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ATOS DAS AUTARQUIAS MUNICIPAISATOS DAS AUTARQUIAS MUNICIPAIS

EXTRATO DE LICITAÇÃO EXTRATO DE LICITAÇÃO 
CANCELAMENTO DE ATA DE CANCELAMENTO DE ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOSREGISTRO DE PREÇOS

Processo nº 197/2020. 
Pregão Presencial nº 26/2020. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de artigos 
e utensílios de escritório.
Órgão Gerenciador: Superintendência de Água e Es-
goto de Ourinhos.
DESPACHO/DECISÃO: “Tendo em vista as mani-
festações e parecer da procuradoria que ora acolho 
como fundamento da decisão esta integra, proferida 
nos autos da licitação pública na modalidade Pregão 
Presencial nº 09/2020 – Processo de Compras nº 
70/2020, que tem como objetivo o registro de preços 
para aquisição de produtos e utensílios de limpeza e 
higiene e Pregão Presencial nº 26/2020 – Processo 
de Compras nº 197/2020, que tem como objetivo o 
registro de preços para aquisição de artigos e uten-
sílios de escritório, conforme decisão judicial exarada 
nos autos da Ação Cautelar Inominada Criminal nº 
0001882-31.2020.8.16.0145, em que as empresas 
Mix Atacado EIRELI e Tecmat Distribuidora Comercial 
e Empresarial EIRELI estão suspensas de participa-
rem de licitação e de contratarem com a administração 
pública em geral, enquanto durarem as investigações, 
causando a impossibilidade de cumprimento das Atas 
de Registro de Preços firmadas com a Autarquia, por-
tanto DETERMINO cancelamento das Ata de Registro 
de Preços nº 37/2020 e 60/2020, que tem como de-
tentoras as empresas Mix Atacado EIRELI e Tecmat 
Distribuidora Comercial e Empresarial EIRELI e que 
seja aberto Processo Administrativo para averiguação 
de ocorrência de situação ensejadora de penalização 
administrativa das empresas, garantindo o contraditó-
rio e ampla defesa. Encaminhe-se o presente às Ge-
rências de Compras e Processo Administrativo para 
a adoção das medidas cabíveis e prosseguimento do 
processo em seus ulteriores termos para o cancela-
mento das Atas e para abertura do processo adminis-
trativo”. Ourinhos, 10 de março de 2021. Inacio Jose 
Barbosa Filho – Superintendente.
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Processo nº 70/2020.
Pregão Presencial nº 09/2020.
Objeto: Registro de preços para aquisição de produ-
tos e utensílios de limpeza e higiene.
Órgão Gerenciador: Superintendência de Água e 
Esgoto de Ourinhos.
DESPACHO/DECISÃO: “Tendo em vista as mani-
festações e parecer da procuradoria que ora acolho 
como fundamen-to da decisão esta integra, proferida 
nos autos da licitação pública na modalidade Pregão 
Presencial nº 09/2020 – Processo de Compras nº 
70/2020, que tem como objetivo o registro de preços 
para aquisição de produtos e utensílios de limpeza e 
higiene e Pregão Presencial nº 26/2020 – Processo 
de Compras nº 197/2020, que tem como objetivo o 
registro de preços para aquisição de artigos e utensí-
lios de escritório, conforme decisão judicial exarada 
nos autos da Ação Cautelar Inominada Criminal nº 
0001882-31.2020.8.16.0145, em que as empresas 
Mix Atacado EIRELI e Tecmat Distribuidora Comer-
cial e Empresarial EIRELI estão suspensas de par-
ticiparem de licitação e de contratarem com a ad-
ministração pública em geral, enquanto durarem as 
investigações, causando a impossibilidade de cum-
pri-mento das Atas de Registro de Preços firmadas 
com a Autarquia, portanto DETERMINO cancela-
mento das Ata de Registro de Preços nº 37/2020 e 
60/2020, que tem como detentoras as empresas Mix 
Atacado EIRELI e Tecmat Distri-buidora Comercial 
e Empresarial EIRELI e que seja aberto Processo 
Administrativo para averiguação de ocorrência de 
situação ensejadora de penalização administrativa 
das empresas, garantindo o contraditório e ampla 
defesa. En-caminhe-se o presente às Gerências de 
Compras e Processo Administrativo para a adoção 
das medidas cabíveis e prosseguimento do proces-
so em seus ulteriores termos para o cancelamento 
das Atas e para abertura do processo administra-
tivo”. Ourinhos, 10 de março de 2021. Inacio Jose 
Barbosa Filho – Superintendente.
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