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Centro Municipal de Ensino Profissionalizante abre 
inscrições para cursos do primeiro semestre

O Centro Municipal de Ensino 
Profissionalizante – CEMEP, ligado à 
Secretaria de Cidadania da Prefeitura 
de Socorro, abriu inscrições para os 
cursos do primeiro semestre de 2019. 
São 280 vagas de cursos profissionali-
zantes. Além de 45 vagas para os cur-
sos de panificação da Padaria Artesanal, 
que serão distribuídas em três turmas.

As inscrições são gratuitas e pre-
senciais, diretamente no CEMEP, que 
fica localizado na Avenida das Palmei-
ras, nº 26, bairro Bela Vista, ou no Cen-
tro de Referência de Assistência Social 
– CRAS, na Rua João Leonardelli, nº 
466, bairro Abadia. Mais informações 
podem ser obtidas pelo telefone (19) 
3855-2430 ou (19) 3855-2316. Para 
se inscrever, a pessoa deve preencher 
uma ficha e apresentar CPF, RG e com-
provante de endereço originais. Alguns 
cursos podem ter restrição de idade 
mínima, 16 ou 18 anos, consulte ao rea-
lizar sua inscrição.

Os cursos disponíveis são:
Montagem e Manutenção de Micro Computadores
Início: 19/02/2019 – Término: 23/05/2019
Dias: Terça e Quinta – Horário: 19h às 22h
Carga horária: 80h

Informática Básica
Início: 19/02/2019 – Término: 23/05/2019
Dias: Terça e Quinta – Horário: 14h às 17h
Carga horária: 80h

Operador de Computador
Início: 18/02/2019 -Término: 26/06/2019
Dias: Segunda, Quarta e Sexta  – Horário: 19h às 22h
Carga horária: 160h

Auxiliar Administrativo
Início: 18/02/2019 – Término: 26/06/2019
Dias: Segunda, Quarta e Sexta
Horário: 19h às 22h
Carga horária: 160h

Operador de Empilhadeira
Início: 12/03/2019 – Término: 16/04/2019
Dias: Terça e Quinta – Horário: 19h às 22h
Carga horária: 32h

Modelista de Roupas
Início: 26/02/2019 – Término: 31/05/2019
Dias: Terça, Quinta e Sexta
Horário: 18h às 22h
Carga horária: 160h

Eletricista Instalador
Carga horária: 160h

Turma 1
Início: 18/02/2019 – Término: 27/06/2019
Dias: Segunda, Quarta e Quinta – Horário: 14h às 17h

Turma 2
Início: 18/02/2019 – Término: 27/06/2019
Dias: Segunda, Quarta e Quinta
Horário: 19h às 22h
Carga horária: 160h

Montador de Painéis
Início: 12/02/2019 – Término: 05/07/2019
Dias: Terça e Sexta – Horário: 19h às 22h

Operador de Máquina Reta e Overloque
Carga horária: 160h

Turma 1
Início: 18/02/2019 – Término: 26/06/2019
Dias: Segunda, Quarta e Sexta  – Horário: 14h às 17h

Turma 2
Início: 18/02/2019 – Término: 26/06/2019
Dias: Segunda, Quarta e Sexta
Horário: 19h às 22h

Marchetaria

Início: 12/02/2019 – Término: 31/05/2019
Dias: Terça e Sexta – Horário: 14h às 17h
Carga horária: 90h

Patchwork
Carga horária: 120h

Turma 1
Início: 12/02/2019 – Término: 04/07/2019
Dias: Terça e Quinta – Horário: 14h às 17h

Turma 2
Início: 12/02/2019 – Término:04/07/2019
Dias: Terça e Quinta – Horário: 19h às 22h

Técnicas de Vendas
Início: 19/02/2019 – Término: 04/06/2019
Dias: Terça e Quinta – Horário: 19h às 22h
Carga horária: 90h

Desenho Técnico Mecânico
Início: 19/02/2019 – Término: 29/05/2019
Dias: Terça e Quarta – Horário: 19h às 22h
Carga horária: 84h

Marcenaria
Início:07/03/2019 – Término: 12/09/2019
Dias: Terça e Quinta – Horário: 19h às 22h
Carga horária: 160h

Panificação Turma 2
Carga horária: 48h

Manhã
Início: 19/02/2019 – Término: 16/04/2019
Dias: Terça e Quinta
Horário: 08h às 11h

Tarde
Início: 18/02/2019 – Término: 15/03/2019
Dias: Segunda e Quarta
Horário: 13h às 16h

Noite
Início: 19/02/2019 – Término: 16/04/2019
Dias: Terça e Quinta – Horário: 19h às 22h

Prefeitura assina convênio com a União para 
destinação de antigas estações ferroviárias

O prefeito de Socorro, André Bozo-
la, participou na sexta-feira (18), de en-
contro com Robson Tuma, superinten-
dente estadual do patrimônio da União 
– SPU e Maria Thereza Lopes Coelho, 
coordenadora de destinação. Durante o 
encontro foi firmado convênio entre o 
munícipio de Socorro e a União, para 
destinação de imóveis de caráter his-
tórico, onde se localizam antigas esta-
ções ferroviária de Socorro, nos bairros 
Barão de Ibitinga, Nogueiras, Visconde 
Soutelo, e a Estação Socorro, antiga ro-
doviária, no centro da cidade.

