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RATIFICAÇÃO

.R,477F7CO o ato do Senhor Secretário de Segurança Pública, que autorizou a
inexigibilidade de licitação, com fundamento no Artigo 25, Tnciso 1, da lei n'
8.666/93, a favor da empresa Condor S/A indústria Química -- CNPJ
30.092.431/0001-96 para fornecimento de dispositivo elétrico incapacitante Spark
Z 2.0 -- Kit operacional e dispositivo de colete de dados Spark, sendo para o item 01
- dispositivo de co]eta de dados Spark - qtde. 0] unidade, com valor unitário de R$

1.756,15 (um mil, setecentos e cinquenta e seis reais e quinze centavos) e item 02 =
dispositivo elétrico incapacitante Spark Z 2.0 - Kit operacional = qtde. 05 kits, com
valor unitário/kit de R$ 4.877,57 (quatro mil, oitocentos e setenta e sete reais e
cinquenta e sete centavos), totalizando o valor de R$ 24.387,85 (vinte e quatro mil,
trezentos e oitenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), nos quais perfazem o

valor global de R$ 26.144,00 (vinte e seis mil, cento e quarenta e quatro reais).
Em face do disposto no Artigo 26 da lei 8666/93, vez que o processo encontra-se
devidamente instruído.

Secretaria de Gabinete, 20 de julho de 2021

Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva
Secretaria de Gabinete
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AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO N'066/2021
Torna-se público e para conhecimento dos interessados que o Pregão acima
mencionado tendo como objeto o "Prestação de serviços em análises de monitoramento
dos efluentes (bruto e tratado) da ETE Camanducaia e da ETE Vila Primavera. dos
pontos a montante e a jusante do lançamento do esgoto tratado no corpo hídrico e
classificação do lodo de esgoto das ETE's Camanducaia e Vila Primavera". foi
adjudicado no dia 14 e homologado no dia 20 de julho de 2021, em favor da licitante a
seguir, com seus respectivos valores unitários. totais e valor global:
Nome: ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA - CNPJ: 02.067.846/0001-74
Valor Global: R$29:280,00 (vinte e nove mil, duzentos e oitenta
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Mana Emílía Peçanha de Oliveira Salva Secretária de Gabinete

AVISO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
ENEXIGÍBILIDADE DE LICITAÇÃO N' 005/2021
RATIFICO o ato do Senhor Secretário de Segurança Pública. que autorizou a
ínexigíbilídade de licitação, com fundamento no Artigo 25, Inciso 1. da lei n' 8.666/93, a
favor da empresa Condor S/A Indústria Química -- CNPJ 30.092.431/0001-96 para
fornecimento de dispositivo elétrico incapacitante Spark Z 2.0 - Kit operacional e
dispositivo de coleta de dados Spark. sendo para o item 01 = dispositivo de cometa de
dados Spark = qtde. 01 unidade, com valor unitário de R$ 1.756,15(um mil, setecentos
e cinquenta e seis reais e quinze centavos) e item 02 = dispositivo elétrico íncapacitante
Spark Z 2.0 - Kit operacional = qtde. 05 kíts. com valor unitário/kít de R$ 4.877,57(quatro
mil, oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos). totalizando o valor
de R$ 24.387.85 (vinte e quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais e oitenta e cinco
centavos), nos quais perfazem o valor global de R$ 26.144,00(vinte e seis mil, cento e
quarenta e quatro reais). Em face do disposto no Artigo 26 da lei 8666/93, vez que o
processo encontra-se devidamente instruído
Secretaria de Gabinete, 20 de julho de 2021
Mana Emília Peçanha de Oliveira Sirva
Secreta rla de Gabinete

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
ENEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N' 005/2021
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Condor S/A Indústria Química
CNPJ n' 30.092.431/0001 -96

Objeto: Aquisição de dispositivo elétrico incapacitante Spark Z 2.0
dispositivo de coleta de dados Spark: itens 01 e 02
Prazo do objeto: 180(cento e oitenta) dias da assinatura do contrato
Valor global: R$ 26.144,00
Base legal: Artigo 25, Incisa 1, da Lei 8.666/1 .993
Secretaria de Gabinete, 20 de julho de 2021
Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva
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