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Professores, auxiliares de desen-
volvimento infantil e demais ser-
vidores das creches municipais de 
Socorro compareceram ao auditó-
rio do Centro Administrativo Mu-
nicipal “Prof. Imir Baladi”, na tarde 
de quarta-feira (24), para um trei-
namento voltado a como agir em 
situações de emergência.

As orientações foram realizadas 
por dois bombeiros do 2º S.G.B de 
Bragança Paulista, após solicitação 
feita pela Secretaria Municipal de 
Educação. Por volta de 120 funcio-
nários participaram do treinamento.

As principais orientações apon-
taram para ocorrências “comuns”, 
como engasgamento, queda, des-
maio e até mal súbito. As creches 
atendem crianças de 4 meses a 3 
anos de idade.

Durante o treinamento, os 
bombeiros simularam situações de 
emergência, ensinando manobras 
eficientes de primeiros socorros. 
Também desmistificaram crenças 
populares e orientaram que sempre 
se deve acionar apoio enquanto é 
realizado o primeiro atendimento.

A Rede Municipal de Educação 
de Socorro compreende sete uni-
dades de creche, onde estão matri-
culados 367 alunos em quatro sé-
ries distintas.

Servidores das creches municipais recebem 
treinamento de primeiros socorros

Dando sequência às palestras 
para crianças da Rede Municipal de 
Educação, a Secretaria de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentá-
vel compareceu nesta segunda-feira 
(22) à Escola Municipal Benedicta 
Geralda de Souza Barbosa para falar 
sobre biodiversidade com alunos do 
5º ano do ensino fundamental.

Ao longo do bate-papo, foi expli-
cada a importância da preservação 
da variedade de espécies da fauna e 
da flora para o meio ambiente, com 
reflexos diretos no bem-estar das 
pessoas, bem como foram descritas 
ações para evitar a degradação da 
biodiversidade.

Ao longo do ano, estão sendo 
desenvolvidas diversas ações sobre 
o meio ambiente nas escolas muni-
cipais. Em abril, houve apresentação 
de trabalhos e exposição de carta-
zes em comemoração ao Dia do Pla-
neta Terra, celebrado em 22 de abril.

No início de maio, alunos da EM 
Benedicta Geralda assistiram a um 
vídeo informativo sobre o Pau-Bra-

sil, árvore símbolo do país. Também 
cantaram músicas e leram textos 
sobre o tema, bem como montaram 
um jogral. Para encerrar, fizeram o 
plantio de duas mudas da espécie 
nos jardins da escola.

Para o secretário de Meio Am-

biente, João Batista de Godoy, que 
cedeu as mudas à escola, “é com 
atividades práticas que a educação 
ambiental pode propiciar mudanças 
de comportamento”.

Esta é mais uma dentre as ações 
da Secretaria de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável para 
somar pontos no Programa Mu-
nicípio VerdeAzul, do Governo do 
Estado de São Paulo, que é um dos 
critérios para liberação de recursos 
do Fundo Estadual de Controle da 
Poluição (FECOP) ao município.

Biodiversidade foi tema de palestra com 
alunos da Rede Municipal de Educação
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PORTARIAS

PORTARIA Nº 7575/2017
“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 servidores municipais lotados na Secretaria de 
Cidadania que em tese pode ter configurado infração administrativa.

Art. 2º - A Comissão Processante Permanente constituída através da Portaria nº 
6.223/2013 de 27 de fevereiro de 2013, composta por Rodrigo Francisco Cabral Teves - Secretá-
rio dos Negócios Jurídicos, Matrícula nº 2.312, Presidente, Lauren Salgueiro Bonfá, - Procuradora 
Jurídica, Matrícula 2182, Secretária e Alexandre Paiva Marques - Procurador Jurídico, Matrícula nº 
1.018, Membro Auxiliar Suplente, deverá promover a imediata instauração do procedimento, nos 
termos do artigo 28 da Lei Municipal nº 3.348/2010. 

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, 24 de Maio de 2017.
 

Publique-se.
 André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
Lauren Salgueiro Bonfá
Procuradora Jurídica

PORTARIA N.º 7576/2017
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL 

DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE: 

Art.1º - Contratar por tempo determinado, conforme Lei Municipal nº 3.077/2005 e 
Lei nº 3422/2010, obedecendo a ordem de classificação do Processo Seletivo Simplificado  Edital  
nº  01/2017 com término previsto para o último dia letivo em 2017, no emprego de Professor 
Adjunto I:

NOME NÍVEL Início:

Ester Lima Pinto Domingues – CTPS 02016 Série 00345 – SP. Nível  II -  ref. 1 22/05/2017

Regina de Fátima Pacelli de Pádua – CTPS 90409 Série 150 – SP. Nível  II -  ref. 1 22/05/2017

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 24 de maio de 2017.
       
Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal  
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
Alexandre Paiva Marques
Procurador Jurídico

PORTARIA N.º 7577/2017
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL 

DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

 
Art.1º - Prorrogar por 60 (sessenta) dias a duração da Licença Maternidade, nos termos 

da Lei Municipal nº 3295/2009 para:
Michele Aparecida de Souza – CTPS 68852 Série 00322-SP, ocupante do emprego 

permanente de Enfermeiro de Saúde da Família, a partir de 06 de Junho de 2017.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 24 de maio de 2017.
       
Publique-se.
 André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal  
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
Alexandre Paiva Marques
Procurador Jurídico

PORTARIA N.º 7578/2017
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL 

DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

 
Art.1º - Conceder licença sem vencimentos ou remuneração para tratar de interesses 

particulares, por 02 (dois) anos, de acordo com a Lei Complementar nº 197/2012 - Capítulo XII - 
Artigo 100, para a servidora abaixo relacionada:

 - Valéria Valentim Pereira portadora do R.G. Nº 15.924.395-6, ocupante do emprego 
permanente de Professor de Educação Básica I – PEB I, durante o período de 10 de Maio de 2017 
a 09 de Maio de 2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 24 de maio de 2017.
       
Publique-se.
 André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
Alexandre Paiva Marques
Procurador Jurídico

PORTARIA N.º 7579/2017
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL 

DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

Art.1º - ADMITIR em virtude de aprovação em concurso público, Edital nº 001/201, no 
emprego permanente de:

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil – ref. 15
Nome Admissão

Vanessa Pasquali Franco – CTPS 98821  Série  00296-SP. 22/05/2017

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 24 de maio de 2017.

Publique-se.
 André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
Alexandre Paiva Marques
Procurador Jurídico

PORTARIA N.º 7580/2017
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL 

DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

Art.1º - Nomear Sergio Larozzi Martins - CTPS 21745 Série 00143-SP, para ocupar o 
emprego em comissão de CHEFE DE COORDENADORIA DE ESPORTES - ref. 30, a partir de 19 
de Maio de 2017.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 24 de maio de 2017.
       
Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
Alexandre Paiva Marques
Procurador Jurídico

DECRETOS

DECRETO Nº 3681/2017
“Altera o artigo 1º do Decreto Municipal nº 3215/2013 que autoriza a instituição 

de áreas para estacionamento de veículos na Zona Azul”

André Eduardo Bozola de Souza Pinto, Prefeito Municipal da Estância de Socorro, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais; DECRETA:

Art. 1º - Altera o artigo 1º do Decreto Municipal nº 3215/2013, passando a ter a seguinte redação: 

“Art. 1º - São denominadas áreas da “Zona Azul”, através de sistema de estacionamento rotativo 
pago as áreas devidamente sinalizadas e integradas pelas seguintes vias públicas:

a) Rua General Glicério até o entroncamento com a Rua Marechal Floriano Peixoto;
b) Rua Marechal Floriano Peixoto, no trecho compreendido entre Rua Marechal Deodoro até o 

entroncamento com a Rua General Glicério;
c) Rua Campos Salles até o número 350 no entroncamento com a Rua Barão de Ibitinga;
d) Rua 13 de Maio em toda a sua extensão;
e) Praça Santos Dumont, compreendendo todas as suas vagas;
f ) Rua Carlos Norberto em toda sua extensão;
g) Rua José Bonifácio em toda a sua extensão;
h) Rua Padre Antonio Sampaio em toda sua extensão;
i ) Avenida Coronel Germano em toda sua extensão;
j) Rua José Angelo Calafiori em toda sua extensão;
k) Rua Alfredo de Oliveira Santos até o entroncamento com a Praça Nove de Julho;
l) Praça Coronel Olímpio Gonçalves dos Reis em todas as suas vagas;
m) Rua Alfredo de Carvalho Pinto, do trecho compreendido entre a Rua José Bonifácio até o 

entroncamento com a Rua General Glicério;
n) Rua José Maria de Azevedo e Souza trecho compreendido da Rua Padre Antonio Sampaio até 

o entroncamento com a Praça Nove de Julho;
o) Praça Nove Julho, compreendendo as vagas do trecho localizado entre as Ruas Alfredo de 

Oliveira Santos e José Maria de Azevedo e Souza, lado oposto a Rua XV de Novembro;
p) Rua Marechal Deodoro, no trecho compreendido entre as ruas Dr. Alfredo de Carvalho Pinto até 

o entroncamento com a Rua XV de novembro;
q) Antonio Leopoldino, no trecho compreendido entre a Rua XV de Novembro até o entroncamento 

com a Rua Padre Antonio Sampaio;
r) Av. Bernardino de Campos, no trecho compreendido entre a Rua Visconde do Rio Branco até o 

entroncamento com a Rua Dr. Luiz Pizza;
s)Rua Dr. Luiz Pizza em toda sua extensão;
t) Rua João Lourenço Tafner, em toda sua extensão;
u) Rua Campos Salles, em continuidade até/defronte ao nº 364;
v) Av. Dr. Rebouças, no trecho compreendido entre a Rua Dr. Carlos Norberto até o entroncamento 

com a Rua Campos Salles”

Art. 2 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 22 de maio de 2017.

Publique-se.
Dr. André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no jornal oficial e afixado nesta data no mural da Prefeitura
Carolina Mantovani Bovi Zanesco
Procuradora Jurídica 

ERRATAS
Na Lei Municipal nº 4059/2017 que “Dispõe sobre o acompanhamento do “Orçamento da Criança 
e Adolescente” no âmbito do Sistema de Execução Orçamentária do Município de Socorro/SP”, 
publicada na Edição do Jornal Oficial de Socorro  - Anexo XI – nº 460, página 05,  fica incluído no texto do 
preâmbulo da lei  “De autoria do Vereador Franks Fernando Félix do Prado - PSB ”.

Na Lei Municipal nº 4060/2017 que “CRIA O ARTESANATO NA ESCOLA, NA REDE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE SOCORRO/SP.” publicada na Edição do Jornal Oficial de Socorro  - Anexo XI – nº 460, 
página 05,  fica incluído no texto do preâmbulo da lei  “De autoria do Vereador Franks Fernando 
Félix do Prado - PSB ”.

Na Lei Municipal nº 4061/2017 que”DISPÕE SOBRE O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 
DIFERENCIADA EM ESCOLAS MUNICIPAIS E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO 
DE SOCORRO/SP PARA PORTADORES DE DIABETES, HIPERTENSÃO, ANEMIAS OU ALERGIAS 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, publicada na Edição do Jornal Oficial de Socorro  - Anexo XI – nº 
460, página 05,  fica incluído no texto do preâmbulo da lei  “De autoria dos vereadores Franks 
Fernando Félix do Prado - PSB e Edeli de Fátima Antunes de Almeida –- PMN ”.

Na Lei Municipal nº 4062/2017 que “CRIA O PROGRAMA DE ESTÍMULO AO ESCOTISMO NAS 
ESCOLAS MUNICIPAIS DE SOCORRO/SP.”, publicada na Edição do Jornal Oficial de Socorro  - Anexo 
XI – nº 460, página 05,  fica incluído no texto do preâmbulo da lei  “De autoria do vereador Franks 
Fernando Félix do Prado - PSB ”.

Na Lei Municipal nº 4064/2017 que “Denomina logradouro público como Travessa Cabo PM Elizeu 
Caitano de Carvalho, conforme especifica”, publicada na Edição do Jornal Oficial de Socorro  - Anexo 
XI – nº 460, página 06,  fica incluído no texto do preâmbulo da lei  “De autoria da vereadora Edeli de 
Fátima Antunes de Almeida –- PMN”.

Socorro, 24 de maio de 2017.
   

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal



Página 03Socorro, 26 de maio de 2017

DECRETO Nº 3685/2017
“Estabelece critérios para avaliação de desempenho no estágio probatório.”

ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ES-
TÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUI-
ÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DO ARTIGO 88 DA LEI COMPLEMENTAR 197/2012, 
DECRETA:

Art. 1º - Fica instituída a Comissão de Avaliação de Desempenho, para fins de avaliar o servidor no 
período do estágio probatório, como um dos requisitos para aquisição de sua estabilidade.
Art. 2º - O cumprimento do período de 03 (três) anos de estágio probatório, pelo servidor 
nomeado para cargo de provimento efetivo, fica condicionado à avaliação especial de desempenho, 
realizada em, no máximo, a cada período de 06 (seis) meses, com a finalidade de complementar o 
processo de seleção iniciado com o concurso público, mediante a aferição da aptidão e capacidade 
do servidor para o desempenho do cargo público.
Art. 3º - A Comissão de Avaliação Desempenho, designada pelo Prefeito Municipal, será 
constituída por 03 (três) membros fixos, escolhidos dentre servidores efetivos, de nível superior 
de escolaridade, admitida a participação de até 02 (dois) membros temporários, quando a natureza 
técnica do caso o exigir.
§ 1º - As reuniões da Comissão serão registradas em atas e terão caráter reservado.
§ 2º - A Comissão procederá a todas as diligências que julgar indispensáveis, podendo ouvir a 
opinião de técnicos e peritos, assim como se deslocar ao local necessário à elucidação dos fatos, 
para averiguações.
§ 3º - As atividades da Comissão serão conduzidas com independência e imparcialidade, assegurado 
o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da Administração.
Art. 4º - A avaliação inicialmente será feita pelo chefe imediato do servidor, mediante o 
preenchimento do Boletim de Avaliação constante no Anexo I deste Decreto, dirigido à Comissão 
de Avaliação de Desempenho.  
Art. 5º - Quando apurado pela Comissão, desempenho insuficiente, através da aplicação das 
normas constantes no Anexo III deste Decreto, será solicitada ao chefe imediato a elaboração de 
Relatório circunstanciado, na forma constante no Anexo II deste Decreto, dirigido à Comissão, para 
instruir o procedimento de Avaliação de Desempenho no Estágio Probatório.
Art. 6º - De posse do Boletim de Avaliação, do resultado da Avaliação, que apura desempenho 
insuficiente, e do Relatório referido no parágrafo anterior, a Comissão formalizará o respectivo 
procedimento e dará conhecimento ao servidor para prestar depoimento e apresentar defesa 
escrita, no prazo de 10 (dez) dias.
§ 1º - O depoimento do servidor terá caráter reservado e será reduzido a termo.
§ 2º - Com base na documentação apresentada pelo órgão de lotação e na defesa do servidor, a 
Comissão emitirá parecer circunstanciado, concluindo pela permanência ou não do servidor no 
cargo efetivo para o qual foi nomeado.
Art. 7º - A Comissão encaminhará o procedimento à autoridade máxima do órgão, que decidirá 
fundamentadamente sobre a exoneração ou a homologação do estágio probatório.
Art. 8º - A apuração final do desempenho do servidor, no caso da iminência de se completar 
o período total de 03 (três) anos do estágio probatório, deverá processar-se de modo que a 
exoneração, se houver, possa ser feita antes de findo o referido período.
§ 1º - Findo o período total de 03 (três) anos do estágio probatório, com ou sem a publicação 
de quaisquer dos atos referidos no artigo 7º do presente Decreto, o servidor se tornará estável.
Art. 9º - Revogados os atos em contrário, os efeitos deste Decreto entram em vigor na data de 
sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 22 de maio de 2017.

Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
Rodrigo Francisco Cabral Teves
Secretário dos Negócios Jurídicos

ANEXO I
BOLETIM DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

1 – INSTRUÇÕES

a . Leia atentamente cada item a ser avaliado, antes de preencher o presente Boletim 
de Avaliação;

b . O avaliador deverá preencher o Boletim de Avaliação de maneira imparcial e 
impessoal;

c. O avaliador deverá vistar todas as páginas do Boletim de Avaliação;

c . O avaliador torna-se responsável pelas declarações aqui prestadas, sob as penas da 
legislação vigente.

Avaliado: ________________________________________________________________
Cargo: _________________________________________________________________
Avaliador: _______________________________________________________________
Cargo: _________________________________________________________________

Socorro, ______ de ______________de ___________.
Assinatura: _______________________________________________________________

2 . AVALIAÇÃO

Requisitos a serem observados na Avaliação de Desempenho, aplicada aos servidores em Estágio 
Probatório, em, no máximo, a cada período de 06 (seis) meses:

1. ASSIDUIDADE: Considerada a cada período de 30 (trinta) dias, ou seja, 01 (um) mês.

NÚMERO DE FALTAS DURANTE O MÊS

Nenhuma  

01 (uma)  

Igual ou superior a 02 (duas)  

NÚMERO DE ATRASOS DURANTE O MÊS

De 01 (um) a 04 (quatro) dias  

Igual ou superior a 05 (cinco) dias  

Observação: Na avaliação do requisito da assiduidade, a pontualidade do servidor será considerada 
da seguinte forma:

a) o atraso injustificado ao local onde exerce suas atribuições, em período igual ou superior a 10 
(dez) minutos, durante 05 (cinco) dias, será contado como falta para os efeitos da avaliação aqui 
prevista;
b) para os efeitos do previsto no item anterior, os atrasos deverão ser registrados na folha de 
ponto do servidor;
c) consideram-se como justificados os atrasos decorrentes de casos fortuitos e força maior;
d) os atrasos, ainda que justificados, deverão ser compensados segundo a necessidade do serviço 
e por interesse da Administração.

2. DISCIPLINA: São levadas à conta de aferição do requisito de disciplina, as faltas funcionais 
punidas com as penas de Advertência ou Suspensão.

PENALIDADE APLICADA QUANTIDADE Nº DO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO

Advertência   
Suspensão   

Observação: As penalidades aqui consideradas serão aquelas regularmente aplicadas, mediante 
Processo Administrativo Disciplinar.

3. IDONEIDADE MORAL: A idoneidade, como requisito da avaliação de desempenho, 
é a conduta do servidor público no serviço público ou em razão do exercício das 
atribuições do cargo que exerce.

NORMAS VIOLADAS PELO SERVIDOR SIM NÃO

Não guardar o devido sigilo das informações referentes ao serviço.   
Não comunicar à chefia sobre as irregularidades de que tomou 
conhecimento.   
Referir-se de modo depreciativo às autoridades públicas ou atos do 
poder público, no recinto da repartição ou mediante manifestação 
escrita ou oral.

  

Retirar, sem permissão, documento ou objeto da repartição.   
Utilizar pessoal, instalações ou recursos materiais para assuntos 
particulares.   

Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal.   

Praticar usura.   
Atuar como procurador ou intermediário junto às repartições públicas, 
salvo nos casos previstos em lei.   
Fazer contratos com o poder público ou participar de gerência de 
empresa privada, civil ou comercial, e, nessa qualidade, transacionar com 
o Poder Público.

  

Omitir-se no cumprimento dos deveres do seu cargo, em benefício 
próprio ou alheio.   
Receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer natureza 
ou espécie, em razão do cargo.   

Corrupção.   
Aplicação irregular de dinheiro público ou apropriação indébita de 
dinheiro público.   

Improbidade administrativa.   

Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio público.   
Prática de atos que caracterizam crimes contra a liberdade sexual ou 
corrupção de menores, em serviço ou no local de trabalho.   

Revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo.   
Deixar de observar a lei em benefício próprio ou alheio, ou em prejuízo 
alheio ou da Administração.   

Observação: Para fins da Avaliação aqui prevista, os fatos devem ter sido apurados mediante 
Processo Administrativo Disciplinar:

Número do Processo Administrativo: _________________________________________

4. APTIDÃO: É a capacidade, a competência e a destreza no desempenho das atribuições do 
cargo.

SEMPRE FREQUEN-
TEMENTE AS VEZES RARA-

MENTE
O servidor revela facilidade no 
desempenho de suas atividades.     
Há o conhecimento necessário para a 
execução das atividades.     
Existe a perícia necessária no uso do 
conhecimento.     
A assimilação da informação nova 
recebida é satisfatória.     

5. DEDICAÇÃO AO SERVIÇO: É o interesse, o dinamismo, a capacidade de iniciativa, o 
cuidado e o zelo com que o servidor desempenha suas atribuições e apresenta-se para o serviço.

SEMPRE FREQUEN-
TEMENTE AS VEZES RARA-

MENTE
Não há o conhecimento
necessário ou este é limitado, mas 
há iniciativa
na procura deste conhecimento.

    

O servidor procura se informar 
das mudanças ocorridas nos 
procedimentos administrativos.

    

Existe a preocupação de se informar 
antes de emitir qualquer opinião 
vinculativa para a Administração.

    

Há iniciativa no oferecimento 
de ajuda para o desempenho de 
atividades estranhas às que
lhe são atribuídas, decorrente de 
necessidade
urgente e para a boa prestação do 
serviço público.
Existe a preocupação em
Oferecer sugestões que
visem a melhoria do serviço.
Há iniciativa na busca pela
atualização e expansão do
conhecimento na área correlata ao 
desempenho de suas atribuições.
O servidor tem boa apresentação 
pessoal e mostrasse simpático no 
trato com os colegas e
usuários.

    

6. PRODUTIVIDADE: É a eficiência, por excelência, no serviço público, em que devem ser 
levados em conta seus aspectos quantitativos e qualitativos.

SEMPRE FREQUEN-
TEMENTE AS VEZES RARA-

MENTE
As atividades diárias são
Desempenhadas com rapidez.     
As atividades são desempenhadas 
de modo satisfatório.     
Há a devida adequação no
desempenho de atividades que 
requerem o uso de normas e 
métodos científicos (técnica).

    

7. RESPONSABILIDADE: É o requisito que se destina a conferir a atuação do servidor no 
exercício de suas atribuições ou em razão delas.

SEMPRE FREQUEN-
TEMENTE AS VEZES RARA-

MENTE
No desempenho de suas atribuições, 
verifica-se a
obediência às leis,normas e
regulamentos.

    

As atribuições são desempenhadas em 
cumprimento às ordens superiores.     

O servidor presta contas de todos os atos 
praticados para o serviço ou em nome
dele.

    

O servidor responde pelos atos praticados 
no serviço ou em nome dele.
No desempenho de suas atividades, o 
servidor observa os limites de suas
atribuições, sem excedê-las.
No desempenho de suas atribuições ouem 
razão delas, o servidor não pratica atos 
com fins diversos do interesse público.
O servidor não retarda nem, de qualquer 
forma, se omite na prática de ato que lhe é 
atribuído.

O servidor não pratica ato nem atua de 
modo a comprometer a moralidade ou a 
legitimidade da Administração.
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ANEXO II
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO SERVIDOR EM ESTÁGIO 

PROBATÓRIO.

NORMAS PARA ELABORAÇÃO:

1. DA COMPETÊNCIA DO CHEFE IMEDIATO DO SERVIDOR EM ESTÁGIO 
PROBATÓRIO:

1.1. Em caso de insuficiência de desempenho obtida na Avaliação, deverá ser dirigido à Comissão 
de Avaliação de Desempenho, juntamente com o boletim de avaliação constante no ANEXO I, um 
Relatório, escrito através de meios mecânicos, contendo as seguintes informações:

a . identificar o servidor através do nome e número de matrícula;
b. relatar, minuciosamente, as funções atribuídas ao servidor;
c. informar se o servidor é assíduo e pontual ao serviço, detalhando, se possível o transtorno 
causado pelas faltas e atrasos injustificados;
d. informar, detalhadamente, e sob o ponto de vista técnico, sobre o conhecimento, a destreza, a 
agilidade, a perícia e a satisfatoriedade das funções executadas pelo servidor;
e. informar se o servidor apresenta iniciativa e disposição para a boa execução de suas funções;
f. informar se a forma como vem sendo executado o serviço pelo servidor atende às suas finalidades, 
ou seja, se as funções são executadas da maneira como deveriam ser feitas e se há resultado do 
serviço;
g. para melhor clareza e fundamentação do disposto nos itens .c. e .e., recomenda-se a comparação 
com a média geral de execução do serviço;
h. informar se o servidor comportou-se ou agiu alguma vez, no serviço, por dolo ou culpa, de 
modo a desabonar sua conduta, especialmente no que se refere à sua idoneidade moral, disciplina, 
subordinação hierárquica e obediência às normas de serviço;
i. manifestar, com base nas informações prestadas de acordo com os itens anteriores, a pretensão 
do órgão pela permanência ou não do servidor;
j. datar e assinar o relatório, fazendo constar, além do nome, o cargo de quem o subscreve.