Após a destinação destes imóveis 
para a municipalidade, a Prefeitura vai 
colocar em prática um plano de ação 
de melhorias, visando adequar os espa-
ços para fins turísticos e logísticos.

Para a Estação Socorro, um projeto 
de revitalização do espaço e a criação da 
Praça do Amanhã se encontra em fase de 
assinatura de convênio com o Fundo de 
Interesses Difusos – FID, ligado à Secre-
taria Estadual de Justiça e Cidadania.

Prefeitura prorroga o vencimento do pagamento 
único e primeira parcela do IPTU

A Prefeitura de Socorro, através do 
Departamento de Tributos, prorrogou 
o vencimento do pagamento único, 
com 10% de desconto, e da primeira 
parcela do IPTU para 31 de janeiro. Ini-
cialmente, este prazo se encerrava na 
segunda-feira (21).

O pagamento pode ser feito, até o 
vencimento, nas Lotéricas, correspon-
dentes bancários e através de canais de 
autoatendimento como caixas eletrô-
nicos e internet banking, dos seguin-
tes bancos: Banco do Brasil, Bradesco, 
Caixa Econômica Federal e Santander. 
Após o vencimento, o contribuin-
te precisa solicitar boleto atualizado 
através do site da Prefeitura, acessan-
do as opções: Cidadão – Consulta de 
Tributos – Pesquisa de débitos imóvel 
ou presencialmente no Centro Admi-
nistrativo. O pagamento também pode 
ser feito na tesouraria da Prefeitura, de 
segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h.

Solução de dúvidas e informações a 
respeito do IPTU podem ser obtidas no 

Departamento de Tributos na Prefeitura 
ou através do telefone (19) 3855-9609.
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PORTARIAS ..............................................................

PORTARIA Nº 8179/2019
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:
Art. 1º - Autorizar o uso das dependências, da E.M. Profª Benedicta Geralda de Souza Barbosa, nos termos 

do processo administrativo nº 1658/2019, que será de 28/01/2019 até o fim do ano letivo, aproximadamente 
20/12/2019, com uso de segunda a sexta feira das 18h00 às 22h00 e aos sábados das 08h00 às 14h00.

Art. 2º - O espaço a ser utilizado deverá ser devolvido à Administração nas condições em que foi 
autorizado seu uso, respondendo a entidade por quaisquer danos eventualmente causados ao patrimônio público.

Art. 3º - É de inteira responsabilidade da associação, o cumprimento da Lei Estadual nº 14.592/2011, bem 
como a segurança do espaço cujo uso ora se autoriza, sem qualquer responsabilidade de ônus para a Administração.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 23 de Janeiro de 2019.

Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
José Ricardo Custódio da Silva
Secretário dos Negócios Jurídicos

PORTARIA Nº 8180/2019
 “Nomeia Comissão de avaliação para fixação do valor de mercado de imóvel para permuta”.

ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, Considerando o Processo Administrativo nº 16.167/2018 que tem por finalidade a possível permuta 
entre os imóveis objeto da Matrícula nº 15.738, com área de 1.596,25m² de propriedade da Prefeitura Municipal 
e o imóvel de Matrícula nº 3858, com área de 2.000,00m². RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores municipais abaixo nomeados para, sob a presidência do primeiro 
nomeado, integrarem a Comissão Municipal para análise do Processo Administrativo nº 16.167/2018, que tem 
por finalidade a possível permuta entre os imóveis objeto da Matrícula nº 15.738, com área de 1.596,25m² de 
propriedade da Prefeitura Municipal e o imóvel de Matrícula nº 3858, com área de 2.000,00m².

- Marcelo Mantovani Fratini 
- Juliano Aurélio de Toledo
- Denise Benedita Mazeto Valdo
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 24 de janeiro de 2019

Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
José Ricardo Custódio da Silva
Secretário dos Negócios Jurídicos

DECRETOS ..............................................................

