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Cartão Cidadão será obrigatório a partir de 1º de outubro
O Cartão Cidadão Conectado será 

implantado e passará a ter validade a 
partir do dia 1º de outubro. Até lá, to-
dos que ainda não se cadastraram devem 
comparecer à Casa do Cidadão, situada 
à Rua Dr. Alfredo de Carvalho Pinto, 259, 
Centro (em frente à Central de Agenda-
mentos) para obter o documento.

No ato do cadastro, deve ser apre-
sentado documento pessoal com foto 
(RG e CPF), comprovante de residên-
cia e Cartão Nacional de Saúde (cartão 
SUS). Não é necessário agendar horá-
rio. O atendimento acontece de segun-
da a sexta, das 8h às 16h.

Durante o Ato Cívico realizado na 
manhã do dia 9 de agosto, aniversário 
de Socorro, autoridades municipais re-
ceberam seus cartões. O prefeito André 
Bozola destacou a implantação do do-
cumento: “O Cartão Cidadão vem para 
organizar e melhorar o atendimento 
em todos os setores da Administração”.

A partir do dia 1º de outubro, o 
Cartão Cidadão Conectado será indis-
pensável para ter acesso aos serviços 
públicos municipais, tais como agenda-
mento de consultas, exames e trans-
porte, vagas em creches e escolas etc. 
O cadastro populacional teve início no 
mês de abril.

De acordo com a empresa res-
ponsável pela implantação, o docu-
mento reunirá informações de cada 
indivíduo a partir de registros pré-
vios existentes nos bancos de dados 

da prefeitura, permitindo atendimen-
tos e serviços mais eficientes e de 
qualidade.

Ao longo dos últimos dias, funcio-
nários da prefeitura têm participado 

de reuniões e capacitações com téc-
nicos da empresa para orientação so-
bre o Cartão Cidadão. O documento 
é de uso individual, portanto todas as 
pessoas devem estar cadastradas.

Cinesia segue em exposição no 
museu até 1º de setembro

Vencedora da IV Mostra de Artes 
Plásticas de Socorro (MAPS) na catego-
ria Desenho Artístico, Raquel Silveira dá 
sequência à sua exposição “Cinesia” até 
o dia 1º de setembro, no Museu Munici-
pal “Dr. João Baptista Gomes Ferraz”. O 
local fica aberto de terça a sábado, das 
9h às 17h, e a entrada é gratuita.

A abertura da exposição, realizada 
no dia 3 de agosto, contou com a pre-
sença dos cantores Bruno França, Lara 
Castagnolli e Maicon Moraes, que se 
apresentaram ao público.

A exposição conta com mais de 
trinta quadros desenhados por Raquel. 
As obras foram desenvolvidas ao longo 
dos últimos dois anos pela artista em 

linguagens e temáticas diversas, “convi-
dando o espectador a olhar para den-
tro e fora de si”, afirma. “São trabalhos 
produzidos na faculdade e alguns pro-
jetos pessoais”, completa.

Esta é a primeira exposição dos 
vencedores da IV Mostra de Artes 
Plásticas de Socorro (MAPS), realiza-
da entre os meses de março e abril 
no Museu Municipal. O concurso foi 
dividido em cinco categorias, sendo as 
melhores produções selecionadas por 
uma banca de jurados.

As próximas exposições ainda não 
têm data marcada, e também serão 
amplamente divulgadas nos canais de 
comunicação da Prefeitura.

A artista Raquel Silveira e quadros da exposição Cinesia

Foto: Ivan Costa
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CMI ...........................................................................

CONVITE - REUNIÃO CMI

O Conselho Municipal do Idoso (CMI) de Socorro - SP convite os conselheiros e demais 
interessados para a sua reunião ordinária, que será realizada no dia 21 de agosto, terça-
-feira, às 16h, na Sala do Conselhos “Vivaldo Lopes Martins”, no Centro Administrativo 
“Prof. Imir Baladi”, sede da Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, situada à Avenida 
José Maria de Faria, nº 71, bairro do Salto, município de Socorro, estado de São Paulo.

José Valdir Bortolasso - Presidente

CMMA .......................................................................

CONVOCAÇÃO 
O CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SOCORRO/SP – CMMA 

CONVOCA seus conselheiros à REUNIÃO ORDINÁRIA  
Dia 27/08/2018 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:
- Aprovação da ata do dia 30/07/2018;
- Deliberação de pareceres de regularização fundiária e outros;
- Parecer ao ofício 131/2018 encaminhado pela câmara municipal;
- Substituição de entidade da Sociedade Civil;
- Fundo Municipal do Meio Ambiente- FUMDEMA;
- Apresentação de resolução;
- Palavra Livre e outros assuntos.

