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Prefeitura celebra 9 de julho com participantes da Revolução

Já habitual em Socorro, o ani-
versário do levante da Revolução 
Constitucionalista de 1932 foi cele-
brado na Praça 09 de julho com a 
presença da população, autoridades, 
familiares de combatentes e das 
duas voluntárias que serviram na 
Casa do Soldado, Maria de Lourdes 
Pinto Picarelli, 102 anos, e Irma Ro-
vesta Mantovani, 97 anos, únicas so-
breviventes em Socorro do maior 
movimento cívico do estado de São 
Paulo.

A cerimônia foi feita pela manhã. 
Alunos da Escola Municipal Bene-
dicta Geralda de Souza Barbosa 
contaram a história da revolução 
em uma breve leitura. Na sequên-
cia, o vice-prefeito Edelson Teves 
enalteceu os combatentes e volun-
tários, “verdadeiros heróis e motivo 
de orgulho”. Duas alunas da Escola 
Municipal Coronel Olimpio Gon-
çalves dos Reis recitaram um poe-
ma em homenagem à Revolução.

Em seu pronunciamento, o prefei-
to André Bozola ressaltou a impor-
tância do levante paulista: “A luta foi 
pela democracia, pela liberdade de se 

expressar. Lutaram pelos direitos que 
temos hoje.” Na sequência, as duas 
homenageadas receberam vasos de 
flor e também duas peças de arte 
em cerâmica feitas pela artesã Luka 

Homenageadas foram voluntárias na Casa do Soldado

Ação da Defesa Civil preserva 
integridade física de munícipes

Fagundes, em agradecimento aos ser-
viços prestados na Revolução de 32.

A solenidade terminou com a ca-
minhada até o Monumento ao Solda-
do Constitucionalista na companhia 

do grupo de escoteiros Cavaleiros da 
Paz, onde as homenageadas posaram 
para foto ao lado da placa em memó-
ria de todos os socorrenses envolvi-
dos na Revolução de 1932. 

A equipe da Defesa Civil com os 
colaboradores da Limpeza Pública do 
município da Estância de Socorro, esti-
veram na semana passada executando 
uma ação de recolhimento de entulho 
nas proximidades da Agência da CPFL, 
Bairro Abadia.

O local já tinha tido um procedi-
mento anterior, quando do período 
das chuvas com o início de um desliza-
mento. Na oportunidade a Defesa Civil 
achou por bem, usar lonas na descida 
do morro, como contenção a possíveis 
desabamentos de terra.

Logo após o término do período de 
chuvas, o proprietário do local, ergueu 
na parte superior, um muro de arrimo, 
procedimento correto que ajuda sobre-
maneira a evitar eventuais desastres. 

Assim é que a Defesa Civil voltou 
ao local, para que desta feita fossem re-
colhidos todos os entulhos, não só das 

sobras de construção civil, como árvo-
res e galhos de certo porte, e que se 
deslizassem, poderiam acidentar pesso-
as que por alí, na calçada, estariam cir-
culando.
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Portarias

PORTARIA Nº 6987/2015
“Instaura Processo Administrativo Disciplinar - PAD”

    
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:
 
Art. 1º - Instaurar competente Processo Administrativo Disciplinar, na modalidade de Processo, 

para apuração de ato funcional de servidora municipal lotada no Departamento de Fiscalização, Tributação e 
Arrecadação que em tese pode ter configurado infração administrativa.

Art. 2º - A Comissão Processante Permanente constituída através da Portaria nº 6223/2013 de 27 
de fevereiro de 2013, composta por Rodrigo Francisco Cabral Teves - Procurador Jurídico, Matrícula nº 2.312, 
Presidente, Carolina Mantovani Bovi Zanesco - Procuradora Jurídica, Matrícula nº 2.548, Secretária, e Geny 
Maria Córdoba Andreucci - Oficial Administrativa, Matrícula - nº 185, Membro Titular, deverá promover a 
imediata instauração do procedimento, nos termos do artigo 28 da Lei nº 3348/2010. 

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, devendo ser afixada em local de costume, dando 
ciência ao imputado e publicada no jornal oficial, revogadas as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 15 de Julho de 2015.

Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no jornal oficial e Afixado no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica

Decretos

DECRETO Nº. 3469/2015
Suplementação de Dotações Orçamentárias

ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto na Secretária de Finanças/Contabilidade, um crédito adicional suplementar no 
valor de R$ 19.139,60 (Dezenove Mil e Cento e Trinta e Nove Reais e Sessenta Centavos), para reforço da 
seguinte dotação do orçamento vigente:

02.07.01 . 3.3.90.39.00 . 08.244.0046.2.176 DEPTO ASS.SOCIAL V02.500.054 R$ 19.139,60

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO ............................................................................ R$ 19.139,60

Art. 2o. – O valor do presente crédito será coberto com recursos provenientes de Excesso de 
Arrecadação a ser realizado, na fonte de recurso do Programa Pessoas com Deficiência, da Secretaria Estadual 
de Desenvolvimento Social - SEDS, no valor de............................................................................................R$ 19.139,60

Art. 3o. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 06 de Julho de 2015.

Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal 
Publicado e Afixado em igual data no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica 

DECRETO Nº 3470/2015
“Convoca a I conferencia Municipal de Saneamento Básico de Socorro e aprova seu Regimento.”

ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, e Considerando os termos do Capítulo X, Clausula 4, Cláusula 38ª , § 1º do Protocolo de Intenções 
do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico – Região dos Circuito das Aguas e artigo 14º, do Regimento 
Interno da I Conferência Regional de Saneamento Básico do Consorcio Intermunicipal de Saneamento Básico 
da Região do Circuito da Águas. DECRETA:

Art. 1º - Fica convocada a I Conferência Municipal de Saneamento Básico da Região do Circuito das 
Águas de Socorro a ser instalada no dia 22/07/2015 às 16 horas.   

Art. 2º - Fica aprovado o Regimento da I Conferência Regional de Saneamento Básico do Consorcio 
Intermunicipal de Saneamento Básico da Região do Circuito das Águas, cujo texto faz parte deste Decreto.

Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto correrão por conta de dotação própria 
do orçamento vigente.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 15 de Julho de 2015.

Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal 
Publicado e Afixado em igual data no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica

ANEXO ÚNICO
REGIMENTO INTERNO

1ª Conferência Regional de Saneamento Básico – CISBRA

DOS OBJETIVOS E FINALIDADES
Art. 1º. A 1ª Conferência Regional de Saneamento Básico tem por objetivo examinar, avaliar e debater temas e 
elaborar propostas de interesse da gestão do saneamento básico nos municípios consorciados. 

§ 1º. A Conferência, além de abrir mais um espaço para a população reivindicar os seus direitos, propicia a 
interlocução entre sociedade e Poder Público e, consequentemente, o exercício da cidadania. 

§ 2º. Ao despertar o interesse comum e incentivar a participação da população e das lideranças, a Conferência 
passa a se constituir em um instrumento eficaz de participação popular e controle social, e, principalmente, em 
um importante instrumento para a formulação da política municipal de saneamento ambiental. 

§ 3º A possibilidade de discutir diversas visões sobre a realidade, as necessidades emergentes, os limites e as 
possibilidades do Poder Público em atender às demandas reprimidas, as fragilidades financeiras e administrativas 
e, também, de conhecer o real desejo e compromisso de um governo democrático de alterar a realidade, abre 
um caminho promissor na busca de políticas públicas mais consequentes do ponto de vista social.

