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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SRA. SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO 

EM 15 DE FEVEREIRO DE 2012 
 
 

DECISÃO DE RECURSO, REVOGAÇÃO PARCIAL, COMUNICADO DE LOTE 
FRACASSADO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 
Processo Administrativo: 12/10/04.192 
Interessado: Secretaria Municipal Cultura 
Assunto: Pregão Presencial n° 010/2012 
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de infraestrutura para 
realização do Desfile dos Blocos e Escolas de Samba – Carnaval 2012. 
 
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao 
disposto no art. 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o art. 3º, 
inciso II, do Decreto Municipal nº 14.217/03, resolvo: 
01. CONHECER da manifestação do interesse de interposição de recurso, 
apresentada pela empresa LPL LIGHTING PRODUCTIONS LTDA., na Sessão Pública, 
consignada em ata, por considerá-la com elementos suficientes para apreciação, 
independentemente da apresentação de seus memoriais, haja vista que trata-se de 
matéria pontual acerca da aceitação da Certidão Negativa de Débitos Tributários da 
Dívida Ativa do Estado de São Paulo expedida pela Coordenadoria da Dívida Ativa da 
Procuradoria Geral do Estado, como comprovação de regularidade do contribuinte 
perante a Fazenda Estadual.  
02. NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto em razão da resposta à diligência 
realizada perante autoridade da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo – 
Unidade Campinas – que asseverou: “a Resolução SF/PGE 03/10, abaixo transcrita, 
disciplina a expedição de Certidão Negativa, no âmbito da Sec. da Fazenda e 
Procuradoria Estadual. Cabe esclarecer que na eventualidade da existência de 
débitos (certidão positiva ou certidão positiva com efeito de negativa) terá que ser 
requerida/expedida pela Repartição Fiscal, portanto, se o contribuinte apresentou a 
certidão negativa por ele próprio extraída, significa que está regular, junto à 
Secretaria da Fazenda. “ 
03. COMUNICAR que o lote 01 foi declarado fracassado pelo pregoeiro porquanto 
todas as licitantes foram inabilitadas. 
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04. REVOGAR o lote 06, por interesse e conveniência do órgão interessado. 
05. ADJUDICAR o lote 02 à empresa- DENNER JOSÉ TOESCA ME, no valor 
global de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais); o lote 03 à empresa ECOTEC 
TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA., no valor global de 68.389,60 (sessenta e oito 
mil trezentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos); os lotes 04 e 05 à 
empresa TROUPE PRODUÇÕES LTDA., no valor global de R$ 273.500,00 
(duzentos e setenta e três mil e quinhentos reais) e o lote 07 à empresa V. M. DE 
SOUZA TRANSPORTES EPP, no valor global de R$ 42.700,00 (quarenta e dois mil 
e setecentos reais). 
06. HOMOLOGAR o Pregão Presencial nº 010/2012, referente ao objeto em 
epígrafe com os respectivos valores globais para os lotes indicados, ofertados pelas 
empresas adjudicatárias mencionadas. 
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se: 
1 - à Secretaria Municipal de Cultura, para autorização de despesas nos termos do 
Decreto Municipal 14.217/03 e suas alterações; 
2 - à Equipe de Pregão Presencial para registro da homologação no Sistema de 
Informação Municipal – SIM; 
3 – à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos – Coordenadoria Setorial de 
Formalização de Ajustes, para a lavratura dos Termos de Contrato, e 
4 - à Secretaria Municipal de Cultura, para as demais providências. 
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