2. DA COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO DE PESSOAL:

2.1. Prestar as seguintes informações complementares, sempre que solicitadas pelo órgão de 
lotação do servidor ou pela Comissão de Avaliação de Desempenho:

a. qualificar o servidor através do nome, número de matrícula, cargo ocupado, órgão de lotação, data 
de ingresso no serviço público, data e forma de ingresso no cargo público cujo estágio probatório 
se avalia , ou seja, se este se deu mediante concurso público ou não;
b. instruir o respectivo expediente com todos os dados funcionais do servidor que possam influir 
na avaliação de que se trata, como a existência de aplicação anterior de penalidades infracionais e 
outras informações que se fizerem necessárias conforme o caso concreto.

ANEXO III
NORMAS PARA AFERIÇÃO DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

PELA COMISSÃO

1. ASSIDUIDADE: Considerada a cada período de 30 (trinta) dias, ou seja, 01 (um) mês.

PESO Nº DE FALTAS PONTOS OBTIDOS
10 0  
7 1  
3 Igual ou superior a 2  

Observação: Na avaliação do requisito da assiduidade, a pontualidade do servidor será 
considerada da seguinte forma:

a) o atraso injustificado ao local onde exerce suas atribuições, em período igual ou superior a 10 
(dez) minutos, durante 05 (cinco) dias, será contado como falta para os efeitos da avaliação aqui 
prevista;
b) para os efeitos do previsto no item anterior, os atrasos deverão ser registrados na folha de 
ponto do servidor;
c) consideram-se como justificados os atrasos decorrentes de casos fortuitos e força maior;
d) os atrasos, ainda que justificados, deverão ser compensados segundo a necessidade do serviço 
e por interesse da Administração.

2. DISCIPLINA: São levadas à conta de aferição do requisito de disciplina, as faltas funcionais 
punidas com as penas de Advertência ou Suspensão, mediante Processo Administrativo Disciplinar.

PESO ADVERTÊNCIA SUSPENSÃO PONTOS 
OBTIDOS

10 0 0  
5 1 0  
4 0 1  
1 1 1  

3. IDONEIDADE MORAL: A idoneidade, como requisito da avaliação de desempenho, é a 
conduta do servidor público no serviço público ou em razão do exercício das atribuições 
do cargo que exerce, cujos fatos devem ter sido apurados mediante Processo Administrativo 
Disciplinar.

QUANTIDADE DE 
VIOLAÇÕES PESO PONTOS OBTIDOS

Nenhuma 10  

Igual ou superior a 01 (uma) 0 (zero)  

4. APTIDÃO: É a capacidade, a competência e a destreza no desempenho das atribuições do cargo.

PESO QUANTIDADE DE 
OCORRÊNCIAS PONTUAÇÃO

PONTOS 
OBTIDOS 
(MÉDIA)

Sempre 10    

Frequentemente 7,5    

As vezes 2,5    

Raramente 0 (zero)    

5. DEDICAÇÃO AO SERVIÇO: É o interesse, o dinamismo, a capacidade de iniciativa, o cuidado 
e o zelo com que o servidor desempenha suas atribuições e apresenta-se para o serviço.

PESO
QUANTIDADE 

DE 
OCORRÊNCIAS

PONTUAÇÃO PONTOS OBTIDOS 
(MÉDIA)

Sempre 10    

Frequentemente 7,5    

As vezes 2,5    

Raramente 0 (zero)    

6. PRODUTIVIDADE: É a eficiência, por excelência, no serviço público, em que devem ser 
levados em conta seus aspectos quantitativos e qualitativos.

PESO
QUANTIDADE 

DE 
OCORRÊNCIAS

PONTUAÇÃO PONTOS OBTIDOS 
(MÉDIA)

Sempre 10    

Frequentemente 7,5    

As vezes 2,5    

Raramente 0 (zero)    

7. RESPONSABILIDADE: É o requisito que se destina a conferir a atuação do servidor no 
exercício de suas atribuições ou em razão delas.

PESO
QUANTIDADE 

DE 
OCORRÊNCIAS

PONTUAÇÃO PONTOS OBTIDOS 
(MÉDIA)

Sempre 10    

Frequentemente 7,5    

As vezes 2,5    

Raramente 0 (zero)    

RESULTADO PARCIAL

É aquele apurado em cada Avaliação realizada até 06 (seis) meses, através da média ponderada da 
pontuação obtida em cada um dos 07 (sete) requisitos avaliados, considerando-se a escala de 0 
(zero) a 10 (dez):

RESULTADO PONTUAÇÃO APURADA

Suficiente Média igual ou superior a 06 (seis)

Insuficiente Média 00 (zero) a 05 (cinco)

Observação:

1. Se na primeira Avaliação o servidor obtiver pontuação inferior à mencionada acima, será 
comunicado do fato, pela Comissão e será instaurado o procedimento previsto neste Decreto;
2. Se o procedimento acima mencionado concluir pela permanência do servidor no exercício 
do cargo público, o mesmo continuará a ser submetido às Avaliações subseqüentes, até que se 
complete o período total de 03 (três) anos; se o procedimento concluir pela não permanência do 
servidor, o mesmo será exonerado.

RESULTADO FINAL DO ESTÁGIO PROBATÓRIO

Será considerado aprovado no Estágio Probatório, o servidor que obtiver nota igual ou superior 
a 06 (seis), apurada através da média ponderada das Avaliações aplicadas a cada período máximo 
de 06 (seis) meses, totalizando 06 (seis) avaliações nos 03 (três) anos obrigatórios.

RESULTADOS PARCIAIS PONTUAÇÃO

1  

2  

3  

4  

5  

6  

Resultado Final (média ponderada)  

Aprovado  

Reprovado  

INSTRUÇÕES À COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PARA 
APURAÇÃO DO RESULTADO DE AVALIAÇÃO

1 . O método a ser utilizado é o da média ponderada, ou seja, a soma de todos os pesos só pode 
dar o peso máximo, ou seja, 10 (dez), observando-se:
1.1 Assiduidade: é o número de faltas injustificadas x o peso, onde será considerado o mesmo 
peso na hipótese de número igual ou superior a 02 (duas) faltas;
1.2 Disciplina: 01 (uma) ou mais Advertência aplicada terá o mesmo peso;
- 01 (uma) ou mais Suspensão aplicada terá o mesmo peso.
1.3 Idoneidade Moral: para qualquer número de violações superior a 01 (um), o peso é 0 (zero), 
pois todas são passíveis da penalidade de demissão e constituem , igualmente, crime funcional.
1.4 Aptidão: soma-se o peso dos quatro itens e divide-se por quatro.
1.5 Dedicação ao Serviço: soma-se o peso dos oito itens e dividese por oito.
1.6 Produtividade: soma-se o peso dos três itens e divide-se por três.
1.7 Responsabilidade: soma-se o peso dos oito itens e divide-se por oito.
RESULTADO PARCIAL: soma da nota dos sete requisitos, dividida por sete.
RESULTADO FINAL: soma dos seis resultados parciais, dividida por seis.

DECRETO Nº. 3686/2017
Suplementação de Dotações Orçamentárias

ANDRÉ EDUADO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto na Secretaria Municipal da Fazenda/Diretoria de Contabilidade, um 
crédito adicional suplementar no valor de R$ 62.036,65 (Sessenta e Dois Mil e Trinta e Seis Reais e 
Sessenta e Cinco Centavos), para reforço da seguinte dotação do orçamento vigente:

02.07.01 . 4.4.90.52.00 . 08.244.0044.2.169 DEPTO.ASS.SOCIAL V02.500.062 R$ 62.036,65

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO ........................................................................ R$ 62.036,65
    
Art. 2o. – O valor do presente crédito será coberto com recursos provenientes 

do superávit financeiro, apurado no exercício anterior, na fonte de recurso do Processo 
SEDS nº 2489/2013, através da Secretaria Estadual de Assistencia e Desenvolvimento 
Social, no valor de...............................................................................................R$ 62.036,65

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 22 de Maio de 2017.

Publique-se
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no jornal oficial e Afixado no mural da Prefeitura.
Rodrigo Francisco Cabral Teves
Secretário dos Negócios Jurídicos
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LICITAÇÃO

EXTRATO TRIMESTRAL MAIO – 2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2017 - PROCESSO Nº 011/2017/PMES - PREGÃO PRESENCIAL 
PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2017 - Extrato 1ª Publicação Trimestral de Registro de preços de locação 
e operação de som e iluminação, para atender a demanda de eventos do Município, pelo período de 12 meses, 
conforme especificações constantes no Projeto Básico – Anexo II do edital. Socorro 25 de maio de 2017.

Rosielli Pedroso Fortunato - MEI

Item Quant. Unid. Especificação/ Conforme Projeto Básico Preço unitário

01 10 Diária Som e iluminação tipo A – conforme Projeto Básico R$ 1.999,40

02 30 Diária Som e iluminação tipo B  – conforme Projeto Básico R$ 2.379,00

03 50 Diária Som e iluminação tipo C – conforme Projeto Básico R$ 1.773,50

04 70 Diária Som e iluminação tipo D – conforme Projeto Básico R$ 969,80

05 80 Diária Som e iluminação tipo E – conforme Projeto Básico R$ 400,00

06 50 Diária Som e iluminação tipo F (Som de Rua) – conforme Projeto 
Básico R$ 999,50

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2016 - PROCESSO Nº 084/2016/PMES - PREGÃO PRESENCIAL 
PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2016 -  Extrato 2ª Publicação Trimestral de Registro de preços para 
aquisição de peças de reposição para diversas máquinas (Patrol, Retro Escavadeiras, Pá Carregadeiras, Roçadeira 
Hidráulica, Trator Esteira e outras), pertencentes à frota desta municipalidade, para o período de 12 meses, 
conforme especificações constantes no Termo de Referência – Anexo II do edital. Socorro 25 de maio de 2017.

 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMP. E EXP. - EPP

Item QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO MARCA Valor unit. 

1 30 Peça DENTE DO ESCARIFICADOR 75251673 COLINA R$ 24,95

2 30 Peça PINO ELÁSTICO DO DENTE DO 
ESCARIFICADOR 75251674 ODRAUDE R$ 13,95

5 16 Peça BUCHA COD 107071 A1 ODRAUDE R$ 14,50

6 16 Peça PARAFUSO EM AÇO COD K395131 RICALE R$ 3,35

7 100 Peça PARAFUSO EM AÇO DA SAPATA COD 1S1859 RICALE R$ 3,10

8 100 Peça PORCA DA SAPATA - COD  1S1860 RICALE R$ 1,71

9 200 Peça PARAFUSO CABEÇA QUADRADA EM AÇO 
7H3597 RICALE R$ 2,60

10 200 Peça PORCA QUADRADA ESTEIRA 1M1408 RICALE R$ 1,25

11 40 Peça UNHAS DO ESCARIFICADOR 70062160 COLINA R$ 24,95

12 60 Peça PARAFUSO - LAM EM AÇO 7H3597 RICALE R$ 2,24

13 60 Peça PORCA SEXTAVA 7/8 - 0229011422 RICALE R$ 1,36

14 70 Peça PARAFUSO EM AÇO- 7H3597 RICALE R$ 2,30

15 20 Peça PORCA 1M1408 RICALE R$ 1,20

16 82 Peça PARAFUSO EM AÇO 1 A8537 RICALE R$ 2,50

17 60 Peça ARRUELA 3B4510 RICALE R$ 0,79

18 40 Peça ARRUELA 3B4508 RICALE R$ 1,40

33 30 Peça PARAFUSO DO DENTE EM AÇO- 826/00303 RICALE R$ 2,99

34 32 Peça DENTES DA CONCHA DIANTEIRA RETRO JCB 
3C SÉRIE- 2277686 ANO 2013 COLINA R$ 29,95

50 06 Peça CANTO FORJADO PARA TRATOR ESTEIRA D6, 
EM AÇO TIPO XS 300 TBM R$ 399,00

51 06 Peça
FACAS DE LÂMINA PARA TRATOR ESTEIRA 
D6, EM AÇO TIPO XS 300 (CÓDIGO DA PEÇA 
6J1506) DIMENSÕES DE 1,51mX20cm

TBM R$ 449,50

52 240 Peça PARAFUSO PARA CANTO E FACA DE ESTEIRA 
D6 RICALE R$ 4,39

53 240 Peça PORCA PARA CANTO E FACA DE ESTEIRA D6 RICALE R$ 1,69

54 60 Jogos
SEGMENTO DA RODA MOTRIZ ESTEIRA D6, 
MATERIAL FUNDIDO, COM TRATAMENTO 
TERMICO, EM AÇO MANGANÊS

FORTRACTOR R$ 1.146,00

DENAC COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA. EPP

Item QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO MARCA Valor unit. 