JOÃO BATISTA PRETO DE GODOY
Presidente do CMMA

LICITAÇÃO .............................................................

ERRATA

PROCESSO Nº 072/2018/PMES - PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018. 
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de alimentação 
escolar, executado através de serviços contínuos, no Município de Socorro – Estado de 
São Paulo, incluindo o pré-preparo e preparo com fornecimento de todos os gêneros e 
demais insumos, transporte e distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, 
e manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, limpeza 
e conservação das áreas abrangidas,  para atender ao programa de merenda escolar 
nas unidades educacionais, assistenciais, creches, conforme especificações constantes no 
Memorial Descritivo deste edital.
Onde se lê:
3.6 – As visitas técnicas, bem como a troca dos atestados, nos termos acima expostos, 
poderão ser realizadas até, no máximo, dia 20/08/2018 às 16horas.
Leia-se:
3.6 – As visitas técnicas, bem como a troca dos atestados, nos termos acima expostos, 
poderão ser realizadas até, no máximo, dia 22/08/2018 às 16horas.

RESUMOS DE EDITAIS

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

PROCESSO Nº 085/2018/PMES - PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2018. 
Objeto: Aquisição de veículos, tipo ônibus/passageiro, usado, ano de fabricação/
modelo mínimo 2006/2006, cor branco sólido, com no máximo 700.000km 
rodados, diesel, conforme especificações constantes no Anexo II – Termo de 
Referência do Edital. Tipo: Menor Preço por item. Início da sessão às 09h30min 
do dia 03/09/2018. Período de Disponibilização do Edital: De 21/08/2018 até 
02/09/2018. Socorro, 20 de agosto de 2018.

PROCESSO Nº 086/2018/PMES - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 036/2018. Objeto: Registro de preços para Aquisição de cascalho 
de rocha natural britado, pedra britada nº 03 e cascalho britado reciclado, 
posto em Socorro, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações 
constantes no Termo de Referência do edital. Tipo: Menor Preço por item. 
Início da sessão às 15h do dia 06/09/2018. Período de Disponibilização do 
Edital: De 22/08/2018 até 05/09/2018. Socorro, 20 de agosto de 2018.

PROCESSO Nº 087/2018/PMES - PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2018. Objeto: 
Aquisição de dois veículos (Unidade Móvel de Saúde – 02 Micro-ônibus 
Urbanos de Transporte Sanitário), Micro-ônibus, zero km, adaptado para 
transporte de passageiros com deficiência: tipo cadeirante e dificuldade 
de locomoção, destinada a Secretaria Municipal de Saúde, a ser adquiridos 
com recursos financeiros provenientes do Ministério da Saúde, Proposta 
nº 11728.059000/1180-02, emenda parlamentar nº 25380004, Portaria nº 
1.090/2018, conforme especificações descritas no Anexo II – Termo de 
Referência. Tipo: Menor Preço por item. Início da sessão às 09h30min do dia 
13/09/2018. Período de Disponibilização do Edital: De 24/08/2018 até 12/09/2018. 
Socorro, 20 de agosto de 2018.

PROCESSO Nº 088/2018/PMES - PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018. 
Objeto: Aquisição de Veículo tipo furgão, teto alto, zero quilômetro e novo, 
a ser utilizado como unidade móvel para Centro de Controle de Zoonoses 
(Unidade Móvel para Castração de Animais de Pequeno Porte – Castramóvel), 
pela Secretaria Municipal de Saúde, com recursos oriundos do Fundo Nacional 
de Saúde/ Ministério da Saúde, Proposta nº 11728.059000/1170-20, Portaria nº 
3.834 de 27/12/2017, conforme especificações descritas no Anexo II – Termo 
de Referência. Tipo: Menor Preço por item. Início da sessão às 09h30min 
do dia 12/09/2018. Período de Disponibilização do Edital: De 24/08/2018 até 
11/09/2018. Socorro, 20 de agosto de 2018.

PROCESSO Nº 089/2018/PMES - PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018. 
Objeto: Aquisição de veículo, ambulância Tipo A, simples remoção, tipo 
furgão, zero km, destinada a Secretaria Municipal de Saúde, a ser adquirido 
com recursos financeiros provenientes do Ministério da Saúde, Proposta nº 
11728.059000/1180-21, Emenda Parlamentar nº 28150002, Portaria nº 2.035 
de 04/07/2018, conforme especificações descritas no Anexo II – Termo de 
Referência. Tipo: Menor Preço por item. Início da sessão às 09h30min do dia 
14/09/2018. Período de Disponibilização do Edital: De 24/08/2018 até 13/09/2018. 
Socorro, 20 de agosto de 2018.