DO TEMÁRIO
Art. 2º. A 1ª Conferência Regional de Saneamento Básico será norteada pelos seguintes eixos temáticos:

I. Abastecimento de água potável;
II. Esgotamento sanitário;
III. Limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos;
IV. Drenagem e manejo das águas pluviais.

DA REALIZAÇÃO
Art. 3º. A 1ª Conferência Regional de Saneamento Básico subdivide-se nas seguintes etapas:

a) Conferências Municipais
b) Conferência Regional

Art. 4º. As etapas da 1ª Conferência Regional de Saneamento Básico serão realizadas a partir do seguinte 
calendário:

a) Etapas Municipais: de 08 de junho a 06 de agosto de 2015;
b) Etapa Regional: 07 de outubro de 2015;

Art. 5º. Os debates e proposições das Etapas Municipais devem relacionar-se diretamente com os objetivos 
gerais e específicos da Etapa Regional.
Art. 6º. As sessões das Conferências serão públicas.
Art. 7º. O respeito ao prazo previsto para a realização das Etapas Municipais é condição à participação na Etapa Regional.

Art. 8º. A convocação das Conferências, inclusive em suas etapas municipais, com datas de realização de suas 
diversas etapas e forma de obtenção de outras informações, será afixada em todas as unidades administrativas e 
operacionais do Consórcio, bem como em todos os próprios dos consorciados, de forma a divulgar amplamente 
sua realização e garantir ampla participação dos usuários dos serviços.
Art. 9º. As resoluções da Conferência Regional serão objeto de exame por Assembleia Geral extraordinária, 
convocada especificamente para este fim, que deverá emitir documento com parecer e acionar as providências 
cabíveis para a implementação das mesmas.

DA COMISSÃO ORGANIZADORA
Art. 10º. A 1ª Conferência Regional de Saneamento Básico será composta de duas Comissões

 Organizadoras, para a organização e desenvolvimento das atividades:
a) Comissão Municipal: composta pelos titulares e suplentes de cada município consorciado mais os 
titulares dos serviços, de órgãos governamentais com atuação no saneamento básico, meio ambiente e recur-
sos hídricos e saúde, dos prestadores de serviços públicos de saneamento básico, dos usuários de serviços de 
saneamento básico, de entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do consumidor relacio-
nadas ao setor de saneamento básico.
b) Comissão Regional: composta pelos representantes das Comissões Municipais e pelos represen-
tantes do CISBRA.
Art. 11º As deliberações das Comissões Organizadoras serão aprovadas pelo voto da maioria dos represen-
tantes presentes às reuniões.
Art. 12º. Compete à Comissão Municipal e Regional:

I. Organizar, acompanhar e avaliar a realização da 1ª CRSB;
II. Colaborar com a Coordenação Executiva, na formulação, discussão e proposição de iniciativas refe-

rentes à organização da 1ª CRSB;
III. Acompanhar, orientar e monitorar o trabalho grupal;
IV. Discutir e deliberar sobre os casos omissos e controversos relativos à 1ª CRSB que não estejam 

previstos neste regimento;
V. Convocar os membros da sociedade, inclusive os titulares dos serviços, de órgãos governamentais 

com atuação no saneamento básico, meio ambiente e recursos hídricos e saúde, dos prestadores 
de serviços públicos de saneamento básico, dos usuários de serviços de saneamento básico, de 
entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do consumidor relacionadas ao setor 
de saneamento básico.

ETAPAS MUNICIPAIS
Art. 13º. As Etapas Municipais serão realizadas em cada um dos 12 municípios consorciados.
Art. 14º. As Conferências Municipais deverão ser convocadas, preferencialmente, pelo Poder Executivo, o 
Prefeito, mediante edição de portaria que deverá ser publicada em meio de divulgação oficial, além de ampla 
divulgação do ato de convocação em veículo de divulgação local.
Art. 15º. A Comissão Municipal, direcionará os debates, sendo o ponto de partida dos trabalhos, apresentando 
um panorama sobre os assuntos relacionados aos eixos temáticos, com indicação das iniciativas implementadas 
e das perspectivas e possibilidades de avanços em cada eixo temático.
Art. 16º. Caberá à Comissão Municipal sistematizar os debates, contribuições e propostas resultantes das 
Conferências Municipais, bem como a lavratura da ata da Conferência Municipal, e seu posterior envio para a 
preparação da Etapa Regional.
Art. 17º. Os Prefeitos dos Municípios consorciados, na qualidade de representantes dos titulares dos serviços, 
e o Superintendente do Consórcio, na qualidade de representante de órgãos governamentais com atuação 
no saneamento básico da área e o representante titular e/ou suplente de cada município consorciado, são 
delegados natos à Conferência.
Art. 18º. Em cada Etapa Municipal serão eleitos dois delegados municipais, escolhidos dentre os participantes 
presentes.
Art. 19º.  Fica instituído que a abertura da Conferencia Municipal será realizada pelo Prefeito e presidida pelo 
Representante Municipal Titular e/ou Suplente.

ETAPA REGIONAL
Art. 20º. A Etapa Regional será realizada na cidade de Serra Negra / SP.
Art. 21º. Caberá à Comissão Regional a elaboração do relatório final da 1ª Conferência Regional de Saneamen-
to Básico e encaminhamento aos órgãos competentes de cada município.
Art. 22º. Os delegados participantes na Etapa Regional terão direito a voz e voto.
Art. 23º. É assegurada ampla participação da população em geral.
Art. 24º. A 1ª Conferência Regional de Saneamento Básico será presidida pelo Presidente do CISBRA.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 25º. Os casos omissos e conflitantes neste Regimento serão resolvidos pela Comissão Regional.
Art. 26º. Todo o material que será objeto de discussão e decisão na Conferência deverá estar disponível em 
sitio que o Consórcio manterá na internet.
Art. 27º. Será dada ampla divulgação do Regimento Interno da Conferência por meio de sua publicação no sitio 
que o Consórcio manterá na internet.

ANEXO I

Composição da Comissão Organizadora Regional:

REPRESENTANTES DOS MUNICÍPIOS

MUNICÍPIO TITULAR SUPLENTE

ÁGUAS DE LINDÓIA Elio Benedito Pirani Jose Laércio Felipe Bragato

AMPARO Luciana Xavier S. Valente / Silvana 
Alves Cavalheiro Mayra Flores Tavares

ITAPIRA Anderson Martelli Bruno Valentim Retrão

LINDÓIA Miguel Cultrera Luís Fernando Bueno

MONTE ALEGRE DO SUL Sônia Susie C. Ferraresso Perondini Caio de Queiroz F. Barata

MORUNGABA Clara Geromel Felipe Rasmussen Consolim

PEDRA BELA Francisco dos Santos Ferreira José Claudio Bertão Junior

PINHALZINHO Henrique Sperendio Edson Godoy

SANTO ANTONIO DE 
POSSE Leonardo Granziera Antonio Carlos de Oliveira

SERRA NEGRA Thiago Argentini da Silva José Ricardo Custodio

SOCORRO Marcelo Prata Savoy Andressa Maria da Rocha 
Bonfa

TUIUTI Claudia Cristina Soares Gabriel Laercio de Lima

REPRESENTANTES DO CISBRA

Hilário Piffer Junior

Sandra Cristina Dimis Santos

Marilia Tedeschi Schiavolim

Marcela Lonel de Souza Guelere

Victor Lippi Zaccariotto
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Licitação

DECRETO Nº 3463/2015
Suplementação de Dotação Orçamentária

ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE 
SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DECRETA:

