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O Projeto Qualidade na Inte-
ração Familiar, que está vinculado 
a Secretaria de Saúde Municipal de 
Saúde, começou a ser desenvolvido 
no ano passado e vem crescendo 
devido aos seus resultados positivos. 

Atualmente está sendo realizado 
pelas psicológicas Débora Ap. de 
Oliveira, Maria Giselle A. Gonçalez 
e Rubia de F. Reginato Tavares e a 
assistente social Silvia Helena Gra-
nato. Inicialmente ocorria somente 
nas unidades de saúde em horário 
comercial, mas com a colaboração 
das escolas estaduais e da Secre-
taria Municipal de Educação, foi 
possível realizá-lo no período no-
turno nas seguintes Escolas: E. E. 
Profa. Josephina Galvão de Franca 
Andreucci, E. E. Profa. Maria Odette 
da Silveira Leite Frattini, Escola Mu-
nicipal Coronel Olimpio Gonçalves 
dos Reis e está ocorrendo na E. E. 
José Dini.

O principal objetivo desse pro-
jeto é conscientizar pais ou respon-
sáveis por crianças e adolescentes 
a lidarem de forma mais adequada, 
aplicando regras mais eficaz e sensi-
bilizando para uma percepção mais 
empática com eles, melhorando as-
sim as práticas educativas parentais.

O projeto é realizado em 8 en-
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contros, cada um com um tema, que 
acontecem semanalmente. É impor-
tante enfatizar que o compromisso 
dos responsáveis é primordial para 
a mudança no comportamento da 
criança e no adolescente, pois eles 

são o reflexo do comportamento 
de quem cuida deles.

Nos grupos já realizados foi pos-
sível observar, através da técnica 
utilizada, uma melhora de 67% nas 
práticas educativas parentais, o que 

demonstra eficácia desse projeto.
Quem tiver o interesse em par-

ticipar basta, ir até o estabelecimen-
to de saúde (Centro de Saúde ou 
ESFs) mais próximo e preencher a 
ficha de inscrição.

Creche Municipal usa linguagem do “Faz de 
Conta” em seu programa de Saúde Bucal

A Creche Municipal Jardim Car-
valho realizou um programa especial 
para as atividades de Saúde Bucal jun-
to às crianças. Essas atividades tive-
ram como objetivo ensinar o “beabá” 
da higienização da boca das crianças, 
prevenindo cáries e outras doenças, 
e a criação desse hábito por meio de 
vivências que gradativamente capaci-
tem a criança a cuidar de si.

Segundo a Diretora Margarete 
Ap Borin Soriano, a Creche desen-
volveu as atividades fazendo uso da 
linguagem do faz de conta, de perso-
nagens fantásticos e histórias com o 
BOCÃO (material pedagógico), que 
ajudam a despertar o interesse pela 
temática. Em consonância, valoriza 
em seu cardápio a boa alimentação 
(restrições a doces e pouca ou não 

utilização de açúcar) e investe em 
atividades educativas para hábitos 
alimentares saudáveis.

Durante a escovação as crianças 
foram orientadas e supervisionadas 
pelas professoras e auxiliares até 
que fossem capazes de desempenhar 
este ato de maneira independente.

“Reconhecendo a importância 
das experiências na primeira infân-
cia e acreditando ser a Educação 
um direito da criança, a Creche 
Municipal Jardim Carvalho ofereceu 
uma semana de atividades diversifi-
cadas, lúdicas e com muita intera-
ção a todos os alunos de 0 à 3 anos, 
atendendo às necessidades básicas 
de afeto, alimentação e saúde”, dis-
se a Coordenadora Maria Margari-
da Frattini.
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Licitação
ATA DA COMISSÃO DE ANÁLISE TÉCNICA DO MATERIAL REFERENTE 
AO PROJETO PROVA BRASIL (DESCRITORES).PROCESSO N.º 036/2016/