DECRETO Nº 3881/2019
Suplementação de Dotação Orçamentária

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

Art. 1º. – Fica aberto na Secretaria Municipal da Fazenda/Diretoria de Contabilidade, um crédito 
adicional suplementar no valor de R$ 77.846,86 (Setenta e Sete Mil Oitocentos e Quarenta e Seis Reais e 
Oitenta e Seis Centavos), para reforço da seguinte dotação do orçamento vigente:
02.12.01 . 4.4.90.51.00 . 23.695.0014.1.144 OBRAS DADE – VÍNC. 02.100.252 R$ 77.846,86
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO ................................................................................. R$ 77.846,86

Art. 2º. – O valor do presente crédito será coberto com recursos provenientes do 
excesso de arrecadação a ser realizado com fonte de recurso do Convênio DADETUR nº 
280/2017, celebrado entre o Município de Socorro/SP e a Secretaria de Turismo do Estado 
de São Paulo, no valor de .............................................................................................. R$ 77.846,86

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 02 de Janeiro de 2019.

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
* Republicado por incorreção

DECRETO Nº 3893/2019
“Declara de utilidade pública para fins desapropriação por via judicial,  

área de terra urbana que especifica”

ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E NOS 
TERMOS DA LEI ORGÂNICA, ART. 68, INCISO VIII, E O DECRETO-LEI FEDERAL Nº 3.365, DE 
12 DE JUNHO DE 1941, DECRETA

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, pelo Município de Socorro, por 
via judicial, um terreno urbano com área de 11.597,93 m² (onze mil, quinhentos e noventa e sete metros e noventa 
e três decímetros quadrados) localizado na Avenida XV de Agosto e Rua Francisco Mucciacito, composto com 
seguintes matrículas, do Oficial de Registro de Imóveis desta Comarca:

a) ELPÍDIO BAREL, RG nº 9.884.549, CPF nº 240.122.898-53, e sua mulher BENEDITA ZAMPIERI 
BAREL, casados sob o regime da comunhão universal de bens, antes da vigência nº 6.515/77, brasileiros, residentes 
e domiciliados na Avenida XV de Agosto, nº 1.000, Socorro, SP, com Matrículas R.02/M 3.986, com a área de 
2.347,83m²; R.03/M.3.985 com a área de 2.709,61 m²;

b) MOISÉS DOS SANTOS CARNEIRO, RNE.W 187728-B SE/DPMAF, CPF nº 172.098.118-34, português, 
comerciante, viúvo, residente e domiciliado na Rua 15 de Novembro, 247, Socorro, SP, com Matrículas R.02/M.1.270 
com a área de 197,14 m²; R.02/M. 2.506, com a área de  544,15 m² e R.01/M.2.508 com a área de  1.450,12 m²;

c) MARIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA, RNE W 1877299 SE/DPMAF, CPF nº 603.679.208-59, portuguesa, 
solteira, aposentada, residente e domiciliada nesta cidade de Socorro SP, na Rua XV de Novembro nº 247, centro, 
com Matrícula nº M.16.541, com a área de 817,74 m²;

d) JULIA BOZZOLA BONIN, RG nº 29.594.846-2 SSP/SP, CPF nº 119.370.938-59, brasileira, viúva, 
do lar, residente e domiciliada na Travessa Bozola, nº 65, Centro, Socorro, SP; MARIA LUIZA BONIN, CPF nº 
720.398.418-49, brasileiro, solteira, comerciária, residente e domiciliada na Travessa Bozola, nº 65, Socorro, SP; 
MARLENE APARECIDA BONIN, CPF nº 024.442.308-04, brasileira, solteira, comerciária, residente e domiciliada na 
Travessa Bozola, nº 65, Socorro, SP; JOAQUIM JOSÉ BONIN, CPF nº 017.279.358-02, brasileiro, solteiro, industrial, 
residente e domiciliada na Travessa Bozola, nº 65, Socorro, SP; MARIA JÚLIA BONIN, CPF nº 778.147.898-34, 
brasileira, solteira, jornalista, residente e domiciliada na Travessa Bozola, nº 65, Socorro, SP, com Matrícula M.8.958 
com a área de 3.531,34 m².

Parágrafo Único - Referida desapropriação tem por finalidade a implantação de uma avenida, que é 
parte do Plano de Mobilidade do Município, e tem por escopo, criar adequações e inovações para melhoria da 
mobilidade urbana dos munícipes e visitantes do nosso município.

Art. 2º - Os imóveis a serem desapropriados possuem as seguintes descrições:
a) Matrícula nº 3.986: Terreno URBANO com a área de 2.347,83 m², com frente para a Avenida 