Art. 1º. – Fica aberto na Secretaria da Fazenda – Contabilidade um crédito adicional suplementar no valor 
de R$ 871.344,62 (Oitocentos e Setenta e Um Mil, Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Sessenta e Dois Centavos) 
para reforço das seguintes dotações do orçamento vigente:

02.01.02 . 3.3.90.39.00 . 04.131.0035.2.057 DEPTO DE COMUNICAÇÃO 
SOCIAL R$ 3.900,00

02.01.03 . 3.3.90.30.00 . 06.181.0023.2.177 GUARDA MUNICIPAL R$ 10.000,00

02.01.03 . 3.3.90.30.00 . 06.181.0023.2.178 GUARDA MUNICIPAL R$ 30.000,00

02.02.01 . 3.1.90.13.00 . 04.122.0003.2.125 SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO R$ 7.000,00

02.02.01 . 3.1.90.16.00 . 04.122.0003.2.004 SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO R$ 20.000,00

02.02.01 . 3.3.90.39.00 . 04.122.0003.2.004 SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO R$ 180.000,00

02.04.01 . 3.3.90.30.00 . 23.695.0014.2.021 DEPTO DE TURISMO R$ 5.000,00

02.04.01 . 3.3.90.39.00 . 23.695.0014.2.021 DEPTO DE TURISMO R$ 5.000,00

02.04.04 . 3.3.90.30.00 . 20.605.0024.2.033 DEPTO AGRIC. E 
ABASTECIMENTO R$ 8.000,00

02.04.05 . 3.3.90.30.00 . 15.452.0027.2.036 DEPTO DE MEIO AMBIENTE R$ 10.000,00

02.05.01 . 3.3.90.39.00 . 12.361.0006.2.007 ENSINO FUNDAMENTAL R$ 20.000,00

02.05.03 . 3.3.90.30.00 . 12.361.0008.2.009 TRANSPORTE DE ALUNOS R$ 35.000,00

02.06.01 . 3.3.90.30.00 . 10.302.0048.2.224 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 10.000,00

02.06.01 . 3.3.90.30.00 . 10.304.0049.2.226 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 4.000,00

02.06.01 . 3.3.90.30.00 . 10.305.0049.2.225 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 3.000,00

02.06.01 . 3.3.90.39.00 . 10.302.0048.2.224 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 50.000,00

02.06.01 . 3.3.90.39.00 . 10.303.0048.2.242 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 40.000,00

02.07.01 . 3.1.90.11.00 . 08.244.0045.2.174 SECRETARIA DE CIDADANIA R$ 15.000,00

02.07.01 . 3.1.90.13.00 . 08.244.0045.2.174 SECRETARIA DE CIDADANIA R$ 10.000,00

02.07.01 . 3.1.90.16.00 . 08.244.0045.2.174 SECRETARIA DE CIDADANIA R$ 600,00

02.07.01 . 3.3.90.30.00 . 08.241.0044.2.170 SECRETARIA DE CIDADANIA R$ 5.000,00

02.07.01 . 3.3.90.30.00 . 08.243.0044.2.171 SECRETARIA DE CIDADANIA R$ 5.000,00

02.07.01 . 3.3.90.30.00 . 08.244.0015.2.018 SECRETARIA DE CIDADANIA R$ 11.000,00

02.07.01 . 3.3.90.39.00 . 08.244.0045.2.175 SECRETARIA DE CIDADANIA R$ 20.000,00

02.07.01 . 4.4.90.52.00 . 08.244.0015.2.018 SECRETARIA DE CIDADANIA R$ 19.000,00

02.07.01 . 4.4.90.52.00 . 08.244.0044.2.169 SECRETARIA DE CIDADANIA R$ 20.844,62

02.07.02 . 3.3.90.30.00 . 27.812.0025.2.034 DEPTO DE ESPORTES R$ 20.000,00

02.08.02 . 3.3.90.36.00 . 13.392.0016.2.214 SECRETARIA DE CULTURA R$ 3.000,00

02.08.02 . 3.3.90.39.00 . 13.392.0016.2.215 SECRETARIA DE CULTURA R$ 7.000,00

02.10.01 . 4.4.90.51.00 . 15.452.0018.2.024 SECRETARIA DE SERVIÇOS R$ 89.000,00

02.10.05 . 3.3.90.30.00 . 26.782.0026.2.035 SERV. MUNIC. DE ESTR. E RODAG R$ 70.000,00

02.10.05 . 3.3.90.30.00 . 26.782.0026.2.195 SERV. MUNIC. DE ESTR. E RODAG R$ 135.000,00

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES ..................................................................... R$ 871.344,62

Art. 2o. – O valor do presente crédito será coberto com recursos provenientes da anulação parcial das 
seguintes dotações do orçamento vigente:

02.01.02 . 4.4.90.52.00 . 04.131.0035.2.057 DEPTO DE COMUNICAÇÃO 
SOCIAL R$ 3.900,00

02.01.03 . 3.3.90.39.00 . 06.181.0023.2.177 GUARDA MUNICIPAL R$ 40.000,00

02.01.04 . 3.3.90.39.00 . 15.452.0022.2.028 SERVIÇO DE TRÂNSITO R$ 27.000,00

02.02.01 . 3.3.90.36.00 . 04.122.0003.2.004 SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO R$ 180.000,00

02.04.01 . 3.3.90.30.00 . 23.695.0014.2.212 DEPTO DE TURISMO R$ 5.000,00

02.04.01 . 3.3.90.36.00 . 23.695.0014.2.212 DEPTO DE TURISMO R$ 5.000,00

02.04.04 . 3.3.90.39.00 . 20.605.0024.2.205 DEPTO AGRIC. E 
ABASTECIMENTO R$ 3.000,00

02.04.04 . 4.4.90.51.00 . 20.605.0024.2.033 DEPTO AGRIC. E 
ABASTECIMENTO R$ 5.000,00

02.04.05 . 3.3.90.30.00 . 15.452.0027.2.192 DEPTO DE MEIO AMBIENTE R$ 7.000,00

02.04.05 . 4.4.90.52.00 . 15.452.0027.2.036 DEPTO DE MEIO AMBIENTE R$ 3.000,00

02.05.01 . 3.3.90.39.00 . 12.361.0006.2.136 ENSINO FUNDAMENTAL R$ 20.000,00

02.05.03 . 3.3.90.39.00 . 12.361.0008.2.149 TRANSPORTE DE ALUNOS R$ 35.000,00

02.06.01 . 3.3.90.36.00 . 10.305.0049.2.225 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 3.000,00

02.06.01 . 3.3.90.39.00 . 10.304.0049.2.226 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 4.000,00

02.06.01 . 4.4.90.51.00 . 10.301.0013.1.066 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 120.000,00