Os Editais completos serão disponibilizados no site www.socorro.sp.gov.br e maiores 
informações poderão ser obtidas junto à Supervisão de Licitação do Município de 
Socorro, pessoalmente, à Avenida José Maria de Faria, nº 71, centro, Socorro, São Paulo, 
ou pelo telefone (19) 3855-9655, no horário comercial, exceto aos sábados, domingos, 
feriados e pontos facultativos, no horário das 8h 30min às 17h.

Paulo Reinaldo de Faria – Chefe da Supervisão de Licitação 

TOMADA DE PREÇOS
O Município de Socorro comunica a todos os interessados que se encontra aberto na 
Supervisão de Licitação o seguinte processo:

PROCESSO Nº 090/2018/PMES – TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2018. Objeto: 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de obras de engenharia 
visando a “Pavimentação e Recapeamento Asfáltico em diversas Ruas do Município de 
Socorro/SP”, com fornecimento de materiais, convênio URM Nº 1328/2018 – Obras 
de Infraestrutura Urbana, firmado entre o Município de Socorro/SP e o Estado de São 
Paulo, através da Secretaria de Planejamento e Gestão, por intermédio da Unidade de 
Relacionamentos com Municípios - URM, conforme especificações contidas no Anexo 
III do edital – Memorial Descritivo. Tipo: Menor Preço Global e por lote. Encerramento 
para a entrega dos envelopes Nº 01 – Habilitação e Nº 02 – Proposta até às 09h30min 
do dia 18/09/2018, e reunião de Licitação às 10h. Período de Disponibilização do Edital: 
23/08/2018 a 13/09/2018. Período de Cadastro: de 23/08/2018 até 14/09/2018. 
Socorro, 20 de agosto de 2018.

O Edital completo, memoriais descritivos, cronogramas, planilhas orçamentárias, 
e plantas necessárias serão disponibilizados no site www.socorro.sp.gov.br e maiores 
informações poderão ser obtidas junto à Supervisão de Licitação 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

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Eu, André Eduardo Bozola de Souza Pinto, Prefeito Municipal, em cumprimento ao 
disposto no inciso VI, do Art. 43 da Lei Federal de Licitações Nº 8.666/93 e demais 
alterações posteriores, ADJUDICO e HOMOLOGO o resultado do PROCESSO 
Nº 038/2018/PMES - CONVITE Nº 008/2018, referente à Contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de obras de engenharia/
arquitetura, visando a “Construção de Banheiro Público no Centro de 
Exposições João Orlandi Pagliusi”, com fornecimento de materiais, financiada 
através de recursos oriundos da Secretaria de Turismo do Estado de São 
Paulo, Convênio DADETUR 282/2017, conforme especificações descritas 
no anexo II – Memorial Descritivo do Edital, conforme Ata de Julgamento e 
Classificação da Comissão Municipal de Licitações, de 14/08/2018, para a empresa Y.F.C. 
CONSTRUÇÕES LTDA – ME, pelo valor global de R$ 122.354,72 (Cento e Vinte 
e Dois Mil, Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais e Setenta e Dois Centavos).

Socorro, 20 de agosto de 2018.

André Eduardo Bozola de Souza Pinto 
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Eu, André Eduardo Bozola de Souza Pinto, Prefeito Municipal, em cumprimento ao dispos-
to 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, HOMO-
LOGO o resultado PROCESSO Nº 075/2018/PMES - PREGÃO PRESENCIAL 
PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2018, cujo objeto é o Registro de preços 
para Aquisição de Massa Asfáltica e contratação de aplicação de Emulsão As-
fáltica para manutenção de ruas e vias públicas, pelo período de 12 meses, 
conforme especificações constantes no Termo de Referência – Anexo II do 
edital, para a empresa abaixo relacionada, conforme Ata de Julgamento e Adjudicação 
de 19/01/2018, disponibilizada na íntegra no sítio eletrônico da municipalidade (www.
socorro.sp.gov.br), a saber:

MOGIMIX CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA, para os itens abaixo relacionados:
Item 01, pelo valor total de R$ 1.080.000,00 (Hum Milhão e Oitenta Mil Reais);
Item 02, pelo valor total de R$ 82.500,00 (Oitenta e Dois Mil e Quinhentos Reais).

Assim sendo, RATIFICO o respectivo julgamento proferido pela Pregoeira, 
HOMOLOGANDO o presente processo de Pregão Presencial. 

Socorro, 20 de agosto de 2018.

André Eduardo Bozola de Souza Pinto 
Prefeito Municipal