PMES – TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2016
Aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às 10 horas, na Sala 
de Reuniões da Secretaria Municipal de Educação, localizada no Centro Administrativo 
Municipal, situado à Av. José Maria de Faria, nº 71, bairro Salto, cidade de Socorro - SP 
reuniram-se os membros da comissão de análise técnica do material referente ao Projeto 
Prova Brasil (Descritores) para os alunos do 4º e 5º ano do ensino fundamental da rede 
municipal de ensino para o ano letivo de 2016, incluindo recursos para o aluno, recursos 
para o professor, programa de implantação do material didático, portal de acesso da 
internet, conforme especificações constantes no termo de referência do edital. A 
comissão responsável é composta pelos seguintes servidores:  Patrícia Aparecida Oliani 
Toledo RG 20.011.283; Fernanda Aparecida de Lima RG 33.730.025-2; Nielsen Carvalho 
de Lima RG 23.353.572-X; Fernando Montini RG 30.153.475-5; Rosana de Cássia Falciroli 
Paltrinieri RG 26.649.335-X; Carlos Rafael Pompeu RG 41.718.389-6, designados através 
da Portaria n.º 7098/2015. Procedeu-se minuciosa avaliação de todo o material entregue 
pelas seguintes empresas: 1) EDITORA MODERNA LTDA – FILIAL situada à Avenida 
Vereador Abel Ferreira, n.º 374, bairro Vila Regente Feijó, Cidade de São Paulo – SP, CEP: 
03.340-000 e 2)  PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A. situada à Via Anhanguera, 
n.º S/N, Bairro Jardim Salgado Filho, Cidade de Ribeirão Preto – SP, CEP: 14.079-000, 
as duas empresas atenderam as condições mínimas estabelecidas, considerando que 
a empresa EDITORA MODERNA LTDA – FILIAL obteve o resultado de 86,36% e a 
empresa PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A. obteve o resultado de 79,54%, ambas 
atingiram o mínimo exigido. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a análise, cuja ata 
vai assinada pelos representantes da comissão. Socorro, 03 de junho de 2016.

COMUNICADO
A Prefeitura do Município de Socorro, através de sua Divisão de Licitações, vem por 
meio deste, COMUNICAR, referente PROCESSO N.º 036/2016/PMES – TOMADA DE 
PREÇOS N.º 009/2016, conforme Ata de Avaliação referente ao envelope nº 02 - Proposta 
técnica e amostras (01 folha), que foi concedido o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis 
para a apresentação de recursos contra os atos praticados pela Comissão, nos termos 
do art. 109, inc. I, alínea “a” da Lei Federal de Licitações nº 8.666/93 e demais alterações 
posteriores. Informamos que o prazo será contado a partir da data de disponibilização do 
presente Comunicado no site www.socorro.sp.gov.br, no link de licitações e publicação da 
ata no Jornal Oficial do Município e DOE. Socorro, 06 de junho de 2016. Paulo Reinaldo 
de Faria – Chefe da Supervisão de Licitação

ATA DA COMISSÃO DE ANÁLISE TÉCNICA DO MATERIAL 
APOSTILADO DE INGLÊS - PROCESSO N.º 037/2016/PMES 

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2016
Aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às 10 horas, na Sala 
de Reuniões da Secretaria Municipal de Educação, localizada no Centro Administrativo 
Municipal, situado à Av. José Maria de Faria, nº 71, bairro Salto, cidade de Socorro - SP 
reuniram-se os membros da comissão de análise técnica do material didático de Inglês 
para os alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental I, da rede municipal de ensino 
para o ano letivo de 2016, incluindo recursos para o aluno, recursos para o professor, 
programa de implantação do material didático, portal de acesso da internet, conforme 
especificações constantes no termo de referência do edital. A comissão responsável 
é composta pelos seguintes servidores: Nielsen Carvalho de Lima; Kátia Aparecida 
de Moraes Silva; Rosana Aparecida de Oliveira e Carlos Rafael Pompeu, designados 
através da Portaria n.º 7096/2015. Procedeu-se minuciosa avaliação de todo o material 
entregue pelas seguintes empresas: 1) EDITORA MODERNA LTDA – FILIAL, CNPJ 
n.º 62.136.304/0003-08, situada à Avenida Vereador Abel Ferreira, nº 374, Bairro Vila 
Regente Feijó, cidade de São Paulo, CEP: 03.340-000. 2) EDITORA F.T.D. S/A, CNPJ n.º 
61.186.490/0001-57, situada à rua Rui Barbosa, n.º 156, bairro Bela Vista, cidade de São 
Paulo – SP, CEP: 01326-010. 3) B.M.B DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, CNPJ nº 02. 
859. 073/0001-69, situada à avenida Minas, n.º 450, bairro Campos Elíseos, cidade de 
Ribeirão Preto - SP. As três empresas atenderam as condições mínimas estabelecidas, 
considerando que a empresa EDITORA MODERNA LTDA obteve o resultado de 95,45%, 
a empresa B.M.B DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA obteve o resultado de 79,54% e a 
empresa EDITORA F.T.D. S/A obteve o resultado de 79,54%. Nada mais havendo a tratar, 
foi encerrada a análise, cuja ata vai assinada pelos representantes da comissão. Socorro, 
03 de junho de 2016.