XV de Agosto, lado par, Bairro do Salto, Socorro SP, de formato irregular, que assim se descreve: Inicia-se a 
descrição deste perímetro no ponto 1, de coordenadas geográficas Latitude: 22°34’47.493” S e Longitude: 
46°31’39.74119” W, localizado no alinhamento predial da Avenida XV de Agosto, lado par, na divisa com o 
imóvel objeto da matrícula nº 19.753, distante pelo lado direito, de quem da Avenida XV de Agosto olha para o 
imóvel, 186,43 m do início da curva da esquina com a Rua Francisco Mucciacito, lado ímpar. Do ponto 1, segue 
confrontando com o imóvel objeto da matrícula nº 19.753, com os seguintes azimutes e distâncias: 42°47’36” e 
10,31 m até o ponto 2, 39°17’37” e 23,29 m até o ponto 3, localizado no limite do terreno marginal ribeirinho, 
patrimônio da União Federal (Faixa Ribeirinha de 15,00 m Art. 20 da Constituição Federal § 3º Decreto Lei nº 
9.760/46). Do ponto 3, segue pela limítrofe da faixa de 15,00 m de largura da margem esquerda do Rio do Peixe, 
à montante, confinando com a União Federal, com os seguintes azimutes e distâncias: 195°50’21” e 11,92 m 
até o ponto 4, 197°05’03” e 7,81 m até o ponto 5, 153°23’58” e 15,39 m até o ponto 6, 128°09’39” e 9,27 m até 
o ponto 7, 114°26’11” e 9,64 m até o ponto 8,  81°45’58” e 7,22 m até o ponto 9, 129°46’10” e 12,88 m até o 
ponto 10, 110°31’41” e 4,47 m até o ponto 11,  98°20’38” e 3,68 m até o ponto 12, 111°22’50” e 12,26 m até o 
ponto 13, 105°04’47” e 15,38 m até o ponto 14, 101°38’49” e 12,09 m até o ponto 15; deste segue confrontando 
com o imóvel objeto da matrícula nº 3.985, com os seguintes azimutes e distâncias: 195°46’28” e 15,98 m até o 
ponto 16, 227°47’60” e 3,27 m até o ponto 17; deste segue confrontando com o remanescente do imóvel objeto 
da matrícula nº 3.986, com os seguintes azimutes e distâncias: segue em curva à direita com raio de 289,77 m, 
azimute da corda 287°59’48” e desenvolvimento do arco de 65,11 m até o ponto 18, 294°26’11” e 22,23 m até o 
ponto 19, segue em curva à esquerda, com raio de 11,00 m, azimute da corda 241°57’43” e desenvolvimento do 
arco de 20,15 m até o ponto 20, localizado no alinhamento predial da Avenida XV de Agosto, lado par, distante 
pelo lado direito, de quem da Avenida XV de Agosto olha para o imóvel, 152,78 m do início da curva da esquina 
com a Rua Francisco Mucciacito, lado ímpar. Do ponto 20, segue confinando com a Avenida XV de Agosto, 
em curva à esquerda, com raio de 183,49 m, azimute da corda 3°31’07” e desenvolvimento do arco de 33,65 m, 
até o ponto 1, onde teve início esta descrição.

b) Matrícula nº 3.985: Terreno URBANO com a área de 2.709,61 m², localizado no Bairro do Salto, 
Socorro SP, de formato irregular, que assim se descreve: Inicia-se a descrição deste perímetro no ponto 1, de 
coordenadas geográficas Latitude: 22°34’49.300” S e Longitude: 46°31’36.421” W, localizado na divisa com o 
imóvel objeto da matrícula nº 3.986. Do ponto 1, segue confrontando com o imóvel objeto da matrícula nº 3.986 
com os seguintes azimutes e distâncias: 47°47’60” e 3,27 m até o ponto 2, 15°46’28” e 15,98 m até o ponto 3, 
localizado no limite do terreno marginal ribeirinho, patrimônio da União Federal (Faixa Ribeirinha de 15,00 m 
Art. 20 da Constituição Federal § 3º Decreto Lei nº 9.760/46). Do ponto 3, segue pela limítrofe da faixa de 15,00 
m de largura da margem esquerda do Rio do Peixe, à montante, confinando com a União Federal, com os 
seguintes azimutes e distâncias: 101°38’49” e 6,78 m até o ponto 4,  97°23’40” e 17,82 m até o ponto 5,  95°32’49” 
e 46,41 m até o ponto 6, 118°32’51” e 9,28 m até o ponto 7, 133°06’36” e 18,00 m até o ponto 8, 139°44’36” e 
8,22 m até o ponto 9, 134°52’22” e 12,39 m até o ponto 10, 138°34’22” e 11,60 m até o ponto 11, 146°46’51” 
e 10,95 m até o ponto 12; deste segue confrontando com o imóvel objeto da matrícula nº 2.506, com o azimute 
271°50’25” e distância de 12,92 m até o ponto 13; deste segue confrontando com o imóvel objeto da matrícula 
nº 1.270, com o azimute 271°50’25” e distância de 15,72 m até o ponto 14; deste segue confrontando com o 
remanescente do imóvel objeto da matrícula nº 3.985 com os seguintes azimutes e distâncias: segue em curva à 

esquerda, com raio de 105,98 m, azimute da corda 296°57’23” e desenvolvimento do arco de 78,62 m até o ponto 
15, segue em curva à direita com raio de 289,77 m, azimute da corda 278°38’08” e desenvolvimento do arco de 
29,57 m  até o ponto 1, onde teve início esta descrição.