02.07.01 . 3.3.90.30.00 . 08.244.0015.2.018 SECRETARIA DE CIDADANIA R$ 9.000,00

02.07.01 . 3.3.90.30.00 . 08.244.0044.2.169 SECRETARIA DE CIDADANIA R$ 14.218,85

02.07.01 . 3.3.90.30.00 . 08.244.0045.2.174 SECRETARIA DE CIDADANIA R$ 25.600,00

02.07.01 . 3.3.90.36.00 . 08.244.0044.2.169 SECRETARIA DE CIDADANIA R$ 4.002,00

02.07.01 . 3.3.90.36.00 . 12.363.0009.2.010 SECRETARIA DE CIDADANIA R$ 2.000,00

02.07.01 . 3.3.90.39.00 . 08.241.0044.2.170 SECRETARIA DE CIDADANIA R$ 5.000,00

02.07.01 . 3.3.90.39.00 . 08.244.0015.2.018 SECRETARIA DE CIDADANIA R$ 10.000,00

02.07.01 . 3.3.90.39.00 . 08.244.0015.2.166 SECRETARIA DE CIDADANIA R$ 6.000,00

02.07.01 . 3.3.90.39.00 . 08.244.0044.2.169 SECRETARIA DE CIDADANIA R$ 623,77

02.07.01 . 4.4.90.52.00 . 08.241.0044.2.170 SECRETARIA DE CIDADANIA R$ 5.000,00

02.07.01 . 4.4.90.52.00 . 08.243.0044.2.171 SECRETARIA DE CIDADANIA R$ 5.000,00

02.07.02 . 4.4.90.51.00 . 27.812.0025.1.148 DEPTO DE ESPORTES R$ 20.000,00

02.08.02 . 3.3.90.30.00 . 13.392.0016.2.214 SECRETARIA DE CULTURA R$ 3.000,00

02.08.02 . 4.4.90.52.00 . 13.392.0016.2.215 SECRETARIA DE CULTURA R$ 7.000,00

02.10.01 . 3.3.90.39.00 . 15.452.0018.2.024 SECRETARIA DE SERVIÇOS R$ 30.000,00

02.10.01 . 4.4.90.51.00 . 15.452.0018.2.234 SECRETARIA DE SERVIÇOS R$ 20.000,00

02.10.01 . 4.4.90.52.00 . 15.452.0018.2.024 SECRETARIA DE SERVIÇOS R$ 9.000,00

02.10.02 . 3.3.90.39.00 . 15.452.0019.1.065 LIMPEZA PÚBLICA R$ 10.000,00

02.10.02 . 3.3.90.39.00 . 15.452.0019.2.025 LIMPEZA PÚBLICA R$ 90.000,00

02.10.03 . 3.3.90.39.00 . 15.452.0020.2.026 LOGRADOUROS PÚBLICOS R$ 60.000,00

02.10.05 . 3.3.90.39.00 . 26.782.0026.2.196 SERV. MUNIC. DE ESTR. E RODAG R$ 65.000,00

02.10.05 . 4.4.90.52.00 . 26.782.0026.2.196 SERV. MUNIC. DE ESTR. E RODAG R$ 10.000,00

TOTAL DAS ANULAÇÔES .................................................................................. R$ 871.344,62

Art. 3o. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
   
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 10 de Junho de 2015.

Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal 
Publicado e Afixado em igual data no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
  Eu, André Eduardo Bozola de Souza Pinto, Prefeito Municipal, em cumprimento ao disposto no 
inciso VI, do Art. 43 da Lei Federal de Licitações Nº 8.666/93 e demais alterações posteriores, e art. 9º, letra 
“a”, inc. XXVI do Decreto Municipal nº 2914/2011, ADJUDICO e HOMOLOGO o resultado do PROCESSO 
Nº 061/2015/PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2015 EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA/EMPRESA 
DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, cujo objeto é a Aquisição de equipamentos 
diversos, para montagem da central de triagem (carro plataforma, empilhadeira hidráulica, balança móvel, 
big bag), convênio firmado entre o Município de Socorro x Contrato BB/Fecop nº 112/2014, conforme 
especificações descritas no Anexo II – Termo de Referência, para as empresas abaixo relacionadas, 
conforme Ata de Julgamento de 03/07/2015 disponibilizada na íntegra no sítio eletrônico da municipalidade 
(www.socorro.sp.gov.br), a saber: GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 
EPP, para os itens abaixo relacionados: Item 02, pelo valor total de R$ 2.370,00 (Dois Mil, Trezentos e Setenta 
Reais);  K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, para os itens abaixo relacionados: Item 04, 
pelo valor total de R$ 1.480,00 (Um Mil, Quatrocentos e Oitenta Reais);  Assim sendo, RATIFICO o respectivo 
julgamento proferido pela Pregoeira, HOMOLOGANDO o presente processo de Pregão Presencial. 

Socorro, 16 de julho de 2015. 

André Eduardo Bozola de Souza Pinto - Prefeito Municipal.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2015
Registro de Preço para Aquisição de playground em peças plásticas, através de ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS, conforme especificações descritas no Anexo II – Termo de Referência.

PROCESSO Nº 050/2015/PMES - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2015

ARCM COMERCIAL EIRELI - ME

Item Quant. Unid. Descrição mínima Marca Valor unitário

01 02 Unid.

Playground confeccionado em resina plástica de polietileno 
multicolorido aditivo antiestáticos e anti UV que garante 
a durabilidade do brinquedo, composto por três módulos 
interligado por ponte com barra de segurança, um escorregador 
de 2,73cm com prancha forma de tobogã com base de apoio 
para melhor decida, uma piscina de bolinhas na parte inferior 
(inclusas 500 bolinhas), rapel em curva de 1,86cm com pedras 
de apoio que facilita a subida, parede de escalada interna 
para acesso ao escorregador grande, plataforma vazada com 
acesso à pisciana, escorregador curva de 2,20cm, escorregador 
pequeno 1,42m, escalada de 1,86cm de acesso ao piso 
superior, painel interativo com jogo da velha, painel com volante 
e simulador de marcha e buzina escorregador em forma de 
túnel com 760 mm de diâmetro e 30° na descida. Medindo 
aproximadamente comprimento 7,20m x largura 5,90m x 
altura 2,50m, com tolerância de 2% nas medidas para mais 
ou para menos

Mundo Azul R$ 30.980,00

02 02 Unid.

Playground composto por 2 módulos multicolorido com 
2 telhados de 4 abas cada Ponte de acesso com lateral de 
proteção.com Túnel na parte inferior. 2 Plataformas superior, 
que dá acesso aos escorregadores. Laterais vazadas em formas 
de flores e nuvens. Mini escorregador em curva de 2,33cm. 
Mini escorregador espiral com descida de 1,30cm. Mini 
escorregador triplo com 2,24cm. Mini escorregador em forma 
de túnel com descida de 1,50cm. Mini escorregador reto com 
descida de 1,43cm. Escalada com orifícios para apoio dos pés 
e acesso a plataforma. Confeccionado em polietileno composto 
com aditivos Antiestático e aditivos Anti-UV que protege contra 
raios solares, assim garantindo a durabilidade da cor do 
produto mesmo exposto ao tempo. Medindo aproximadamente 
comprimento: 6,05m x largura 4,53m x altura 2,18m, com 
tolerância de 2% nas medidas de mais ou para menos

Mundo Azul R$ 20.950,00

03 03 Unid.

Playground confeccionado em polietileno composto com aditivos 
antiestático e anti-UV, dois módulos com telhados interligados 
por uma ponte, laterais vazadas contendo: 2 escorregadores 
reto com largura mínima de 0,60m e descida mínima 1,43M, 
2 escorregadores em forma de túnel com largura 0,55 e 
descida mínima de 1,50m, e 2 escaladas com apoio para os 
pés e acesso ao piso superior. Medindo aproximadamente 
comprimento 5,40 x largura 4,10 x altura 1,96m,, com 
tolerância de 2% nas medidas de mais ou para menos

Mundo Azul R$ 10.700,00

04 02 Unid.

