrada às 22:00h.
Para constar eu, (a) vereador João Alcides Dei Santi, Secretário da
Mesa Diretora, mandei lavrar esta ata, que conferi e achei conforme,
ficando facultada a assinatura por todos os edis desta Casa. -x-x-x.

ATA DA DÉCIMA OITAVA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA
QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUARTA
LEGISLATURA.

Aos quinze dias do mês de setembro, do ano de dois mil e oito, às
22:01h, a Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra/
SP realizou em sua sede localizada na Rua Nossa Senhora do Rosário,
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s/nº, Centro de Convenções “Circuito das Águas”, nesta cidade, sob a
Presidência do vereador Marcos Teseu Bailão Testa, e secretariando os
trabalhos o vereador João Alcides Dei Santi, sua 18ª Sessão
Extraordinária, da 4ª Sessão Legislativa da 14ª Legislatura, com a
presença dos vereadores: Celso Bueno Corchetti, Deoclécio Anghinoni,
Fátima do Rosário Gianotti, Felipe Amadeu Pinto da Fonseca, João
Alcides Dei Santi, Marcos Teseu Bailão Testa, Maria Aparecida Bento
Postali, Mario Roberto Vitale Junior e Nelita Rizzieri Marchi Jorge Nunes.
Havendo número regimental, o Exmo. Sr. Presidente declarou aberta a
presente sessão. Em se tratando de sessão extraordinária, passou-se
imediatamente à ORDEM DO DIA, da qual constou do seguinte item: I
– 2ª Discussão e votação do projeto de lei nº 51, de 2008, de autoria
do Poder Executivo Municipal, que autoriza reforço de dotação do
orçamento vigente, no valor de R$ 2.136.300,00. Em se tratando de
segunda votação, foi dispensada a leitura dos pareceres. Posto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Não havendo
nenhum vereador inscrito nas Explicações Pessoais e nada mais havendo
a ser tratado, o Exmo. Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e
convocou os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a
realizar-se no dia 24 de setembro de 2008, quarta-feira, às 19:30h,
declarando encerrada a presente sessão extraordinária às 22:07h. Para
constar eu, (a) vereador João Alcides Dei Santi, Secretário da Mesa
Diretora, mandei lavrar esta ata, que conferi e achei conforme, ficando
facultada a assinatura por todos os edis desta Casa. -x-x-x-x-x-x-x-x.
TERMO DE OCORRÊNCIA
Às 19:30 horas do dia 24 de setembro de 2008, foi procedida a verificação de presença na 28ª Sessão Ordinária, 4ª Sessão Legislativa da
14ª Legislatura, verificando-se tão somente a presença do 2º VicePresidente, vereador Celso Bueno Corchetti. Não havendo número regimental para a abertura da Sessão, conforme disposto no § 2º, do
artigo 103, do Regimento Interno da Casa, aguardou-se o prazo de
quinze minutos para nova verificação de presença. Realizada a verifi-

cação de presença, constatou-se a presença do mesmo vereador supra citado, persistindo, portanto, a falta de quorum para a abertura da
Sessão, sendo lavrado o presente Termo, que conferi e achei conforme. (a) (vereador Celso Bueno Corchetti) x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x.
Licitação – Convite nº 04/2008.
Diante da ata de fls. 345/348, bem como diante
do parecer da Comissão de Licitações, verificando que a Lei nº 8.666/
93 e o disposto no edital da licitação (carta convite) foram devidamente
observados, e não vislumbrando a existência de vícios de mérito ou
legalidade, HOMOLOGO o processamento da licitação nº 04/2008.
Em conseqüência, por ser vantajoso ao interesse
público e conveniente à Câmara Municipal de Serra Negra, ADJUDICO
às empresas BBCOMP COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA
INFORMÁTICA LTDA. – EPP e QUANTUM SOLUÇÕES
TECNOLÓGICAS LTDA. – ME o objeto da licitação, qual seja, a
“aquisição de computadores e equipamentos periféricos de informática,
bem como para a prestação de serviços de instalação, configuração
em rede lógica e física e transferência de dados, a ser efetuada na
sede do Poder Legislativo Municipal”.
Publique-se e, decorrido o prazo recursal de dois
dias úteis, lavre-se os competentes contratos administrativos,
convocando-se as adjudicatárias para, no prazo de cinco dias úteis,
assinarem aqueles instrumentos, sob pena de decadência do direito à
contratação e sujeição às penalidades previstas no edital para o
descumprimento contratual (art. 81 da Lei nº 8.666/93).
Serra Negra, 26 de setembro de 2008.

Vereador MARCOS TESEU BAILÃO TESTA
Presidente da Câmara Municipal de Serra Negra
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