19 18 Peça UNHA DA CONCHA 229099 SOMASA R$ 79,95

20 18 Peça TRAVA DA UNHA 2209009 FIGUEIRAS R$ 29,95

21 100 Peça PARAFUSO EM AÇO S1585 BRASIMPAR R$ 1,32

22 100 Peça ARRUELA 2M849 ROLFRAN R$ 0,90

23 18 Peça UNHA DA CONCHA 7006210 SOMASA R$ 24,95

25 20 Peça PONTA 31281C ECOPLAN R$ 66,20

26 20 Peça CHAVETA 46475ª DA MÁQUINA DE ESTEIRA 
D6C LAZZARONI R$ 38,00

27 40 Peça UNHA DO ESCARIFICADOR 75267184 SID. COLINA R$ 24,99

28 40 Peça CHAVE DA UNHA 73125907 ECOPLAN R$ 17,50

29 18 Peça DENTE DA CONCHA TRASEIRA- CÓDIGO 
531/03205 SOMASA R$ 39,95

30 06 Peça FLANGE ÚNICA 531/03209 SID. COLINA R$ 79,98

32 06 Peça PARAFUSO DO DENTE EM AÇO- 1305/714 USISTAMP R$ 4,10

46 300 Peça
PORCA P/ DENTE FB 80.2, MATERIAL FUNDIDO 
COM TRATAMENTO TÉRMICO EM AÇO 
MANGANÊS

BRASIMPAR R$ 0,75

47 200 Peça DENTE P/ PÁ CARREGADEIRA WA 180 SOMASA R$ 179,90

FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA. EPP

Item QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO MARCA Valor 
unit. 

3 64 Peça PARAFUSO EM AÇO COD 2J2548 FEY R$ 3,18

4 64 Peça PORCA SEXTAVADO 7/8- COD 1B4332 FEY R$ 1,10

35 64 Peça PARAFUSO EM AÇO DO DENTE DA CONCHA 
DIANTEIRA RETRO JCB 3C SÉRIE- 2277686 ANO 2013 FEY R$ 3,25

39 150 Peça
PONTAS (UNHAS) FURADASA D 26368 (35290), 
MATERIAL FUNDIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO 
EM AÇO MANGANÊS

ECOPLAN R$ 34,99

40 300 Peça PORCAS  PARA LAMINA DE PATROL FEY R$ 0,87

41 80 Peça LAMINA PARA PATROL 8 FUROS, EM AÇO TIPO XS 
300          METISA R$ 199,99

42 300 Peça PARAFUSO PARA LAMINA DE PATROL                          FEY R$ 1,69

44 100 Peça
DENTE PARA RETRO ESCAVADEIRA FB80.2 MATERIAL 
FUNDIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO EM AÇO 
MANGANÊS

TX R$ 59,99

45 300 Peça
PARAFUSO PARA DENTE FB 80.2, MATERIAL 
FUNDIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO EM AÇO 
MANGANÊS

FEY R$ 1,94

ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EPP

Item QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO MARCA Valor 
unit. 

24 20 Peça DENTE 31280DH45 ECOPLAN R$ 116,24
31 06 Peça FLANGE ÚNICA 531/03208 SOMASA R$ 79,90

36 300 Peças
UNHA PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE 580L 
MATERIAL FUNDIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO 
EM AÇO MANGANÊS

SOMASA R$ 24,99

37 300 Peça PARAFUSO P/ UNHA RETRO ESCAVADEIRA CASE BRASIMPAR R$ 2,49
38 300 Peça PORCA P/ UNHA RETRO ESCAVADEIRA CASE 580L BRASIMPAR R$ 1,19 

43 30 Peça LÂMINA PARA PATROL, 09 FUROS, EM AÇO TIPO XS 
300 ITR R$ 239,99

48 150 Peça PARAFUSO P/ DENTE WA 180 BRASIMPAR R$ 5,49
49 150 Peça PORCA P/ DENTE WA 180 BRASIMPAR R$ 1,59

55 18 Peça
CONTRAPINOS ZB 3/16” - 5MM - 0208.0204.00.3 PARA 
ROÇADEIRA HIDRAULICA LAVRALE Nº DE SERIE 
0061, MODELO HIDRAULICA ARTICULADA RHA 8901

CIAP R$ 38,55

56 18 Peça
PORCAS SEXTAVADAS 8891.1039.00.0 CAST.PR 
MB - 22 X 1,5 - PARA ROÇADEIRA HIDRAULICA 
LAVRALE Nº DE SÉRIE 00661, MODELO HIDRAULICA 
ARTICULADA RHA 8901

BRASIMPAR R$ 9,70

57 18 Peça
NAVALHAS 8901.1128.00.5 PARA ROÇADEIRA 
HIDRAULICA - PARA ROÇADEIRA HIDRAULICA 
LAVRALE Nº DE SÉRIE 00661, MODELO HIDRAULICA 
ARTICULADA RHA 8901 CÓDIGO 0397

M 
ODRAUDE R$ 86,30

58 18 Peça
PARAFUSOS PARA ROÇADEIRA HIDRAULICA 
8891.1031.00.0 - PARA ROÇADEIRA HIDRAULICA 
LAVRALE Nº DE SÉRIE 00661, MODELO HIDRAULICA 
ARTICULADA RHA 8901

BRASIMPAR R$ 5,70

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2016 - PROCESSO 046/2016 - PREGÃO PRESENCIAL PARA 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2016 - Extrato 3ª Publicação Trimestral de Registro de preços para Aquisição 
de produtos e materiais de assepsia, higiene e limpeza e materiais descartáveis, pelo período de 12 (doze) 
meses, conforme especificações descritas no anexo II – Termo de Referência do edital. Socorro, 25 de maio 
de 2017.

 DCB COMERCIAL EIRELI ME

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO MÍNIMA Marca Preço 
Unitário 

2 60 Frasco 

Cera liquida incolor a base de resina acrílica 
impermeabilizante, niveladores, preservante e água, 
com teor não voláteis de no mínimo 22%,  rendimento 
de 70 a 80 m2/l, ph de 8 a 10, embalado em frasco 
plástico virgem branco, contendo 990 ml, com tampa 
rosca vermelha, com visor na laterial e medidor com 
marcação de mililitros para facilitar a visualização 
da quantidade do produto utilizado e quantidade 
existente no frasco devidamente rotulado com 
informações sobre o produto, fabricante, precauções, 
instruções de uso, e demais informações necessárias. 
Produto deverá ser certificado pela iso 9001:2000. 

TOP 
CLEAN R$ 25,00

3 60 Frasco 

Cera liquida a base de resina acrílica impermeabilizante, 
niveladores, preservante e água, com teor não voláteis 
de no mínimo 22%, cor vermelha, rendimento de 70 
a 80 m2/l, ph de 8 a 10, embalado em frasco plástico 
virgem branco, contendo 990 ml, com tampa rosca 
vermelha, com visor na laterial e medidor com 
marcação de mililitros para facilitar a visualização 
da quantidade do produto utilizado e quantidade 
existente no frasco devidamente rotulado com 
informações sobre o produto, fabricante, precauções, 
instruções de uso, e demais informações necessárias. 
Produto deverá ser certificado pela iso 9001:2000

TOP 
CLEAN R$ 25,00

4 200 Frasco 

Limpa vidros de primeira qualidade, acondicionado em 
frasco plástico resistente de 750 ml, com bico dosador 
e tampa flip top. O produto deverá limpar e manter 
brilhantes superfícies como: vidros, vitrines, espelhos, 
telas de tv, pára-brisas e acrílicos. Composição: 
tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, álcool, éter 
glicólico, hidróxido de amônio, corante, perfume e 
água. Deverá conter no rótulo do produto: indicações 
de utilização, modo de usar, precauções, telefone do 
sac, responsável técnico, número do lote e validade. 

TOP 
CLEAN R$ 6,50

7. 1500 Pacote 

Papel interfolhado 22,5 x 20,7cm, 02 dobras, na cor 
branca, fabricado com 100% de celulose virgem, 
embalado em saco plástico com 250 unidades 
contendo 2.500 folhas na caixa, deverá estar impresso 
na embalagem selo do FSC/SFI/CERFLOR ou outra 
certificação de mesmo escopo  , todas informações 
do produto inclusive sua composição,  especificações: 
gramatura mínima 35 g/m2, alvura superior a 100 uv 
calibrado e 85 uv excluído, resistência à tração a seco 
superior a 760 n/m (direção de fabricação) e 460 n/m 
(direção transversal), resistência à tração a úmido 
superior a 100 n/m (direção de fabricação) e 55 n/m 
(direção transversal), capacidade de absorção (método 
cestinha, em g/g) inferior a 4 e tempo de absorção 
inferior a 7 segundos, absorção de água (método gota) 
inferior a 23 segundos, pintas máximo de 12 por mm2/
m2 e furos máximo de 1,2 por mm2/m2. 

SOFT-
PAPER R$ 26,00

8. 380 Pacote 

Saco para lixo - 70 litros - preto com no mínimo 
0,12mm de espessura. Utilização: saco plástico para 
acondicionamento de resíduos sólidos compactados 
destinados a coleta de lixo. Descrição: produto 
em conformidade com a norma abnt nbr 9191 
(05/2008) - sacos plásticos para o acondicionamento 
de lixo - classe I - requisitos e métodos de ensaio. 
Confeccionados com resinas termoplásticas virgens 
ou recicladas. Os pigmentos utilizados devem ser 
compatíveis com a resina empregada de modo que, não 
interfiram nas características de resistência mecânica 
e proporcionem a opacidade necessária à aplicação, 
em conformidade com abnt nbr 13056 (05/2008). 
Outros aditivos devem ser também compatíveis 
com a resina e empregados em quantidades tais que, 
não alterem as condições estabelecidas. Deverão 
apresentar solda única, homogênea e uniforme, sem 
sanfona lateral proporcionando uma perfeita vedação, 
e não permitindo a perda de conteúdo durante o 
manuseio. Deverá ainda apresentar características 
tais que possibilitem fácil separação e abertura das 
unidades sem provocar danos ao saco.  Características 
físicas: capacidade para 70 litros, na cor preta, devendo 
atender as classificações indicadas na tabela 1 (nbr 
9191). Prazo de validade: no mínimo 12 meses a partir 
da data de entrega. Embalagem: o produto deverá ser 
embalado conforme praxe do fabricante, devendo 
informar número de unidades, dimensões e capacidade 
do saco de lixo e tipo de resíduo. Apresentação: 
pacotes com 100 unidades. 

DCB R$ 50,00

9     300 Pacote 
Saco para lixo, com capacidade para 100 litros, em 
polietileno na cor preta, pacotes com 100 unidades, 
medindo 95 x 105 x 0,14 micras, reforçado, 12,9 kg.

DCB
R$ 88,00



Página 06 Socorro, 26 de maio de 2017

10
Cota 
de 25% 
reservada 
referente 
ao item 
07

500 Pacote 

Papel interfolhado 22,5 x 20,7cm, 02 dobras, na cor 
branca, fabricado com 100% de celulose virgem, 
embalado em saco plástico com 250 unidades 
contendo 2.500 folhas na caixa, deverá estar impresso 
na embalagem selo do FSC/SFI/CERFLOR ou outra 
certificação de mesmo escopo  , todas informações 
do produto inclusive sua composição,  especificações: 
gramatura mínima 35 g/m2, alvura superior a 100 uv 
calibrado e 85 uv excluído, resistência à tração a seco 
superior a 760 n/m (direção de fabricação) e 460 n/m 
(direção transversal), resistência à tração a úmido 
superior a 100 n/m (direção de fabricação) e 55 n/m 
(direção transversal), capacidade de absorção (método 
cestinha, em g/g) inferior a 4 e tempo de absorção 
inferior a 7 segundos, absorção de água (método gota) 
inferior a 23 segundos, pintas máximo de 12 por mm2/
m2 e furos máximo de 1,2 por mm2/m2. 