Playground modular, com 2 módulos em formato hexagonal 
sendo um deles com 2 paredes em “V” de 1m de altura 
contendo degraus para escalar, 2 degraus em um módulos, 
1 rampa de escorregador reto pequena, 2 arcos de proteção, 
paredes com orifícios inferiores possibilitando a passagem 
em todas as direções. Outro módulo em formato hexagonal 
contendo 2 paredes em “V” com a parte superior das paredes 
em forma de ameias (como um castelo), uma meia plataforma, 
escada de apoio e de acesso à meia plataforma, escorregador 
curvo pequeno, escalada pequena, uma parede com a parte 
superior em forma de ameias e com portinha elevadiça retrátil 
com visor na parte superior e abertura puxando uma cordinha, 
tabelinha de basquete com tabela e aro contendo uma mini-
bola de basquete, 1 degrau, 1 arco de proteção e aberturas 
inferiores em formato de semicírculo para passagem em 
todas as direções, arcos de segurança na parte superior da 
rampa do escorregador, no topo da escalada e nos encaixes 
da ponte interligação dos 2 módulos feito por uma ponte com 
corrimão ondulado e base com textura antiderrapante e fendas 
para evitar acúmulo de água. Equipamentos confeccionados 
pelo processo de rotomoldagem em polietileno, resistente a 
variações de temperaturas ambientais, adequado para áreas 
externas. Peças com aplicação de proteção UV e aditivos 
antiestáticos para evitar riscos de choque por atrito. As peças 
são pigmentadas de fábrica com cores variadas.  Medidas 
mínimas de comprimento 2,65 x largura 4,85 x altura 1,48, 
com tolerância de 2% nas medidas de mais ou para menos

Frezo R$ 11.000,00

05 03 Unid.

Playground confeccionado em resina plástica de polietileno 
multicolorido de rotomoldado. Com aditivos antiestéticos e 
anti UV que garante a durabilidade do brinquedo, possuindo: 
3 módulos interligados por uma ponte com barra de proteção 
e um túnel de ligação na parte inferior no modulo médio, 1 
escorregador de 2,73cm com prancha em forma de tobogã 
com base de apoio, 1 piscina de bolinhas na parte inferior 
(inclusas 500 bolinhas) de material atóxico com 76mm de 
diâmetro e diversas cores; 1 rapel em curva de 1,86cm com 
pedras de apoio que facilita o acesso ao piso; 1 escorregador 
pequeno de 1,42m; 1 parede de escalada interna para acesso 
ao escorregado maior; 1 escorregador no centro tipo tobogã 
de 1,98cm e portinha de entrada no modulo menor. Medindo 
aproximadamente comprimento. 7,40mx largura 5,90m x 
altura 2,20m, com tolerância de 2% nas medidas de mais ou 
para menos

Mundo Azul R$ 25.960,00

06 01 Unid.

Playground multicolorido, composto por 4 módulos interligados 
por túnel com bolha acrílica e ponte com barra de proteção, 
confeccionado em resina plástica de polietileno multicolorido 
com aditivos antiestéticos e anti UV que garante a durabilidade 
do brinquedo. Estrutura de aço tubular com pintura eletrostática 
e piso reforçado com placas de fixação, contendo: Um 
escorregador em formato de túnel com 760 mm de diâmetro e 
30° na descida, uma escada dupla para acesso ao piso superior, 
escorregador duplo de 2,47cm com saídas opostas, dois painéis 
interativos com jogo da memória e jogo da velha, laterais com 
assentos e piso na parte inferior, escorregador de 2,73cm com 
prancha ondulada em formato de tobogã com base de apoio 
em forma de T, piscina de bolinhas na parte inferior (inclusas 
500 bolinhas) de material atóxico com 76mm de diâmetro e 
diversas cores; rapel em curva de 1,86cm com pedras de apoio 
que facilita subida, parede de escalada interna para acesso ao 
escorregador grande, escorregador curva de 2,20cm, escalada 
de 1,86cm de acesso ao piso superior, painel com volante e 
simulador de marcha e buzina e um escorregador pequeno 
1,42m. Medidas mínimas: comprimento 8,80m x largura 
7,30m x altura 3,00m, com tolerância de 2% nas medidas de 
mais ou para menos

Mundo Azul R$ 54.980,00

07 02 Unid.

Playground modular multicolorido, com adequação as 
diferentes extensões de área externa, com medida aproximada 
de comprimento 7,20m x largura 5,20m x altura 2,30m, com 
02 Módulos interligados por um túnel de passagem de um 
modulo para o outro, 02 Escaladas interna apoio para subida e 
saída com acesso aos escorregadores, 02 Escorregadores retos 
com base e apoio, 02 rapel em curva com mínimo de 1,86m 
com pedras de apoio para os pés e mãos, Equipamentos 
confeccionados pelo processo de rotomoldagem em polietileno, 
resistente a variações de temperaturas ambientais, adequado 
para áreas externas. Peças com aplicação de proteção UV e 
aditivos antiestático para evitar riscos de choque por atrito. As 
peças serão pigmentadas de fábrica com cores variadas, com 
tolerância de 2% nas medidas de mais ou para menos

Mundo Azul R$ 33.650,00

http://www.socorro.sp.gov.br


Página 04 Socorro, 17 de julho de 2015

Câmara Municipal
CONVOCAÇÃO  SESSÃO ORDINÁRIA

Data: 20.07.2015 – segunda-feira
Horário: às 20h 

ORDEM DO DIA
Em segunda discussão e votação:

Projeto de Lei n.º 45/2015 do Vereador Pedro Sabio Nunes: autoriza o Poder 
Executivo a realizar exames ‘Manobra de Ortolani e Manobra de Barlow’ ou teste do 
quadril em todos os recém-nascidos em hospitais do município de Socorro;
Projeto de Lei n.º 46/2015 do senhor Prefeito: dispõe sobre alterações na Lei 
Municipal n.º 3.666 de 08-08-2012 que cria o Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural 
Sustentável;
Projeto de Lei n.º 47/2015 do Vereador Thiago Bittencourt Balderi: concede 
autorização ao Poder Executivo Municipal para utilização dos recursos do duodécimo 
devolvido pela Câmara Municipal nas áreas de educação e saúde e dá outras providências 
com emenda;
Projeto de Lei n.º 48/2015 do Vereador José Carlos Tonelli: dispõe sobre a afixação 
de placa informando o número telefônico do Conselho Tutelar nos estabelecimentos de 
ensino público e privado, e dá outras providências no Município de Socorro;
Projeto de Lei n.º 49/2015 do senhor Prefeito: denomina Estrada Municipal Felício 
Raymundo de Souza.
Em primeira discussão e votação:
Projeto de Lei n.º 51/2015 do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: denomina 
logradouro público como Rua Nenê Oliani, conforme especifica;
Projeto de Lei n.º 53/2015 da Vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues 
de Paula: revoga a Lei Municipal n.º 3.926 de 02 de julho de 2015 e denomina Creche 
Municipal Professor Domingos Augusto Damasceno Araújo;
Projeto de Lei n.º 55/2015 do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: denomina 
logradouro público como Rua Antônio Tasca, conforme especifica;
Projeto de Lei n.º 56/2015 do Vereador José Carlos Tonelli: estabelece horário 
de carga e descarga de numerários nas agências bancárias ou similares do município e dá 
outras providências;
Projeto de Lei n.º 57/2015 do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: denomina 
as vias públicas do loteamento residencial ‘Solar das Águas’, conforme especifica.  

COMUNICADO TRANSMISSÃO AO VIVO DE SESSÃO
A Câmara Municipal da Estância de Socorro, através de seu presidente, informa que as 
próximas Sessões da Câmara, que se realizarão no próximo dia 20 de julho de 2015, 
segunda-feira, a partir das 20h, serão transmitidas ao vivo pela Rádio Nossa Senhora do 
Socorro 1570 Khz e via internet pelos sites www.radiosocorro.com.br e www.camara-
socorro.sp.gov.br  

Lauro Aparecido de Toledo – Presidente

CMAS

RESOLUÇÃO 005/2015
Divulga os membros eleitos para a Mesa Diretora do Conselho Municipal de Assistência 

Social do Município de Socorro/SP e dá outras providências. 

O Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Socorro/SP, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Municipal n° 2.733/95, que institui o CMAS, 
bem como Lei 3.644, de 19 de abril de 2012, e suas alterações; Considerando o resultado da 
eleição realizada durante a Sessão Plenária ocorrida no dia 29/06/2015; Considerando o disposto 
no artigo 18 do Regimento Interno do Conselho Municipal de Assistência Social do Município de 
Socorro/SP: Resolve:

Artigo 1º - Divulgar os membros eleitos para a formação da Mesa Diretora do Conselho Municipal 
de Assistência Social do Município de Socorro/SP;

Presidente: Juliana Hashimoto
Vice-Presidente: Isabel Cristina Cardoso
Primeiro Secretário: Luis Henrique Martins da Rocha
Segunda Secretária: Amália Irani Tafner
Parágrafo Único – Consoante disposição do parágrafo único do artigo 5º do Regimento Interno do 

CMAS, os membros da Mesa Diretora exercerão suas atribuições por um período de 1 (Hum) ano.
Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Socorro, 29 de junho de 2015

Juliana Hashimoto
Presidente do CMAS

08 06 Unid.

Escorregador multicolorido em forma de tobogã com base 
de apoio e segurança em forma de T, parede de escalada 
com pedra para apoio das mãos e pés , confeccionado em 
polietileno composto com aditivos antiestático anti UV que 
protege dos raios solares garantindo a durabilidade. Medidas 
mínimas: comprimento 2,75m x largura 1,25m x altura 1,95m, 
com tolerância de 2% nas medidas de mais ou para menos

Mundo Azul R$ 4.500,00

09 06 Unid.

Gangorra multicolorida para 4 crianças com barra de proteção 
e lateral em formato de barco com ancora, do lado inverso mesa 
para piquenique e atividade com 4 assentos. Confeccionada 
em polietileno composto com aditivos antiestatico anti UV que 
protege dos raios solares garantindo a durabilidade. Medidas 
mínimas: comprimento 1,93m x largura 0,85mx altura 0,70m, 
com tolerância de 2% nas medidas de mais ou para menos.

Mundo Azul R$ 2.496,00

10 05 Unid.

Balanço duplo multicolorido, em estrutura de ferro com pintura 
eletrostática e proteção lateral em espumas de Sanet, base 
em formato de jacaré com suporte para fixação no solo, 1 
cadeirinha com assento que suporte peso até 13kg e encosto 
anatômico com barra de proteção para bebê e outra cadeirinha 
somente com assento resistente para crianças maiores que 
suporte peso entre 9kg e 18kg, cordas de nylon macio e 
durável para ser fixada na base em formato de centopéia, 
em uma das laterais deverá possuir tabela de basquete (bola 
inclusa). Medidas aproximadas: comprimento 2,20m x largura 
2,00m x altura 2,15m, com tolerância de 2% nas medidas de 
mais ou para menos.

Mundo Azul R$ 5.000,00

11 03 Unid.

Casinha recreativa multicolorida, com lateral em formato de 
flores, bonecas, palhaço, etc. com balcão externo que abre e 
fecha, janelas, porta que vai e vem, porta correio e chaminé. 
Confeccionada em polietileno composto com aditivos 
antiestático anti UV. Medindo aproximadamente comprimento 
1,85m x largura 1,70m x altura 1,70m. Com tolerância de 2% 
nas medidas de mais ou para menos

Mundo Azul R$ 8.540,00

12 03 Unid.

Casinha produzida com polietileno com medidas ABNT, 
contendo paredes com formato de toras redondas de madeira, 
02 paredes pequenas iguais com 01 janela sem fechamento 
e com parapeito que funciona como apoio ou mesinha 
externa, e outra com janela com dobradiça plástica e vazados 
simulando vidros e floreira, 02 painéis instalados nas aberturas 
maiores sendo: Um painel com detalhes simulando tijolos e 
contendo porta com dobradiça. Varandinha na parte frontal 
contendo porta vai e vem e abertura em forma de janela 
sem fechamento, parte de trás com meia porta, e abertura 
em forma de janela sem fechamento, túnel de passagem e 
tabela de basquete, telhado em formato de 2 águas composto 
por 4 peças interligadas contendo chaminé. Medidas mínimas: 
altura: 1,65 m x largura: 2,16 m x Comprimento: 2,10 m, com 
tolerância de 2% nas medidas de mais ou para menos.

Freso R$ 10.200,00

13 06 Unid.

Piscina de bolinha multicolorida de material atóxico com 76mm 
de diâmetro e diversas cores de proteção de nylon super 
resistente. Polietileno composto com aditivos antiestático anti 
UV que protege dos raios solares garantindo a durabilidade. 
Medindo aproximadamente compr. 2,00m x largura 2,00m 
x alt. 2,00m, com tolerância de 2% nas medidas de mais ou 
para menos.

Mundo Azul R$ 4.500,00

14 10 Unid.

Banco com assento e encosto confeccionado em resina 
plástica de polietileno rotomoldado e estrutura de metal 
com pintura eletrostática, em formato de um lápis. Medindo 
aproximadamente comprimento 1,65m x largura 0,50mx 
altura 0,80m, com tolerância de 2% nas medidas de mais ou 
para menos

Mundo Azul R$ 1.400,00

16 06 Unid.

Gira-gira multicolorido, com 5 lugares e apoio para os 
pés antiderrapante com volante e eixo central. Assentos 
anatômicos que garante a estabilidade e segurança. Medindo 
aproximadamente diâmetro 1,60m x altura 0,56m, com 
tolerância de 2% nas medidas de mais ou para menos

Mundo Azul R$ 6.340,00

17 05 Unid.

Playground multicolorido, laterais em formato de animais 
diversos com 1,20m de altura, dois escorregadores cada um 
com quatro degraus de acesso com pinos e trava de segurança, 
um balanço com assento anatômico, encosto e barra de 
proteção para crianças pequenas, piso para segurança para 
estabilidade, duas cesta de basquete nas laterais. Equipamentos 
confeccionados pelo processo de rotomoldagem em polietileno, 
resistente a variações de temperaturas ambientais, adequado 
para áreas externas. Peças com aplicação de proteção UV e 
aditivos antiestáticos para evitar riscos de choque por atrito. 
As peças serão pigmentadas de fábrica com cores variadas. 
Medindo aproximadamente Comprimento 2,65m x altura 
1,13m x largura 1,90m, com tolerância de 2% nas medidas 
de mais ou para menos

Mundo Azul R$  3.450,00

19 20 Unid.

Gangorra Infantil formato de animais, com no mínimo três 
formatos de cores. Assento anatômico e macio que facilita a 
montaria da criança. Pegadores com proteção e apoio para 
os pés. Totalmente montado. Equipamentos confeccionados em 
plástico rígido, adequado para áreas externas. As peças serão 
pigmentadas de fábrica com cores variadas. Medidas Mínimas: 
comprimento 0,80m x largura 0,30m x altura 0,45m, com 
tolerância de 2% nas medidas de mais ou para menos

Xalingo R$ 300,00

20 10 Unid.

Mini escorregador infantil varias cores, com escada e bordas  
anatômicas, para apoio das mãos confeccionada em polietileno 
rotomoldado. Medindo aproximadamente comprimento 0,89m 
x largura 0,61m x altura 0,35m, com tolerância de 2% nas 
medidas de mais ou para menos.

Mundo Azul R$ 510,00

21 12 Unid.