c) Matrícula nº 1.270: Terreno URBANO com a área de 197,14 m², localizado no Bairro do Salto, 
Socorro SP, de formato irregular, que assim se descreve: Inicia-se a descrição deste perímetro no ponto 1, de 
coordenadas geográficas Latitude: 22°34’50.609” S e Longitude: 46°31’33.015” W, localizado na divisa com o 
imóvel objeto da matrícula nº 3.985. Do ponto 1, segue confrontando com o imóvel objeto da matrícula nº 3.985 
com o azimute 91°50’25” e distância de 15,72 m até o ponto 2; deste segue confrontando com o imóvel objeto 
da matrícula nº 2.506 com o azimute 173°42’36” e distância de 30,00 m até o ponto 3; deste segue confrontando 
com o remanescente do imóvel objeto da matrícula nº 1.270, em curva à esquerda com raio de 105,98 m, azimute 
da corda 327°55’38” e desenvolvimento do arco de 35,96 m,  até o ponto 1, onde teve início esta descrição.

d) Matrícula nº 2.506: Terreno URBANO com a área de 544,15 m², localizado no Bairro do Salto, 
Socorro SP, de formato irregular, que assim se descreve: Inicia-se a descrição deste perímetro no ponto 1, de 
coordenadas geográficas Latitude: 22°34’50.631” S e Longitude: 46°31’32.465” W, localizado na divisa com o 
imóvel objeto da matrícula nº 3.985 e na divisa com o imóvel objeto da matrícula nº 1.270. Do ponto 1, segue 
confrontando com o imóvel objeto da matrícula nº 3.985, com o azimute 91°50’25” e distância de 12,92 m até o 
ponto 2, localizado no limite do terreno marginal ribeirinho, patrimônio da União Federal (Faixa Ribeirinha de 
15,00 m Art. 20 da Constituição Federal § 3º Decreto Lei nº 9.760/46). Do ponto 2, segue pela limítrofe da faixa 
de 15,00 m de largura da margem esquerda do Rio do Peixe, à montante, confinando com a União Federal, 
com os seguintes azimutes e distâncias: 146°46’51” e 5,75 m até o ponto 3, 158°29’57” e 22,38 m até o ponto 
4, 167°32’40” e 4,59 m até o ponto 5; deste segue confrontando com o imóvel objeto da matrícula nº 2.508, 
com o azimute 271°50’25” e distância de 21,98 m até o ponto 6; deste segue confrontando com o imóvel objeto 
da matrícula nº 1.270, com o azimute 353°42’36” e distância de 30,00 m,  até o ponto 1, onde teve início esta 
descrição.

e) Matrícula nº 2.508: Terreno URBANO com a área de 1.450,12 m², com frente para a Rua 
Francisco Mucciacito, Bairro do Salto, Socorro SP, de formato irregular, que assim se descreve: Inicia-se a 
descrição deste perímetro no ponto 1, de coordenadas geográficas Latitude: 22°34’53.098” S e Longitude: 
46°31’33.332” W, localizado no alinhamento predial da Rua Francisco Mucciacito, lado ímpar, na divisa com 
o imóvel objeto da matrícula nº 1.271, distante 141,40 m da intersecção com o alinhamento predial da Travessa 
Francisco Mucciacito, lado par. Do ponto 1, segue confrontando com o imóvel objeto da matrícula nº 1.271, 
com os seguintes azimutes e distâncias: 87°11’11” e 26,63 m até o ponto 2,  segue em curva à esquerda, com 
raio de 9,00 m, azimute da corda 42°19’41” e desenvolvimento do arco de 14,09 m até o ponto 3, segue em 
curva à esquerda, com raio de 105,98 m, azimute da corda  347°33’30” e desenvolvimento do arco de 36,67 m, 
até o ponto 4; deste segue confrontando com o imóvel objeto da matrícula nº 2.506, com o azimute 91°50’25” 
e distância de 21,98 m até o ponto 5, localizado no limite do terreno marginal ribeirinho, patrimônio da União 
Federal (Faixa Ribeirinha de 15,00 m Art. 20 da Constituição Federal § 3º Decreto Lei nº 9.760/46). Do ponto 5, 
segue pela limítrofe da faixa de 15,00 m de largura da margem esquerda do Rio do Peixe, à montante, confinando 
com a União Federal, com os seguintes azimutes e distâncias: 167°32’40” e 17,02 m até o ponto 6, 175°35’02” 
e 14,96 m até o ponto 7, 178°00’41” e 24,47 m até o ponto 8; deste segue confrontando com o imóvel objeto 
da matrícula nº 16.541, com os seguintes azimutes e distâncias: 272°46’02” e 38,22 m até o ponto 9, 273°06’36” 
e 16,13 m até o ponto 10, localizado no alinhamento predial da Rua Francisco Mucciacito, lado par, distante 
210,91 m do início da curva da esquina com a Avenida XV de Agosto, lado par. Do ponto 1, segue confinando 
com a Rua Francisco Mucciacito com o azimute 355°03’13” e distância de 7,68 m até o ponto 1, onde teve 
início esta descrição.