SOFT-
PAPER R$ 26,00

11
Cota 
de 25% 
reservada 
referente 
ao item 
08

120 Pacote 

Saco para lixo - 70 litros - preto com no mínimo 
0,12mm de espessura. Utilização: saco plástico para 
acondicionamento de resíduos sólidos compactados 
destinados a coleta de lixo. Descrição: produto 
em conformidade com a norma abnt nbr 9191 
(05/2008) - sacos plásticos para o acondicionamento 
de lixo - classe I - requisitos e métodos de ensaio. 
Confeccionados com resinas termoplásticas virgens 
ou recicladas. Os pigmentos utilizados devem ser 
compatíveis com a resina empregada de modo que, não 
interfiram nas características de resistência mecânica 
e proporcionem a opacidade necessária à aplicação, 
em conformidade com abnt nbr 13056 (05/2008). 
Outros aditivos devem ser também compatíveis 
com a resina e empregados em quantidades tais que, 
não alterem as condições estabelecidas. Deverão 
apresentar solda única, homogênea e uniforme, sem 
sanfona lateral proporcionando uma perfeita vedação, 
e não permitindo a perda de conteúdo durante o 
manuseio. Deverá ainda apresentar características 
tais que possibilitem fácil separação e abertura das 
unidades sem provocar danos ao saco.  Características 
físicas: capacidade para 70 litros, na cor preta, devendo 
atender as classificações indicadas na tabela 1 (nbr 
9191). Prazo de validade: no mínimo 12 meses a partir 
da data de entrega. Embalagem: o produto deverá ser 
embalado conforme praxe do fabricante, devendo 
informar número de unidades, dimensões e capacidade 
do saco de lixo e tipo de resíduo. Apresentação: 
pacotes com 100 unidades. 

DCB R$ 50,00

RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO MÍNIMA Marca Preço 
Unitário 

5 1000 Unidade Esponja de banho, formato anatômico, embaladas 
individualmente, medindo: 12 x 9 x4 PONJITA R$ 1,80

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2016 - PROCESSO Nº 065/2016/PMES – PREGÃO PRESENCIAL 
PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2016. Extrato 3ª Publicação Trimestral de Registro de preços para 
Registro de preços para aquisição água mineral envasada em galões de 20 (vinte) litros, entregue nos diversos 
departamentos e secretarias requisitantes, para o período de 12 meses, conforme especificações constantes no 
Termo de Referência – Anexo II do edital. Socorro, 25 de maio de 2017.
  EMPRESA ELIAS GONÇALVES DE OLIVEIRA 28701393812

Item QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO Marca Valor 
unitário

1 4.284 Galões
Água Mineral natural, sem gás, envasada em galões 
plásticos, contendo 20 litros, recipiente transportável e 
retornável, não alcalina, apresentando ph de acordo com 
as normas da ANVISA, para entregas parceladas.

Genuína R$ 6,49

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 020/2016 - PROCESSO Nº 072/2016/PMES - PREGÃO PRESENCIAL PARA 
REGISTRO DE PREÇO Nº 029/2016 - Extrato 3ª Publicação Trimestral de Registro de preços para Registro 
de preços para Aquisição de materiais de consumo laboratoriais, pelo período de 12 (doze) meses, conforme 
especificações descritas no anexo II – Termo de Referência do edital. Socorro, 25 de maio de 2017.

 Diagnóstica Sorocaba Prod. Lab. Eireli - EPP
Lote QT. UNID. DESCRIÇÃO Nº do 

registro Marca Preço 
Unitário 

3 60 Caixa c/100
Agulha descartável para seringas com 
encaixe de rosca 25 x 7 mm (22G1) 10369460080

L a b o r /
S h a n d o n g 
Weiga

R$ 11,86

8 04 Kit 3 x 10ml

Amilase AA liquida, método cinético 
para determinação em soro, plasma 
ou urina, para semi-automação no 
Bioplus 2000 com validade mínima 
de 12 meses a partir do mês de 
recebimento

80027310202 Biotécnica R$ 119,75

9 15 Pct c/10
Avental descartável de mangas 
longas , TAM:único , uso na Sala de 
Tuberculose

Isento Forteclean R$ 17,75

17 18 Litro
Corante de Wright ou Leishmann 
(eosina - azul de metileno) 80127400004 Qeel R$ 45,14

29 45 pote
Labstix – Fita para leitura 
macroscópica de urina com 10 áreas 
ou mais – pote com 100 tiras (tem 
que fornecer densidade)

80638720039 Biocon R$ 27,22

32 03 Unid Lápis dermatográfico Isento Dixon/Synth R$ 13,00

34 30 Caixa c/100

Luva de procedimento, não estéril, 
confeccionada em látex, pré-talcada, 
tamanho P, acondicionada em caixa 
com 100 unidades. Indicada para 
procedimentos não cirúrgicos.
Possui a superfície do látex micro-
texturizada, oferecendo acabamento 
antiderrapante.

10201230096 Embramac R$ 23,13

35 50 Caixa c/100

Luva de procedimento, não estéril, 
confeccionada em látex, pré-talcada, 
tamanho M, acondicionada em 
caixa com 100 unidades. Indicada 
para procedimentos não cirúrgicos.
Possui a superfície do látex micro-
texturizada, oferecendo acabamento 
antiderrapante

10201230096 Embramac R$ 22,80

36 20 Caixa c/100

Luva de procedimento, não estéril, 
confeccionada em látex, pré-talcada, 
tamanho G, acondicionada em 
caixa com 100 unidades. Indicada 
para procedimentos não cirúrgicos.
Possui a superfície do látex micro-
texturizada, oferecendo acabamento 
antiderrapante.

10330660014 Descarpack R$ 22,90

38 10 Caixa c/20

Mascara respiradora, tipo bico de 
pato,p/filtragem de partículas, permite 
a vedação, Mascara N95 proteção 
contra os bacilos da tuberculose. 
Contém 99% BFE para partículas 
de 0,1 micron. Hipoalérgica, fluido 
resistente e confortável, possui clips 
nasal que se molda facilmente aos 
diferentes tamanhos e tipos de rosto. 
Caixa com 20 unidades.

Isento Alldesc R$ 31,40

41 04 Frasco Nionlab – para limpeza da vidraria– 
01 litro Isento Chemco R$ 18,47

42 10 Frasco Óleo para imersão (para microscopia) 
– 100 mL Isento Newprov R$ 12,94

45 8000 Uni// 
Pote plástico, branco ou incolor, com 
tampa larga e de rosca para coleta de 
urina – descartável – 80ml 

80097910001 J.Prolab R$ 0,35

49 15 PCT c/100 Saco de lixo branco, para material 
hospitalar – 30 Litros Isento Jurema R$ 31,00

53 03 Kits

Sífilis Imuno rápido –Kit para 
determinação qualitativa de 
anticorpos IgG e IgM anti 
Treponema pallidum no soro, 
plasma ou sangue total, por método 
imunocromatográfico. Kit com 
aproximadamente 40 determinações, 
contendo as tiras, cartões de 
identificação, diluente 1 x 2,0 ml, e 
instruções para uso.

80638720021 Biocon R$ 236,40

58 03 Frasco
Soro de Coombs (Soro anti IgG) 10 
ml 10154450144 Fresenius R$ 29,93

61 06 Kit

TP – Tempo de Protrombina  LS– Kit 
contendo aproximadamente 10 x 2,0 
mL de Reativo de Tromboplastina, 
técnica de Quick, pronto para uso –
Liquid stable

80027310222 Biotécnica R$ 113,38

62 03 Kit
TTPA – Cefalexina ativada 150 
testes- (3 x 5 mL Reagente A + 1 x 15 
mL Reagente B)

80027310221 Biotécnica R$ 87,83

63 15 Kit
Tgo (AST)– método cinético – uv 
–liquid stable – kit suficiente para 
aproximadamente 125 ml do reativo 
único de trabalho.

80027310186 Biotécnica R$ 84,20

64 15 Kit
Tgp (ALT)– método cinético – uv 
–liquid stable – kit suficiente para 
aproximadamente 125 ml do reativo 
único de trabalho.

80027310190 Biotécnica R$ 84,20

67 200 Uni//
Tubo cônico graduado para centrífuga 
com 15 ml, com altura máxima de 
11,5 cm (Tubo de Addis) em vidro 

Isento Laborglas R$ 7,65

69 26 Rack 
C/50

Tubo para coleta a vácuo , 
transparente, incolor, não siliconizado, 
estéril, contendo citrato trissódico, 
volume de aspiração aproximado de 
4,0 mL, , tampa plástica protetora 
Hemogard, na cor azul– 13X 75 mm

10369460009 Labor R$ 25,75

Camargo Science Soluções Diagnósticos Eireli-EPP.

Lote QT. UNID. DESCRIÇÃO Nº do 
registro Marca Preço 

Unitário 

1 20 Kit

Ácido Úrico enzimático - método 
enzimático colorimétrico(Uricase/
POD)para determinação quantitativa 
de ácido úrico no soro , plasma ou 
urina
Kit suficiente para 200 – 250 mL de 
Reativo de Trabalho

10097010141 Laborclin R$ 74,00

2 30 Caixa
C/496

Adesivo hipoalérgico, redondo, cor da 
pele, para ser usado após coleta de 
sangue, tipo Blood Film

10426950002 Stopper R$ 12,64

4 60 Caixa
c/100

Agulha para coleta múltipla de sangue 
à vácuo, canhão na cor verde com bisel 
trifacetado siliconizado (21G1) 25 x 8 
mm

10290310013 Vacuette R$ 44,54

5 10 Cx c/100
Agulha para coleta múltipla de sangue 
à vácuo, canhão na cor verde com bisel 
trifacetado siliconizado (22G1) 25 x 7 
mm

10290310013 Vacuette R$ 44,54

6 10 Cx c/200

Agulhas lancetadoras picadoras 
estéreis descartáveis-compatível com 
Accu-Chek-saft-T-Pro Uno – lanceta 
de aço inox com invólucro protetor de 
plástico – profundidade de penetração: 
1,5 mm

10287410242 Roche R$ 102,00

7 30 Rolo Algodão hidrófilo - rolo gigante – 500 
g

80262590001 Nathalia R$ 11,33

10 02 Frasco Azul cresil brilhante - para contagem 
de reticulócitos - 250 mL 10097010105 Laborclin R$ 27,40

11 10 Kit 

CK-Nac – Método UV optimizado 
(IFCC) para determinação de 
creatinina Quinase (CK) em soro ou 
plasma. Vol.: 03 frasco com 20ml num 
total de 60ml

10268590115 Wiener R$ 145,00

12 30 Kits 
Creatinina colorimétrica cinética 
contendo Reativo, Tampão e Padrão 
suficientes para 120 reações. Leitura 
no Bioplus 2000

10097010096 Laborclin R$ 45,44

13 12 Kits 

Colesterol Enzimático – Mét. 
Enzimático – colorimétrico para 
determinação em soro ou plasma. 
Com 500 ml. Reativo único pp e 
padrão

10159820107 Ebram R$ 154,58

14 20 Cx c/10 Coletor de material infecto contagioso 
de 13 litros, tipo descarpack 10330660013 Sharpbox R$ 49,00

15 20 Cx c/10 Coletor de material infecto contagioso 
de 03 litros, tipo descarpack 10330660109 Sharpbox R$ R$ 24,00

18 02 Kit
DHL – Liquid stable –pronto para uso 
–Método cinético –Kit suficiente para 
60 mL de Reativo de Trabalho

10097010140 Laborclin R$ 66,25

19 03 Caixa
Filtro especial - 9cm de diâmetro - 
tipo 50 - 100 uni//s

Isento conf.
Dec. 26/02 J-Prolab R$ 25,67

20
04 Kit

Gama GT – liquid stable  -método 
cinético - Kit suficiente para 60 mL de 
Reativo de Trabalho

10246810066 Laborlab R$ 65,00

21 30 Rolos 
Gaze 100% algodão não estéril, com 08 
dobras de 09 fios por cm², tipo queijo, 
medindo 91cm x 91cm cada rolo

10307130011 Rubi R$ 22,60

22 20 Unid Gaspilhão – ponta pincel – Diâmetro 
de 4,0 cm

Isento conf.
Dec. 26/02 QM R$ 4,90

23 06 Kit
Glicose E. enzimático – monoreagente 
– 1000 testes 10097010160 Laborclin R$ 65,65

24 25 Kit

HbsAg – Imuno rápido HbsAg 
– Kit para aproximadamente 40 
determinações para detecção
qualitativa de Antígeno de superfície 
do vírus da Hepatite B HbsAg,em soro 
pelo, método Imunocromatográfico, 
contendo aproximadamente 4 x2 mL 
de Solução diluente, placa teste, e 
instruções para uso.