Escorregador em formato baleia, cores diversas. A matéria-
prima principal é o polietileno composto de aditivo antiestático 
que reduz atrito dos tecidos aditivo anti-UV, protegem contra 
raios solares e pigmentos que protegem a cor, não desbota 
com o sol e chuva e garantem a resistência e durabilidade do 
produto. Medida: 0,35 A x 0,61L x 0,89C, com tolerância nas 
medidas para mais ou para menos de 2%. Idade recomendada: 
A partir de 9 a 24 meses. Peso 4 KG

Mundo Azul R$ 510,00

22 06 Unid.

Sweet Bee Curva. Túnel colorido super atrativo para recreio. 
Peças de alto relevo com laterais vazadas para visualização e 
ventilação. Possui uma colmeia e uma abelha asas e antenas 
móveis. Material em polietileno composto com aditivos anti-
estático e aditivo anti-UV que protegem contra os raios solares, 
assim garantindo a cor do produto e a durabilidade. A cor pode 
variar.  Medidas. Comp: 1,76m. x Larg 1,27m x Alt 1,54m com 
tolerância nas medidas para mais ou para menos de 2%

Mundo Azul R$ 3.830,00

24 05 Unid.

Escorregador infantil com medidas aproximadas: comp, 1,55m 
x larg. 62 cm x alt 93cm- 1,44 descidas com 03 degraus, 
com tolerância nas medidas para mais ou para menos de 2%. 
Matéria-prima empregada: Polietileno composto com aditivos 
anti-estático e anti - UV, que protegem contra raios solares

Mundo Azul R$ 960,00

27 24 Unid.

banco com acento e encosto em formas de lápis confeccionado 
em resina plástica de polietileno de rotomoldado (assento e 
encosto) e a estrutura de metal. Medidas: Comprimento 1,65m; 
Largura: 0,50m, Altura: 0,80 com tolerância nas medidas para 
mais ou para menos 2%

Mundo Azul R$ 1.400,00

28 06 Unid.

Casa de boneca em cores diversificadas, com acessórios 
ilustrativos e acessórios fixos (balcão para atividade, pia com 
torneira e porta). Fabricada em polietileno composto de aditivo 
antiestático e aditivos anti -UV que protegem contra raio 
solares, não desbota com sol e chuva, reduz atrito dos tecidos 
e dá  resistência ao produto. Medida: 1,28A x 1,20 L x 1,20C 
com tolerância para mais ou para menos de 2%.

Mundo Azul R$ 3.200,00

D.P.S. DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME

Item Quant. Unid. Descrição mínima Marca Valor unitário

18 10 Unid.

Gangorra multicolorida em formato de animal com assento 
para 3 crianças, com apoio para os pés e mãos anti 
derrapante. Polietileno composto com aditivos antiestático anti 
UV que protege dos raios solares garantindo a durabilidade. 
Medindo aproximadamente comprimento 1,52m x largura 
0,41m x altura 0,48m, com tolerância de 2% nas medidas de 
mais ou para menos.

Mundo Azul 
Gangorra 

Crocodilo 50.041
R$ 687,00

23 30 Unid.

Gangorra infantil em formato de cavalinho com várias 
opções de cores. Assento anatômico e macio que facilita a 
montaria da criança. Pegadores confortáveis, e apoio para os 
pés. Mecanismo eletrônico que emite som de galope e trote. 
Medidas: Comprimento 0,90m x Largura 0,28m x Altura 
0,45m. Tolerância nas medidas para mais ou para menos 2%.

Mundo Azul 
Cavalo Thunder 

50.013
R$ 294,00

25 06 Unid.

Castelinho Mini playground confeccionado em resina plástica 
de polietileno em formato de castelo. Multicolorido com 
plataforma superior interna com escorregador pequeno, túnel 
na parte interior e paredes com desenho de tijolos, torres, 
e janelas. Dimensões do produto: 125cmx105cmx70cm, com 
tolerância nas medidas para mais ou para menos de 2%.

Mundo Azul 
Castelinho Meu 
Primeiro Play 

50.055
R$ 1.994,00

PHOENIX COMERCIAL DE PAPELARIA
Item Quant. Unid. Descrição mínima Marca Valor unitário

15 10 Unid.

Tabela de basquete multicolorido, em forma de hipopótamo 
com trava de regulagem de altura, de 1,15m até 2,40m. Base 
para areia ou água para maior estabilidade acompanhada 
de rodinhas para fácil locomoção, (inclusa bola de basquete). 
Confeccionado em polietileno composto com aditivos 
antistatico anti UV que protege dos raios solares garantindo 
a durabilidade. Medindo aproximadamente comprimento 
0,57m x largura 0,56m, com tolerância de 2% nas medidas 
de mais ou para menos

Mundo Azul
Hipo

50102
R$ 930,00

26 06 Unid.

Gira-gira com assento para até três crianças na cor 
vermelha, com apoio para os pés, volante central Material 
em polietileno composto com aditivos anti-estático e aditivos 
anti-UV que protegem contra os raios solares, comprimento 
0,60 centímetros e diâmetro de 1,20 m, com tolerância nas 
medidas para mais ou para menos 2%.

Mundo Azul Play
Gira Play
50085

R$ 2.800,00

Sílvia Carla Rodrigues de Morais - Pregoeira  
Lilian Mantovani Pinto de Toledo - Pregoeira

RESUMO DE EDITAL
O Município de Socorro comunica a todos os interessados que se encontra aberto na Divisão de 

Licitações o seguinte processo:

PROCESSO Nº 073/2015/PMES – TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2015. Objeto: Contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de obras de engenharia visando a Construção de Fonte de 
Água Luminosa e Banheiro Público Acessível, na Praça Coronel Olímpio Gonçalves dos Reis, com fornecimento 
de materiais, convênio Nº 176/2014, firmado entre o Município de Socorro e a Secretaria de Turismo - DADE, 
conforme especificações contidas no Anexo III do edital – Memorial Descritivo. Tipo: Menor Preço Global. 
Encerramento para a entrega dos envelopes Nº 01 – Habilitação e Nº 02 – Proposta até às 9h e 30min do 
dia 11/08/2015, e reunião de Licitação às 9h e 40min. Período de Disponibilização do Edital: 21/07/2015 a 
05/08/2015. Período de Cadastro: de 21/07/2015 até 06/08/2015. Socorro, 15 de julho de 2015.

O Edital completo, memorial descritivo, cronogramas, planilhas orçamentárias, e plantas 
necessárias está disponível no site www.socorro.sp.gov.br e maiores informações poderão ser obtidas junto à 
Divisão de Licitações do Município de Socorro, pessoalmente, das 8:30 as 17:00 horas, na Avenida José Maria de 
Faria, 71, salto, Socorro, São Paulo, ou pelo telefone (19) 3855-9655, no horário comercial, exceto aos sábados, 
domingos, feriados e pontos facultativos. 

Paulo Reinaldo de Faria - Presidente da Comissão de Licitações

RESUMO DE EDITAL
O Município de Socorro comunica a todos os interessados que se encontra aberto na Divisão de 

Licitação o seguinte processo:

Republicação (Retificação de Edital)

PROCESSO Nº 041/2015/PMES - PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015. Objeto: 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de sistema de Gerenciamento 
do Abastecimento de Combustíveis de Veículos, por meio de implantação e operação de um 
sistema informatizado, integrado com a utilização de cartão de controle de pagamento magnético 
ou micro processado que possam ser utilizados na Rede de Postos de Combustível particulares 
credenciados, para a distribuição de combustíveis aos veículos que compõem a frota de veículos 
desta municipalidade, conforme especificações descritas no anexo II – Projeto Básico. Tipo: Menor 
Taxa de Administração. Início da sessão às 09h30min do dia 06/08/2015. Período de Disponibilização do Edital: 
De 23/07/2015 até 05/08/2015. Socorro, 16 de julho de 2015.