f) Matrícula nº 16.541: Terreno URBANO com a área de 817,74 m², localizado no Bairro do Salto, 
Socorro SP, de formato irregular, que assim se descreve: Inicia-se a descrição deste perímetro no ponto 1, de 
coordenadas geográficas Latitude: 22°34’53.397” S e Longitude: 46°31’32.458” W, localizado na divisa com 
o imóvel de propriedade de Moisés dos Santos Carneiro. Do ponto 1, segue confrontando com o imóvel de 
propriedade de Moisés dos Santos Carneiro, com o azimute 92°46’02” e 29,90 m até o ponto 2, localizado 
no limite do terreno marginal ribeirinho, patrimônio da União Federal (Faixa Ribeirinha de 15,00 m Art. 20 
da Constituição Federal § 3º Decreto Lei nº 9.760/46). Do ponto 2, segue pela limítrofe da faixa de 15,00 m de 
largura da margem esquerda do Rio do Peixe, à montante, confinando com a União Federal, com o azimute 
186°18’12” e distância de 40,73 m até o ponto 3; deste segue confrontando com o imóvel objeto da matrícula nº 
8.958, com os seguintes azimutes e distâncias: 280°16’35” e 9,33 m até o ponto 4, 278°13’53” e 10,84 m até o 
ponto 5; deste segue confrontando com o remanescente do imóvel objeto da matrícula nº 16.54, com os seguintes 
azimutes e distâncias: 9°01’47” e 2,04 m até o ponto 6,   5°47’42” e 26,94 m até o ponto 7, segue em curva à 
direita, com raio de 9,00 m, azimute da corda 319°16’52” e desenvolvimento do arco de 14,61 m até o ponto 1, 
onde teve início esta descrição.

g) Matrícula nº 8.958: Terreno URBANO com a área de 3.531,34 m², localizado no Bairro do Salto, 
Socorro SP, de formato irregular, que assim se descreve: Inicia-se a descrição deste perímetro no ponto 1, de 
coordenadas geográficas Latitude: 22°34’54.657” S e Longitude: 46°31’32.280” W, localizado na divisa com 
o imóvel objeto da matrícula nº 16.541. Do ponto 1, segue confrontando com o imóvel objeto da matrícula nº 
16.541, com os seguintes azimutes e distâncias: 98°13’53” e 10,84 m até o ponto 2, 100°16’35” e 9,33 m até o 
ponto 3, localizado no limite do terreno marginal ribeirinho, patrimônio da União Federal (Faixa Ribeirinha de 
15,00 m Art. 20 da Constituição Federal § 3º Decreto Lei nº 9.760/46). Do ponto 3, segue pela limítrofe da faixa 
de 15,00 m de largura da margem esquerda do Rio do Peixe, à montante, confinando com a União Federal, 
com os seguintes azimutes e distâncias: 177°48’46” e 38,30 m até o ponto 4, 193°06’02” e 42,30 m até o ponto 
5, 199°17’28” e 20,61 m até o ponto 6, 190°54’55” e 31,29 m até o ponto 7, 183°47’34” e 16,77 m até o ponto 
8, 196°21’20” e 14,55 m até o ponto 9; deste segue confrontando com o remanescente do imóvel objeto da 
matrícula nº 8.958, com os seguintes azimutes e distâncias: 324°28’54” e 15,98 m até o ponto 10, segue em curva 
à direita, com raio de 29,15 m, azimute da corda 346°44’13” e desenvolvimento do arco de 22,66 m até o ponto 
11, 9°01’47” e distância de 130,67 m até o ponto 1, onde teve início esta descrição.

Art. 3º - A totalidade dos imóveis desapropriados em conjunto, possuirão a seguinte descrição:
a) Terreno URBANO com a área de 11.597,93 m², com frente para a Avenida XV de Agosto, 