10310030063 Wama R$ 210,00
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25
10 Kit HDL colesterol enzimático –: Rvo 

precipitante 25 mL e padrão 2 mL. 10097010157 Laborclin R$ 28,00

10 Kit
Reativo Colesterol COD-PAD Liquid 
stable, 4 x 50ml de mesma marca do 
HDL colesterol.

10097010143 Laborclin R$ 84,00

26 20 Kit

HCV – Imuno rápido HCV- Kit para 
aproximadamente 40 determinações 
para detecção qualitativa do anticorpo 
anti HCV,em soro pelo, método 
Imunocromatográfico, contendo 
aproximadamente 4 x2 mL de Solução 
diluente, placa teste, e instruções para 
uso.

10310030092 Wama R$ 195,00

27 10 Kit

Hematoxo – Toxo HAI – 96 testes 
– Hemaglutinação Indireta para 
determinação de anticorpos anti 
Toxoplasma gondii no soro humano – 
testes qualitativo e semi-quantitativo 

10252080078 Inlab R$ 240,00

28 25 Kit

HIV – Imuno rápido HIV – Kit para 
aproximadamente 40 determinações 
para detecção qualitativa de anticorpos 
anti HIV 1 e anti HIV 2 ,em soro, 
pelo método Imunocromatográfico, 
contendo aproximadamente 4 x 2,0 
mL de Solução diluente, placa teste, e 
instruções para uso.

10310030085 Wama R$ 208,00

30 140
Caixa
C/50

Lâmina para microscopia , 26/76, não 
lapidada, espessura1,2 a 1,4 mm

Isento conf.
Dec. 26/02 Exacta R$ 3,50

31 10 Caixa Lamínula de cristal – caixa com 02 
unidades (para câmera de Newbauer)

Isento conf.
Dec. 26/02 Global R$ 9,50

33 6 Kit
Látex Fr – teste em placa por 
aglutinação de partículas de Látex para 
determinação Fator reumatóide no 
soro humano. P/  50 a 100 testes.

10310030088 Wama R$ 31,67

37 20 C a i x a 
c/100

Luva de procedimento, não estéril, 
confeccionada em vinil, pré –talcada, 
tamanho EG, acondicionada em 
caixa com 100 unidades. Indicada 
para procedimentos não cirúrgicos. 
Possui a superfície do látex micro-
texturizada, oferecendo acabamento 
antiderrapante

80518310022 Descarpack R$ 24,50

39 20 Cx c/50 Máscara sanfonada descartável com 
clipe e elástico

Isento conf.
Dec. 26/02 Labor R$ 8,20

40 04 Kit

Mucoproteinas colorimétrico 
Conteúdo: Reativo Padrão, 
Desproteinizante concentrado, 
Precipitante, Dissolvente alcalino 
concentrado, Reativo  Folin Ciocalteau 
, suficientes para 100 testes

10097010116 Laborclin R$ 67,50

44

10 Kit

PCR látex – Teste em placa por 
aglutinação de partículas de látex  
para determinação qualitativa e semi-
quantitativa da Proteina C reativa no 
soro humano – 50 testes

10310030089 Wama R$ 25,50

2 Kit

PCR látex – Teste em placa por 
aglutinação de partículas de látex  
para determinação qualitativa e semi-
quantitativa da Proteina C reativa no 
soro humano – 50 testes. Outra marca 
para confirmatório.

10159820197 Ebram R$ 32,50

47 02 Frsc Reativo de Benedict – Qualitativo – 
Vol 100 mL

Isento conf.
Dec. 26/02 Imbralab R$ 11,50

48 01 Frsc Reativo de Meyer – 500 mL Isento conf.
Dec. 26/02 Imbralab R$ 34,50

50 3000 Uni//
Seringa descartável – 05 ml, estéril, 
a óxido de etileno, sem agulha, com 
encaixe de rosca

10033430030 BD R$ 0,34

51 3000 Uni//
Seringa descartável – 10 ml, estéril, 
a óxido de etileno, sem agulha, com 
encaixe de rosca

10033130030 BD R$ 0,66

52 1200 Uni//
Seringa descartável – 20 ml, estéril, 
a óxido de etileno, sem agulha, com 
encaixe de rosca

10033130030 BD R$ 0,88

54 04 Frasco Soro Anti – A (anticorpos monoclonais 
humanos) – 10 ml 10159820204 Ebram R$ 20,25

55 04 Frasco Soro Anti – B (anticorpos monoclonais 
humanos) – 10 ml 10159820204 Ebram R$ 20,25

56 02 Frasco Soro Anti – AB (anticorpos 
monoclonais humanos) 10 ml 10159820204 Ebram R$ 20,30

57 06 Frasco Soro Anti – Rh ou Anti D 10 ml 10159820203 Ebram R$ 38,84

59 03 Uni//

Termômetro digital externo/interno 
para geladeira*-Escala de temperatura 
– 50 a + 70ºC, com visor digital de fácil 
leitura, imã para fixação em superfícies 
metálicas. Base cor branca

Isento Incoterm R$ 98,30

60 07 Kit
Teste ultra rápido para gravidez em 
tiras Soro/urina –sensibilidade HCG > 
0,25 UI/mL -  Kit com 50 tiras reativas

10159820159 Ebram R$ 31,15

65 40 Kit
Triglicérides totalmente enzimático –
Monoreagente -  Rvo de trabalho:100 
ml.

10097010087 Laborclin R$ 63,00

66 40 Frasco 
Tubo capilar - 75 mm - sem heparina - 
pote  - com 500 unidades

Isento conf.
Dec. 26/02 Perfecta R$ 13,00

68 03 Pacotes 
Tubo KWA – Tubo polipropileno KMA 
com tampa de rosca, altura 5,5 cm, 
diâmetro 1,4 cm – pacote com 1000 
unidades.

Isento conf.
Dec. 26/02 Alfa R$ 248,00

70 200 Rack c/50

Tubo para coleta a vácuo, em plástico 
,transparente, incolor, não siliconizado, 
estéril, contendo EDTA, volume de 
aspiração aproximado de 2,0 ml, , tampa 
siliconizada protetora Hemogard, na 
cor roxa– Uso pediátrico

10290310032 Vacuette R$ 21,75

71 30 Rack  c/50

Tubo para coleta a vácuo, em plástico, 
transparente, incolor, não siliconizado, 
estéril, contendo EDTA, volume de 
aspiração aproximado de 4,0 ml, tampa 
siliconizada protetora Hemogard, na 
cor roxa– 13X 75 mm

10290310034 Vacuette R$ 21,70

72 250 Rack  c/50

Tubo para coleta a vácuo, em plástico, 
transparente, incolor,  siliconizado, 
estéril, com gel separador inerte para 
o soro e ativador de coágulo, volume 
de aspiração aproximado de 4,0 ml, 
tampa plástica protetora Hemogard, 
na cores vermelha ou amarela

10290310034 Vacuette R$ 32,80

73 60 Rack  c/50

Tubo para coleta a vácuo, em plástico, 
transparente, incolor, siliconizado, 
estéril, com gel separador inerte para 
o soro e ativador de coágulo, volume 
de aspiração aproximado de 6,0 ml, 
tampa plástica protetora Hemogard, 
na cores vermelha ou amarela

10290310034 Vacuette R$ 34,00

74 40 Rack c/ 50

Tubo para coleta a vácuo em plástico, 
transparente, incolor, siliconizado, 
estéril, com gel separador inerte para 
o soro e ativador de coágulo, volume 
de aspiração aproximado de 09 ml com 
tampa plástica protetora hemogard 
nas cores vermelha ou amarela

10290310034 Vacuette R$ 40,00

75 02 Caixa c/ 
50

Tubo para coleta a vácuo, transparente, 
incolor, siliconizado, estéril, sem aditivo, 
volume aproximado de aspiração 
09 mL com tampa siliconizada 
protetora hemogard na cor vermelha, 
16X100mm

10290310034 Vacuette R$ 29,00

76 06 Kit
Uréia cinética – liquid stable – 
RVOS:padrão,tampão(enzimas), e 
coenzimas.kit para 200 testes - / 10 
microlitros amostra.

10246810098 LAborlab R$ 89,50

77 02 Kit

Waaler-rose – kit para pesquisa de 
fator reumatóide em soro, usando 
hemácias de carneiro sensibilizadas 
com igg de soro de coelho, anti 
hemácias de carneiro, por aglutinação 
direta .kit para aproximadamente 
60 determinações, contendo 
aproximadamente 1,5 ml de suspensão 
de hemácias sensibilizadas, 0,5 ml  de 
soro controle positivo, 1,0 ml de soro 
controle negativo, e instruções de uso.

10310030097 Wama R$ 100,00

78 03 Kit VDRL -Antígeno VDRL pronto para 
uso – Kit para 250 determinações 1031003078 Wiener R$ 34,00

LB Diagnóstica Comércio de Produtos Médico Hospitalares Ltda. EPP
Lote QT. UNID. DESCRIÇÃO Nº do 

registro Marca Preço 
Unitário 

16 5000 Unid 

Coletor para exame parasitológico (de 
fezes), com conservante formalina a 5% 
(neutra e tamponada), filtro interno de 
266 micras, em embalagem individual 
contendo instruções de uso e pazinha 
coletora que define a amostra em 1g, com 
fornecimento de bandeja de isopor para 
sedimentação das amostras.

10230730102 Coproplus R$ 2,75

HF Diagnóstica e Equipamentos Ltda. - ME
Lote QT. UNID. DESCRIÇÃO Nº do 

registro Marca Preço 
Unitário 

46 35 Kit

PSA – Imuno rápido PSA – 
Kit para aproximadamente 
40 determinações para 
detecção qualitativa de 
Antígeno prostático 
específico(PSA) em 
soro pelo método 
Imunocromatográ f i co, 
c o n t e n d o 
aproximadamente 4 x 0,5 
mL de Solução diluente, 
placa teste, e instruções 
para uso.

80954880009 Ecodiagnóstica R$ 246,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 018/2016 - PROCESSO 045/2016 -  PREGÃO PRESENCIAL PARA 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2016 - Extrato 3ª Publicação Trimestral de Registro de preços para Registro 
de preços para Aquisição de mudas de plantas ornamentais devidamente plantadas em seu local definitivo, para 
serem utilizadas nos jardins das praças e diversos canteiros distribuídos em vias urbanas do Município, pelo 
período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo II – Termo de Referência. Socorro, 
25 de maio de 2017.

AGROMINAS COMÉRCIO DE PLANTAS LTA – EPP

Item Produto Unid Quant. P r e ç o 
Unitário

1
caixas de Mini Ixória, ensacadas individualmente, caixa com 
15 mudas com sistema radicular desenvolvido, porte de 20 a 
30 cm, nas cores vermelha e amarela, com no mínimo 85% 
(oitenta e cinco por cento) das mudas floridas.

cx 150 R$ 14,94

25

Caixa com 15 mudas amendoim rasteiro (Arachis repens) com 
no mínimo 85% (oitenta e cinco por cento) das mudas floridas, 
ensacadas individualmente, caixas contendo 15 mudas, com 
sistema radicular desenvolvido, com porte de no mínimo 20 
cm (vinte) centímetros

cx 350 R$ 7,00

29
mudas de Podocarpus (Podocarpuz macroPhyllus) altura de 
1,20 a 1,50 metros ensacadas individualmente, com sistema 
radicular desenvolvido

un 100 R$ 6,00

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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2017
Objeto: Registro de preços para Aquisição de cascalho de rocha natural britado e cascalho 
britado reciclado, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes no 
Termo de Referência do edital.