O Edital completo está disponível no site www.socorro.sp.gov.br e maiores informações poderão ser 
obtidas junto à Divisão de Licitações do Município de Socorro, pessoalmente, à Avenida José Maria de Faria, 
nº 71, centro, Socorro, São Paulo, ou pelo telefone (19) 3855-9655, no horário comercial, exceto aos sábados, 
domingos, feriados e pontos facultativos, no horário das 8h 30min às 17h.

Paulo Reinaldo de Faria – Chefe da Supervisão de Licitação

http://www.radiosocorro.com.br
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Conservatório de Socorro: 5 anos de dedicação a formação musical e artística
Instrumento de transformação cultural e social, o projeto já atendeu mais de 1.400 pessoas

Fundado em 8 de julho de 2010, 
O Conservatório Municipal de So-
corro Maestro Luiz Gonzaga Franco 
comemora neste mês 5 anos de ser-
viços prestados à sociedade. Sonho 
de 4 jovens amigos fascinados pela 
música e arte, o projeto surgiu para 
preencher uma lacuna cultural exis-
tente em Socorro.

Em 2009, os irmãos Gabriel e 
Fernando Perre, mais os amigos Ân-
gelo Bonetti e Leandro Lima conclu-
íram os estudos em Música no Con-
servatório de Tatuí. Observando o 
cenário cultural da cidade de So-
corro, perceberam a necessidade da 
existência de um espaço público em 
Socorro destinado à formação mu-
sical de qualidade. Decidiram então 
retornar para a casa, se vincularam 
ao Instituto Cultura & Arte – ICA e 
finalizaram a elaboração do projeto 
de criação do “Conservatório Musi-
cal”. 

Neste mesmo ano, surgiu a opor-
tunidade de transformar efetivamen-
te o que era sonho em realidade: de-
pois de concorrer com mais de 1,3 
mil projetos, através do Programa 
Cultura Viva o Conservatório Musi-
cal foi escolhido como um dos 301 
Pontos de Cultura do Estado e fir-
mou convênio com os governos Fe-
deral e Estadual até o final de 2012. 
Em seguida, recebeu apoio também 
da Prefeitura Municipal. 

Segundo Gabriel Perre, presiden-
te do ICA, todos os parceiros foram 
de fundamental importância para 
que o projeto começasse a fazer 
história, afinal foram eles que deram 
suporte para a estruturação da asso-
ciação e a contratação de professo-
res qualificados. 

Conquistas
Com o passar dos anos, o Con-

servatório foi se consolidando e 
conquistando cada vez mais credi-
bilidade. Em 2012, surgiu uma nova 
oportunidade: a municipalização. 
Desde então, ele passou a ser ad-
ministrado pelo ICA e a ser oficial-
mente chamado de Conservatório 
Municipal de Socorro Maestro Luiz 
Gonzaga Franco, uma homenagem a 
um dos artistas mais importantes da 
cidade.

São diversos os exemplos de que 
a visibilidade do projeto é crescente 
e caminha para se tornar uma forte 
referência. Um deles foi o alcance 
da meta de alunos matriculados em 
2013, somando cerca de 240 inscri-
tos. Também a aprovação de alunos 
em renomadas Escolas de Música do 
País, como o Conservatório Dra-
mático Musical de Tatuí e a Escola 
de Música do Estado de São Paulo 
(EMESP Tom Jobim).

“Temos diversos e promissores 
talentos aqui dentro e, felizmente, 
já conseguimos encaminhar alguns 
deles para o mercado de trabalho. 
Entretanto, nosso maior sonho é 
oferecer todas as condições para 
que nossos alunos não precisem 
mais sair da cidade para concluírem 
seus estudos. Daí nossa intenção 
de diversificar e crescer, inserir no-
vas modalidades artísticas, como a 
Dança e o Teatro por exemplo. Não 
mediremos esforços para que este 
futuro esteja bem próximo”, conta 
Gabriel Perre.

2015
Hoje, o Conservatório de So-

corro atende 254 alunos, conta com 
oito professores qualificados (Gabriel 
Perre, Fernando Perre, Jonas Cacia-
no, Klesley Brandão, Edu Guimarães, 
João Casimiro, Júlio Rovigatti e Cláu-
dio Gatto) e oferece 15 modalidades 
diferentes de cursos (Acordeom; 
Bateria; Canto Coral; Contrabaixo 
Elétrico; Clarinete; Flauta Transver-
sal; Matérias Teóricas; Musicalização 
Infantil; Piano; Saxofone; Trombone; 
Trompete; Violão; Violino; Violoncelo). 
Além disso, tem quatro grupos mu-
sicais: Big Band; Canto Coral; Prática 
em Conjunto e Camerata de Violões.

Ao longo do ano, alunos e pro-
fessores realizam apresentações, 
concertos didáticos, ensaios abertos 
e participam também de eventos e 
festivais promovidos na cidade de 
Socorro e região. Todas as apresenta-
ções são gratuitas. 

Para Beatriz Minozzi, secretária 
executiva do ICA, é extremamente 
gratificante trabalhar em um proje-
to capaz de promover tantas trans-
formações e gerar tantos benefícios 
para a sociedade como um todo.

“É muito satisfatório estar direta-
mente envolvida com o Conserva-
tório. A música tem a capacidade de 
resgatar crianças e jovens em situa-
ção de vulnerabilidade social e, o mais 
importante, proporciona uma ativi-
dade prazerosa e que, futuramente, 
pode se tornar uma profissão”, des-
taca Beatriz.

Ao todo, 1.400 pessoas, já passa-
ram pela associação.

Como Estudar
A seleção de novos alunos ocorre 

sempre no início de cada semestre, 
de acordo com a demanda dos cur-
sos. Portanto, é preciso ficar atento 
à abertura do processo seletivo. Po-
dem se inscrever todos os interessa-
dos, com ou sem conhecimento mu-
sical, de acordo com a idade mínima 
exigida em cada modalidade (todas 
as informações estão disponíveis no 
edital, publicado no site www.conser-
vatoriodesocorro.com.br).

As inscrições estão abertas e 
devem ser feitas até o próximo dia 
22/07 (quarta-feira). Para isso, basta 
ir pessoalmente até a secretaria do 
Conservatório, localizada na Rua XV 
de Novembro, nº 222- Centro, de se-
gunda a sexta-feira, das 9h às 12h e 
das 13h às 18h. O valor da taxa de 
inscrição é de R$ 15,00. Terceiros 
podem fazer a inscrição para outros 
candidatos à vaga desde que estejam 
com os documentos solicitados (lista 
completa disponível no edital) e efe-
tuem o pagamento.

Dúvidas e informações podem ser 
esclarecidas pelo telefone (19) 3855-
2880.

Novidade
Para comemorar em grande estilo 

o aniversário de 5 anos, nada melhor 
que muita música e arte. Por isso, em 
setembro/2015 acontece o Primeiro 
Festival Cultural do Instituto Cultu-
ra & Arte. Entre as atrações, estarão 
diversas apresentações musicais no 
Teatro do Centro Cultural e na Praça 
da Matriz, além de oficinas de música. 
Todas as atividades serão gratuitas e 
contarão com o apoio da Secretaria 
de Cultura e do Conselho Municipal 
de Cultura – COMUC. Aguardem!