lado par, Bairro do Salto, Socorro SP, de formato irregular, que assim se descreve: Inicia-se a descrição deste 
perímetro no ponto 1, de coordenadas geográficas Latitude: 22°34’47.493” S e Longitude: 46°31’39.74119” 
W, localizado no alinhamento predial da Avenida XV de Agosto, lado par, na divisa com o imóvel objeto da 
matrícula nº 19.753, distante pelo lado direito, de quem da Avenida XV de Agosto olha para o imóvel, 186,43 
m do início da curva da esquina com a Rua Francisco Mucciacito, lado ímpar. Do ponto 1, segue confrontando 
com o imóvel objeto da matrícula nº 19.753, com os seguintes azimutes e distâncias: 42°47’36” e 10,31 m até o 
ponto 2, 39°17’37” e 23,29 m até o ponto 3, localizado no limite do terreno marginal ribeirinho, patrimônio da 
União Federal (Faixa Ribeirinha de 15,00 m Art. 20 da Constituição Federal § 3º Decreto Lei nº 9.760/46). Do 
ponto 3, segue pela limítrofe da faixa de 15,00 m de largura da margem esquerda do Rio do Peixe, à montante, 
confinando com a União Federal, com os seguintes azimutes e distâncias: 195°50’21” e 11,92 m até o ponto 
4, 197°05’03” e 7,81 m até o ponto 5, 153°23’58” e 15,39 m até o ponto 6, 128°09’39” e 9,27 m até o ponto 7, 
114°26’11” e 9,64 m até o ponto 8,  81°45’58” e 7,22 m até o ponto 9, 129°46’10” e 12,88 m até o ponto 10, 
110°31’41” e 4,47 m até o ponto 11,  98°20’38” e 3,68 m até o ponto 12, 111°22’50” e 12,26 m até o ponto 13, 
105°04’47” e 15,38 m até o ponto 14, 101°38’49” e 18,87 m até o ponto 15,  97°23’40” e 17,82 m até o ponto 
16,  95°32’49” e 46,41 m até o ponto 17, 118°32’51” e 9,28 m até o ponto 18, 133°06’36” e 18,00 m até o ponto 
19, 139°44’36” e 8,22 m até o ponto 20, 134°52’22” e 12,39 m até o ponto 21, 138°34’22” e 11,60 m até o ponto 
22, 146°46’51” e 16,70 m até o ponto 23, 158°29’57” e 22,38 m até o ponto 24, 167°32’40” e 21,61 m até o 
ponto 25, 175°35’02” e 14,96 m até o ponto 26, 178°00’41” e 24,47 m até o ponto 27, 186°18’12” e 40,73 m até 
o ponto 28, 177°48’46” e 38,30 m até o ponto 29, 193°06’02” e 42,30 m até o ponto 30, 199°17’28” e 20,61 m 
até o ponto 31, 190°54’55” e 31,29 m até o ponto 32, 183°47’34” e 16,77 m até o ponto 33, 196°21’20” e 14,55 
m até o ponto 34; deste segue confrontando com o remanescente do imóvel objeto da matrícula nº 8.958, com 
os seguintes azimutes e distâncias: 324°28’54” e 15,98 m até o ponto 35, segue em curva à direita, com raio de 
29,15 m, azimute da corda 346°44’13” e desenvolvimento do arco de 22,66 m até o ponto 36,   9°01’47” e 130,67 
m até o ponto 37; segue confrontando com o remanescente do imóvel objeto da matrícula nº 16.541, com os 
seguintes azimutes e distâncias: 9°01’47” e 2,04 m até o ponto 38,   5°47’42” e 26,94 m até o ponto 39, segue em 
curva à esquerda, com raio de 9,00 m, azimute da corda  319°16’52” e desenvolvimento do arco de 14,61 m até 
o ponto 40, 272°46’02” e 8,31 m até o ponto 41, 273°06’36” e 16,13 até o ponto 42, localizado no alinhamento 
predial da Rua Francisco Mucciacito, lado par, distante 210,91 m do início da curva da esquina com a Avenida 
XV de Agosto, lado par. Do ponto 42, segue confinando com a Rua Francisco Mucciacito, com o azimute 
355°03’13” e 7,68 m até o ponto 43, localizado no alinhamento predial da Rua Francisco Mucciacito, lado 
ímpar, na divisa com o imóvel objeto da matrícula nº 1.271, distante 141,40 m da intersecção com o alinhamento 
predial da Travessa Francisco Mucciacito, lado par. Do ponto 43, segue confrontando com o imóvel objeto da 
matrícula nº 1.271, com os seguintes azimutes e distâncias: 87°11’11” e 26,63 m até o ponto 44, segue em curva 
à esquerda com raio de 9,00 m, azimute da corda 42°19’41” e desenvolvimento do arco de 14,09 m até o ponto 
45, segue em curva à esquerda com raio de 105,98 m, azimute da corda 347°33’30” e desenvolvimento do arco de 
36,67 m até o ponto 46; deste segue confrontando com o remanescente do imóvel objeto da matrícula nº 1.270, 
em curva à esquerda, com raio de 105,98 m, azimute da corda 327°55’38” e desenvolvimento do arco de 35,96 
m até o ponto 47;deste segue confrontando com remanescente do imóvel objeto da matrícula nº 3.985, com os 
seguintes azimutes e distâncias: segue em curva à esquerda, com raio de 105,98 m, azimute da corda 296°57’23” 
e desenvolvimento do arco de 78,62 m até o ponto 48, segue em curva à direita com raio de 289,77 m, azimute 
da corda 278°38’08” e desenvolvimento do arco de 29,57 m até o ponto 49; deste segue confrontando com o 
remanescente do imóvel objeto da matrícula nº 3.986 com os seguintes azimutes e distâncias: segue curva à 
direita com raio de 289,77 m, azimute da corda 287°59’48” e desenvolvimento do arco de 65,11 m até o ponto 
50, 294°26’11” e 22,23 m até o ponto 51, segue em curva à esquerda, com raio de 11,00 m, azimute da corda 
241°57’43” e desenvolvimento do arco de 20,15 m até o ponto 52, localizado no alinhamento predial da Avenida 
XV de Agosto, lado par, distante pelo lado direito, de quem da Avenida XV de Agosto olha para o imóvel, 
152,78 m do início da curva da esquina com a Rua Francisco Mucciacito, lado ímpar. Do ponto 52, segue 
confinando com a Avenida XV de Agosto, em curva à esquerda, com raio de 183,49 m, azimute da corda 3°31’07” 
e desenvolvimento do arco de 33,65 m até o ponto 1, onde teve início esta descrição.