PROCESSO 039/2017 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2017
 

MINERAÇÃO DISPER LTDA - ME

Item Quant. Unid Descrição 
Valor 

unitário 

1. 15.000 Toneladas 
Cascalho de rocha natural, BRITADO, posto em Socorro. 
(Rocha Natural de cava/Granito ou similar) R$ 40,00

cota 
reservada 
do item 
01

5.000 Toneladas Cascalho de rocha natural, BRITADO, posto em Socorro. 
(Rocha Natural de cava/Granito ou similar)

R$ 40,00

Sílvia Carla Rodrigues de Morais – Pregoeira 
Lilian Mantovani Pinto de Toledo – Pregoeira                                 
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FAZENDA
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FISCALIZAÇÃO E POSTURA

EDITAL Nº 02/2017 FISCALIZAÇÃO E POSTURA
O Departamento de Fiscalização e Postura da Prefeitura Municipal de Socorro, 

Estado de São Paulo, em cumprimento aos dispositivos contidos na Lei nº 6.766/1979 (Lei 
Ordinária), Artigo 50 Inciso I, II e III, faz saber a todos quantos o presente EDITAL virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA DIONICIO RISSATO, com 
residência na Rua Alagoas, nº 170, Vila Majioli, Monte Sião/MG, a prestar esclarecimentos 
sobre a venda de lotes irregulares conforme o processo interno nº 12.218/2016, perante 
a Prefeitura Municipal  de Socorro, situada à Avenida José Maria de Faria, nº 71, no prazo 
de 30 (trinta) dias.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 22 de maio de 2017.

Marcelo Mantovani Fratinni
Diretor do Departamento de Fiscalização e Postura.

EDITAL Nº 03/2017 FISCALIZAÇÃO E POSTURA
O Departamento de Fiscalização e Postura da Prefeitura Municipal de Socorro, 

Estado de São Paulo, em cumprimento aos dispositivos contidos na Lei Complementar nº 
3967/2001 Cap II, Seção II, Subseção I, Artigo 43; Lei Complementar 59/2001 artigo 272, 
Artigo 267 e Artigo 237 Inciso I Alinea A , faz saber a todos quantos o presente EDITAL 
virem ou dele conhecimento tiverem , conforme relação abaixo, os lançamentos do Auto 
de Infração por terem comunicado á  Prefeitura a inscrição de sua empresa fora do prazo 
previsto em lei, os quais desde já ficam NOTIFICADOS do referido lançamento. 

Numero do Auto Data de Emissão CCM RAZÃO SOCIAL
1589/2015 01/09/2015 742177 Caroline Cardoso Dos Reis Bueno ME
1578/2015 20/08/2015 742124 João Batista Borges MEI
1579/2015 20/08/2015 742110 Marsala Empreendimentos Ltda ME

E para que não se alegue qualquer dúvida posterior, lavrou-se o presente EDITAL.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 22 de maio de 2017.

Marcelo Mantovani Fratinni
Diretor do Departamento de Fiscalização e Postura.

EDITAL Nº 04/2017 FISCALIZAÇÃO E POSTURA

O Departamento de Fiscalização e Postura da Prefeitura Municipal de Socorro, 
Estado de São Paulo, em cumprimento aos dispositivos contidos na Lei Complementar nº 
3967/2001 Cap II, Seção II, Subseção I, Artigo 43; Lei Complementar 59/2001 artigo 272, 
Artigo 267 e Artigo 237 Inciso I Alinea A , faz saber a todos quantos o presente EDITAL 
virem ou dele conhecimento tiverem , conforme relação abaixo, os lançamentos do Auto 
de Infração por terem comunicado á  Prefeitura a alterações de sócios fora do  prazo 
previsto em lei, os quais desde já ficam NOTIFICADOS do referido lançamento. 

Numero do Auto Data de Emissão CCM RAZÃO SOCIAL

1616/2015 25/09/2015 740750 SocoPetro Combustíveis Ltda. EPP

E para que não se alegue qualquer dúvida posterior, lavrou-se o presente EDITAL.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 22 de maio de 2017.

Marcelo Mantovani Fratinni
Diretor do Departamento de Fiscalização e Postura.

EDITAL Nº 05/2017 FISCALIZAÇÃO E POSTURA
O Departamento de Fiscalização e Postura da Prefeitura Municipal de Socorro, 

Estado de São Paulo, em cumprimento aos dispositivos contidos na Lei Complementar nº 
3967/2001 Cap II, Seção II, Subseção I, Artigo 43; Lei Complementar 59/2001 artigo 272, 
Artigo 267 e Artigo 237 Inciso I Alinea A , faz saber a todos quantos o presente EDITAL 
virem ou dele conhecimento tiverem , conforme relação abaixo, os lançamentos do Auto 
de Infração por terem comunicado á  Prefeitura a alterações de sócios fora do  prazo 
previsto em lei, os quais desde já ficam NOTIFICADOS do referido lançamento. 

Numero do Auto Data de Emissão CCM RAZÃO SOCIAL
1616/2015 25/09/2015 740750 SocoPetro Combustíveis Ltda. EPP

E para que não se alegue qualquer dúvida posterior, lavrou-se o presente EDITAL.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 22 de maio de 2017.

Marcelo Mantovani Fratinni
Diretor do Departamento de Fiscalização e Postura.
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL

PORTARIA N.º 020/2017

“Instaura Processo Administrativo Disciplinar”

O COMANDANTE DA GUARDA CIVIL 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 funcional dos Guardas Civis Municipais, lotados 
nesta Corporação, que em tese pode ter configurado infração administrativa.

Art. 2º – A Corregedoria constituída através da Portaria nº 7477 de 13 de Fevereiro 
de 2017, composta por Antonio Lázaro do Nascimento – Guarda Civil Municipal, Classe 
Especial, Presidente, Marcilia Aparecida de Souza – Guarda Civil Municipal, Primeira 
Classe, Corregedora Auxiliar e Edson Amaro do Couto – Guarda Civil Municipal, Segunda 
Classe, Corregedor Auxiliar deverá promover a imediata instauração do procedimento, 
nos termos do artigo 28 e 42 da Lei nº 3348/2010 e artigo 211 da Lei Complementar 
215/2014.

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

Guarda Civil Municipal da Estância de Socorro, 25 de Maio de 2017.

Cristóvão Lúcio mendes
CMTE/ GCM

PORTARIA N.º 021/2017

“Instaura Processo Administrativo Disciplinar”

O COMANDANTE DA GUARDA CIVIL 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 funcional do Guarda Civil Municipal, lotados 
nesta Corporação, que em tese pode ter configurado infração administrativa.

Art. 2º – A Corregedoria constituída através da Portaria nº 7477 de 13 de Fevereiro 
de 2017, composta por Antonio Lázaro do Nascimento – Guarda Civil Municipal, Classe 
Especial, Presidente, Marcilia Aparecida de Souza – Guarda Civil Municipal, Primeira 
Classe, Corregedora Auxiliar e Edson Amaro do Couto – Guarda Civil Municipal, Segunda 
Classe, Corregedor Auxiliar deverá promover a imediata instauração do procedimento, 
nos termos do artigo 28 e 42 da Lei nº 3348/2010 e artigo 211 da Lei Complementar 
215/2014.

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

Guarda Civil Municipal da Estância de Socorro, 25 de Maio de 2017.

Cristóvão Lúcio mendes
CMTE/ GCM

PORTARIA N.º 022/2017

“Instaura Processo Administrativo Disciplinar”

O COMANDANTE DA GUARDA CIVIL 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 funcional do Guarda Civil Municipal, lotados 
nesta Corporação, que em tese pode ter configurado infração administrativa.

Art. 2º – A Corregedoria constituída através da Portaria nº 7477 de 13 de Fevereiro 
de 2017, composta por Antonio Lázaro do Nascimento – Guarda Civil Municipal, Classe 
Especial, Presidente, Marcilia Aparecida de Souza – Guarda Civil Municipal, Primeira 
Classe, Corregedora Auxiliar e Edson Amaro do Couto – Guarda Civil Municipal, Segunda 
Classe, Corregedor Auxiliar deverá promover a imediata instauração do procedimento, 
nos termos do artigo 28 e 42 da Lei nº 3348/2010 e artigo 211 da Lei Complementar 
215/2014.

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

Guarda Civil Municipal da Estância de Socorro, 25 de Maio de 2017.

Cristóvão Lúcio mendes
CMTE/ GCM

EDUCAÇÃO

EDITAL DE CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO 
EDITAL 04/2017

A Comissão nomeada pela Portaria nº 7420/2016, conforme previsto na Lei Muni-
cipal nº 3.135/2006, alterada pela Lei nº 3.173/2006, 3801/2014 e 4063/2017, que dispõe 
sobre a concessão de bolsas de estudo, torna público o cancelamento da bolsa concedida 
à CAROLINA GONÇALEZ ZANESCO, que solicitou o trancamento da matrícula 
no Curso de Administração de Empresas, junto à Faculdade XV de Agosto. Sendo, por-
tanto concedida a Bolsa de Estudos à próxima aluna da lista de classificados, KARINE 
GASPARETTO, da 8ª classificação, nos termos da Ata da reunião realizada pela co-
missão em 25 de maio de 2017.  

Socorro, 25 de maio de 2017.

COMISSÃO MUNICIPAL PARA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO
Patrícia Ap. Oliani de Toledo - Membro
Maria Estela Ferreira Dias - Membro

COMDEMA

CONVOCAÇÃO 

O CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE  SOCORRO/SP – COMDEMA 
CONVOCA seus conselheiros à REUNIÃO ORDINÁRIA  

Dia 06/06/2017 às 19h00min na SALA DOS CONSELHOS localizada no Centro 
Administrativo Municipal de Socorro, Avenida José Maria de Faria, 71 – Bairro do Salto 

– Socorro. (Entrada principal). 

PAUTA:
- Discussão da alteração do regimento interno;
-Programa Nascentes;
-Palavra Livre e outros assuntos.

JORGE LUIS NIERO
Presidente do COMDEMA

CONVOCAÇÃO 

O CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE  SOCORRO/SP – COMDEMA 
CONVOCA seus conselheiros à REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  

Dia 06/06/2017 às 18h30min na SALA DOS CONSELHOS localizada no Centro 
Administrativo Municipal de Socorro, Avenida José Maria de Faria, 71 – Bairro do Salto 

– Socorro. (Entrada principal). 

PAUTA:
- Eleição dos novos membros da diretoria.

JORGE LUIS NIERO
Presidente do COMDEMA

CULTURA

Prefeitura Municipal da Estância de
Socorro convida população

Socorrense para Audiência Pública

Em atendimento ao artigo 9º, § 4 da Lei de Responsabilidade Fiscal (L.C. N.º 
101/00), a Administração Municipal convida toda a população para participar da 
audiência pública referente às metas fiscais do Primeiro Quadrimestre de 2017, a 
realizar-se no dia 26 de Maio, às 18 horas, no Auditório da Câmara Municipal de 
Socorro, sito à rua XV de Novembro, 12 – Centro – Socorro.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 19 de Maio de 2017.

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal



CÂMARA MUNICIPAL

ERRATA: A LEI n.º 4.065 de 18-05-2017, sancionada pelo Prefeito nos termos do Parágrafo 
único do Artigo 44 da Lei Orgânica do Município, por um lapso da Secretaria da Câmara, foi 
publicada com Ementa incorreta no Jornal Oficial de Socorro, na edição de 19 de maio, se-
guindo nova publicação:

LEI n.º 4.065 de 18-05-2017

 “Dispõe sobre a proibição da queima, soltura e manuseio de fogos de artifício 
e artefatos pirotécnicos com estouro no município”. 