COMUNICADO
 A Prefeitura do Município de Socorro, através de sua Divisão de Licitações, vem por 
meio deste, COMUNICAR, referente ao PROCESSO N.º 037/2016/PMES – TOMADA 
DE PREÇOS N.º 010/2016, conforme Ata de Avaliação referente ao envelope nº 02 - 
Proposta técnica e amostras (01 folha), que foi concedido o prazo recursal de 05 (cinco) 
dias úteis para a apresentação de recursos contra os atos praticados pela Comissão, 
nos termos do art. 109, inc. I, alínea “a” da Lei Federal de Licitações nº 8.666/93 e 
demais alterações posteriores.  Informamos que o prazo será contado a partir da data 
de disponibilização do presente Comunicado no site www.socorro.sp.gov.br, no link de 
licitações e publicação da ata no Jornal Oficial do Município e DOE. Socorro, 06 de junho 
de 2016. Paulo Reinaldo de Faria – Chefe da Supervisão de Licitação.

COMUNICADO - REFERENTE: CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DE 
PROPOSTA - PROCESSO Nº 035/2016/PMES – CONCORRÊNCIA Nº 001/2016  
- Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços 
de obras de engenharia e arquitetura visando a construção de uma creche 
municipal no Bairro do Oratório, Município de Socorro/SP, com fornecimento 
de materiais, que será financiada através de convênio firmado entre a 
Prefeitura do Município de Socorro e o Ministério da Educação através 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, termo de 
compromisso PAC2 10042/2014. A Comissão Municipal de Licitações comunica a 
todos os interessados que, depois de transcorrido o pertinente prazo de recursos e/
ou impugnações sem a apresentação dos mesmos, fica marcada a data de abertura das 
propostas para o dia 08/06/2016 às 10h, sendo desde já convocado os licitantes para 
a sessão de abertura dos envelopes de nº 02 – Proposta. Socorro, 06 de junho de 2016.  
Paulo Reinaldo de Faria – Chefe da Supervisão de Licitação

TERMO DE 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, 
HOMOLOGO o resultado do PROCESSO Nº 050/2016/PMES – PREGÃO PRESENCIAL 
PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2016, cujo objeto é Registro de Preço para 
contratação de empresa prestadora de serviços para a castração de cães e gatos 
(fêmeas e machos), com fornecimento de materiais, medicação, funcionário qualificado e 
equipamento para executar o serviço em local próprio, pelo período de 12 (doze) meses, 
conforme especificações descritas no Anexo II – Termo de Referência, conforme Ata de 
Julgamento e Adjudicação de 03/06/2016, disponibilizadas na íntegra no sítio eletrônico 
da municipalidade (www.socorro.sp.gov.br) a saber:

BRUNO DIECKMANN TROIANI VETERINÁRIO - ME, para os seguintes 
itens: Item 01, pelo valor total de R$ 51.000,00 (Cinquenta e Um Mil Reais); Item 02, 
pelo valor total de R$ 14.000,00 (Quatorze Mil Reais). Item 03, pelo valor total de R$ 
7.000,00 (Sete Mil Reais); Item 04, pelo valor total de R$ 5.275,00 (Cinco Mil, Duzentos 
e Setenta e Cinco Reais). Assim sendo, RATIFICO o respectivo julgamento proferido pela 
Pregoeira, HOMOLOGANDO o presente processo de Pregão Presencial. Socorro, 06 de 
junho de 2016. André Eduardo Bozola de Souza Pinto - Prefeito Municipal

TOMADA DE PREÇOS

O Município de Socorro comunica a todos os interessados que se encontram abertos na 
Divisão de Licitações os seguintes processos:

PROCESSO Nº 055/2016/PMES – TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2016. Objeto: 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de obras de engenharia 
visando a Construção de Praças no Parque Antônio Ferreira Barbosa e Jardim Saltinho, 
com fornecimento de materiais, convênio Nº 094/2016, 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 por lote. Encerramento 
para a entrega dos envelopes Nº 01 – Habilitação e Nº 02 – Proposta até às 15h do dia 
27/06/2016, e reunião de Licitação às 9h e 40min. Período de Disponibilização do Edital: 
06/06/2016 a 23/06/2016. Período de Cadastro: de 06/06/2016 até 24/06/2016. 
Socorro, 06 de junho de 2016.

O Edital completo, memoriais descritivos, cronogramas, planilhas orçamentárias, 
e plantas necessárias estão disponíveis 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 – Chefe da Supervisão de Licitação
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