(Projeto de lei de autoria dos vereadores José Paschoalotto, Marcelo José de Faria e João 
Pinhoni Neto)

LAURO APARECIDO DE TOLEDO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂN-
CIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO,
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU, NOS TERMOS DO ARTIGO 
45, §6.º, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A SEGUINTE LEI:
Art. 1.º Fica proibida a comercialização, cessão ou utilização de quaisquer tipos de fogos de 
artifício e artefatos pirotécnicos com estampido no município de Socorro.
Parágrafo 1.º A proibição que se refere este artigo estende-se a todo o território municipal 
em ambientes fechados e abertos, em áreas públicas e locais privados.
Parágrafo 2.º A não observância do disposto nesta lei implica na cassação do alvará de fun-
cionamento ou quaisquer licenças concedidas pela Administração Pública que autorizem o 
funcionamento do estabelecimento ou a prática da atividade comercial ou empresarial.
Artigo 2º O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber.
Artigo 3.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Câmara Municipal da Estância de Socorro, 18 de maio de 2017.
Lauro Aparecido de Toledo - Presidente da Câmara Municipal
Edna Maria Preto Cardoso - Diretora do Departamento de Assistência Legislativa 

Sessão Extraordinária de 25 de maio de 2017 – quinta-feira -18h
Pauta da Ordem do Dia
Em 2.ª discussão e votação:
Projeto de Lei n.º 47/2017 do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: denomina logra-
douro público como Rua João Primon, conforme especifica. 
Em única discussão e votação:
Veto total ao Projeto de Lei n.º 02/2017, do vereador João Pinhoni Neto, que 
dispõe sobre a destinação à Santa Casa de Misericórdia de Socorro de vinte por 
cento da receita arrecadada com multas de trânsito no âmbito do município de 
Socorro: manifesta as razões que especifica por ilegalidade e desvio de finalidade dos prin-
cípios administrativos;
Veto Parcial ao Projeto de Lei n.º 27/2017, do vereador Franks Fernando Felix 
do Prado, que dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação de caixas coletoras, nas 
farmácias e drogarias para os consumidores retornarem resíduos sólidos prove-
nientes de saúde como: embalagem primária, instrumentos perfuro-cortantes 
(agulhas, seringas e ampolas de vidro), eventuais sobras de medicamentos venci-
dos: manifesta as razões que especifica para o veto do artigo 3.º desse projeto por ilegalidade 
e infrações a princípios administrativos;
Veto Parcial ao Projeto de Lei n.º 33/2017, do vereador Franks Fernando Felix do 
Prado, que institui o Código Municipal de direito e bem estar animal, no âmbito 
do município de Socorro e dá outras providências: manifesta as razões que especifica 
para o veto dos artigos 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 39, 46, 
parágrafo 2º do artigo 48, 51, inciso II do artigo 53, 56, inciso I do artigo 57, alíneas “a” e “b” do 
inciso I do parágrafo segundo do artigo 58, parágrafo 1º do artigo 62, 65 e 66 por ilegalidade, 
inconstitucionalidade e infrações a princípios administrativos;
Redação Final do Projeto de Lei nº 10/2017 da Comissão de Justiça e Redação: 
dispõe sobre o Projeto de Lei N.º 10/2017, do senhor Prefeito, que dispõe sobre o Sistema 
Municipal de Cultura de Socorro e dá outras providências e a inclusão da Emenda nº 1 que 
altera a composição do Conselho Municipal de Política Cultural e a redação dos art. 43, 49, 63, 
66 e 70 para fazer constar o “Conselho Municipal de Política Cultural” no lugar do “Conselho 
Municipal de Cultura” .

PROCESSO N.º 06/2017/CMES – CONVITE N.º 01/2017

Procuradoria Jurídica – PJ
Ref.: Indeferimento de Recurso protocolado o sob n º 000186 junto ao Processo Licitatório 
06/2017 – Convite 01/2017 
A Procuradoria Jurídica - PJ, da câmara municiPal da Estância dE socorro, através 
dos procuradores infra-assinados, vem, nos termos do subitem 7.6 do Edital do Processo 
Licitatório 06/2017 – Convite 01/2017, que tem como objeto a contratação de empresa es-
pecializada em prestação de serviços de manutenção e operação dos equipamentos de áudio 
e vídeo da Câmara Municipal, considerando o indeferimento pela D. Comissão de Licitação 
do recurso protocolado sob o n º 000186, pela empresa Tiago de Lima Cardoso- MEI, 
emitir o presente parecer, a fim encaminhá-lo, juntamente com o indeferimento do recurso 
interposto,   à Presidência deste Legislativo:

Através de recurso interposto em 11/05/2017, o recorrente Tiago de Lima Cardoso- MEI 
se insurge contra a decisão da Comissão Permanente de Licitação que, em 09/05/2017, habili-
tou o licitante Ricardo Alves Batista - MEI para a próxima fase do Certame.

O recurso é tempestivo, eis que protocolado dentro dos 2 (dois) dias úteis de que trata o 
artigo 109, inciso I, letra “a”, § 6º, da Lei nº 8.666/93.

A amparar seu pleito o recorrente invoca que a Comissão foi levada a engano, pois “existem 
indícios de falsidade ideológica para fins de demonstração de sua capacidade técnica exigido no 
item 5.4 do edital licitatório”, porquanto embora conste da declaração juntada pelo licitante 
habilitado que ele teria prestado à Prefeitura “serviços de comunicação visual (...) operação de 
equipamentos para captação e edição de audiovisual, (...) disposição de arquivos em meio digital 
(...)”, dirigiu-se à Prefeitura Municipal onde “somente logrou êxito em localizar um único contrato 
realizado pelo processo licitatório n. 158/2013/PMES-convite n. 41/2013”, que teve por objeto “a 
prestação de serviços de serviços na área de edição de material gráfico”, sendo tal objeto (edição 
gráfica) diverso daquele objetivado no certame junto a essa Casa, concluindo, por fim, por 
indício de falsidade ideológica e requerendo a retratação da habilitação da empresa recorrida 
e a remessa de cópias ao Representante do Ministério Público.

Instado a se manifestar, a licitante RICARDO ALVES BATISTA – MEI ofereceu impugna-
ção ao recurso, alegando que não há falsidade na declaração prestada pela Prefeitura uma vez 
que “prestou serviços de comunicação visual e dentre os serviços prestados estavam a operação de 
equipamentos para captação e edição audiovisual, assim como a disposição dos arquivos em meio 
digital e outros trabalhos correlatos”. Corroborando suas alegações, juntou documentos.

Analisando os termos do recurso, os membros da Comissão entenderam pelo indeferimento 
do mesmo, para manter a habilitação da licitante RICARDO ALVES BATISTA – MEI, sob 
os fundamentos de que: o “atestado de qualificação técnica deve se limitar a demonstrar suficiente 
experiência anterior da proponente (...) bastando que seja similar”; “referido entendimento milita a 
favor do interesse público” e ainda que “a manifestação da empresa impugnada RICARDO ALVES 
BATISTA – MEI trouxe documentos que corroboram a efetiva prestação dos serviços declarados no 
documento apresentado para habilitação. Da mesma forma, havendo pertinência entre os serviços 
declarados no documento impugnado e sua efetiva prestação, não há indícios de que houve a falsi-
dade ideológica invocada pelo recorrente.”

Analisando os documentos apresentados, os argumentos dos interessados e os fundamentos 
da decisão da Comissão, esta Procuradoria Jurídica – PJ entende, s.m.j., que a decisão 
proferida pela Comissão de Licitações não merece reparo. Vejamos:

No tocante ao inconformismo do recorrente em face da habilitação da empresa RICARDO 
ALVES BATISTA – MEI parece-nos que a decisão da Comissão analisou pontualmente 
os aspectos invocados no recurso, tendo esclarecido que a empresa impugnada, na verdade, 
prestou outros serviços para a Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, além daqueles 
mencionados no Processo Licitatório n.º 158/2013 daquele órgão. 

De fato, ao contrário do consignado pelo recorrente, o contrato de licitação mantido em de-
corrência da licitação 158/2013 da Prefeitura Municipal de Socorro não foi o único contrato 
firmado com a empresa RICARDO ALVES BATISTA – MEI. Cite-se como exemplo os 
serviços prestados junto à Prefeitura para a elaboração do material gráfico a ser utilizado na 
divulgação da campanha sobre Direitos da Pessoa com Deficiência; Políticas sobre Drogas e 
outros, além da divulgação do Festival de Verão (documentos acostados aos autos), sendo 
que a prestação de tais serviços (elaboração de material gráfico), ordinariamente depende da 
operação de equipamentos de áudio e vídeo (computadores; câmeras fotográficas; filmadoras; 
programas adequados etc.).

Além disso, analisando os demais documentos apresentados quando da habilitação, importa 
registrar que o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da empresa impugnada RICARDO 
ALVES BATISTA – MEI descreve amplo rol de atividades desenvolvidas pela empresa e, 
dentre elas, constam expressamente as atividades objeto da licitação em curso, de tal forma 
que, mesmo sendo desnecessário que a declaração de capacidade técnica se refira a objeto 
idêntico ao licitado, é certo que as atividades da impugnada guardam inegável relação com os 
serviços pretendidos pela Câmara Municipal.

Assim, não tendo a declaração de capacidade técnica apontada como falsa feito qualquer 
remissão àquele procedimento licitatório (PME - Processo Licitatório n.º 158/2013)  e, de 
outro lado, tendo a empresa impugnada apresentado documentos comprovando a prestação 
de outros serviços, razoável presumir que a declaração foi dada de forma ampla, não havendo 
se falar em falsidade. 

Finalmente, a Comissão bem registrou que tal entendimento atende ao Interesse Público, 
por possibilitar a participação de maior número de licitantes, o que garante à Administração 
Pública conhecer o melhor serviço pelo melhor preço. 

Nesse sentido, é certo que a licitação, de modo geral, tem por finalidade apresentar o maior 
número de licitantes para possibilitar a aquisição de produtos e serviços mais convenientes 
ao interesse público e, dessa forma, o apego a formalidades extremas e desnecessárias, bem 
como o rigorismo vazio não devem ser praticados, sob pena de se perder de vista o objetivo 
máximo, qual seja, a ampla concorrência.

 Assim, diante dos fundamentos acima expostos, a Procuradoria Jurídica - PJ, da Câmara 
Municipal da Estância de Socorro, no limite de sua competência, emite a presente oriEntação, 
no sEntido dE quE sEJa mantida a dEcisão da comissão dE licitação quE indEfEriu o 
rEcurso Protocolado sob o númEro 000186, PEla EmPrEsa THIAGO DE LIMA CAR-
DOSO - MEI, contra a habilitação da licitantE RICARDO ALVES BATISTA – MEI.   

À vista disso, esta Procuradoria Jurídica encaminha os autos para a Presidência desta Casa 
para as deliberações.

S.M.J., este é o nosso parecer.

Socorro, 24 de maio de 2017.

Marcos Vinícius Cauduro Figueiredo               
Procurador Jurídico
OAB/SP: 129.042     

Rosana Beraldo de Abreu e Pinto 
Procuradora Jurídica
OAB/SP 188.396

TERMO DE INDEFERIMENTO DE RECURSO

Eu, Lauro Aparecido de Toledo, Presidente da Câmara Municipal da Estância de Socorro/SP, 
nos termos do subitem 7.6 do Edital do Processo Licitatório 06/2017 – Convite 01/2017 e 
do artigo 61, IV, letras “b” e “d” do Regimento Interno da Câmara Municipal da Estância de 
Socorro, ACATO as orientações da Procuradoria Jurídica da Câmara – PJ, que ficam fazendo 
parte integrante deste termo, e adoto seus fundamentos como razão de decidir, para MAN-
TER o indeferimento do Recurso protocolado sob número 000186, mantendo a habilitação 
da licitante Ricardo Alves Batista – MEI.
   Câmara Municipal da Estância de Socorro, 25 de maio de 2017.
Lauro Aparecido de Toledo
Presidente da Câmara Municipal

CONVOCAÇÃO 

PROCESSO N.º 06/2017/CMES – CONVITE N.º 01/2017
OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção 
e operação dos equipamentos de áudio e vídeo
ASSUNTO: Convoca os membros da Comissão Permanente de Licitação e demais interes-
sados para a abertura dos envelopes n.º 02 – “Proposta”

À Comissão Permanente de Licitação:
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, instituído pelo Ato da Presidência nº. 
05/2017, convoca os membros da comissão e demais interessados para reunião de abertura 
dos envelopes n.º 02 – “Proposta” – apresentados pelos licitantes habilitados TIAGO DE 
LIMA CARDOSO-MEI (CNPJ: 20.017.504/0001-21) e RICARDO ALVES BATISTA 
(CNPJ: 18.670.572/0001-43) no dia 31/05/2017, às 15:00 horas, na Sala de Reuniões da 
Câmara Municipal da Estância de Socorro, sito à Rua Antônio Leopoldino, nº. 197, Centro, 
Socorro/SP.
Socorro, 26 de Maio de 2017.

Jorge Assis Mariano
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Câmara Municipal da Estância de Socorro, através de seu presidente, comunica que, 
em cumprimento ao artigo de Lei Federal nº 8.689/93, à Emenda Constitucional 29, e, 
conforme dispõe a lei Complementar 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal, realizar-se 
à no dia 31 de Maio  de 2017, quarta-feira, às 17.30h, na Sala das Sessões da Câmara 
Municipal, situada à rua XV de Novembro nº 18, a Audiência Pública para divulgação 
do relatório sobre o funcionamento das ações da Saúde, demonstrando as fontes dos 
recursos aplicados no 1º quadrimestre de 2017 (Janeiro à Abril) e o Demonstrativo 
das Aplicações dos Recursos Financeiros do CONISCA – Consórcio Intermunicipal 

de Saúde do Circuito das Águas.

Vereador Lauro Aparecido de Toledo
Presidente da Câmara Municipal
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