Art. 4º - O presente Decreto invocará o caráter urgente para fins de imissão de posse, nos termos do 
Decreto-Lei Federal nº 3.365 de 21 de junho de 1941, tendo em vista que a Declaração de Utilidade Pública tem 
por finalidade implantação de melhorias na mobilidade urbana do município.

Art. 5º - O valor total dos imóveis ora desapropriados será de R$ 346.887,36 (trezentos e quarenta e 
seis mil, oitocentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos), nos termos do Laudo emitido pela Comissão 
de Avaliação, nomeada pela Portaria nº 8143/2019, sendo a forma de pagamento a vista.

Art. 6º - Fica fazendo parte integrante do presente Decreto o Anexo Único - Planta Topográfica e 
memorial descritivo.

Art. 7º - As despesas do presente decreto correrão por conta do orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 8º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 23 de janeiro de 2019.

Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura
José Ricardo Custódio da Silva
Secretário dos Negócios Jurídicos
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EDUCAÇÃO ............................................................

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO DE 
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - 2019

A Comissão nomeada pela Portaria nº 8134/2018, conforme previsto na Lei Municipal nº 3.135/2006, e 
suas alterações, que dispõe sobre a concessão de bolsas de estudo, após seleção dos inscritos e análise de do-
cumentos comprobatórios previstos na referida lei, concede 18 (dezoito) bolsas para o curso de administração 
e 10 bolsas para o curso de Pedagogia, correspondente a 50% do valor da mensalidade a alunos matriculados 
na Faculdade XV de Agosto S/C Ltda., sendo:

Manutenção de bolsas ADMINISTRAÇÃO:
Nº Nome Classificação
01 DAIANE ANDRESSA DA SILVA OLIVEIRA 0,02
02 ISABELLA VALDEZ CORREA DOS SANTOS 0,17
03 LETICIA MOREIRA VASCONCELLOS 0,17
04 BIANCA DE MORAES 0,25
05 CAIO HENRIQUE DE ALMEIDA PASSOS 0,33
06 TANIA DE SOUZA PINTO 0,35
07 MILENA CRISTINA MASSIÇO DA SILVA 0,39
08 ELIANA GOMES 0,51
09 LARISSA GIANOTI GODOI 0,53
10 JOSIMAR DE ASSIS ZANESCO 0,70
11 BIANCA PEREIRA PAES DA ROCHA 0,79

A concessão de 07 (sete) bolsas de estudo, sendo considerados beneficiados os classificados de 01 a 
07 da relação abaixo:

Nº Nome Classificação
1 ISABELA CRISTINA QUERUBIM DE HARO 0,23
2 JULIA FERNANDA DE SOUZA VEDOVOTTO 0,27
3 JOSÉ TADEU APOCALYPSE 0,33
4 DAYANNE JHULLY DE OLIVEIRA JAMELLI 0,35
5 WELLINGTON AP. DOS SANTOS 0,50
6 ALESSANDRA DA SILVA SOARES 0,54
7 ELIAS LUCAS DA SILVA REZENDE 0,55
8 LUDMILA BARBOSA ROSA 0,55
9 JONAS LAERCIO TRINTIN TASCA 0,57
10 LUANA DE SOUSA MARTINS 0,62
11 MATHEUS HENRIQUE FRANCO 0,80
12 GABRIELA DE TOLEDO CESAR 0,89

Manutenção de bolsas PEDAGOGIA:
Nº Nome Classificação
01 CHAENE IZOLA FABRI 0,21
02 ANDRESSA PAULINA VITOR 0,25
03 LUANA CRISTINA VITOR 0,25
04 TATIANE DE SOUZA PINTO 0,26
05 CAMILA AP. DOS SANTOS OLIANI CAMARGO 0,26
06 SARA MARIA TALITA FERREIRA 0,32
07 HELOISA DE OLIVEIRA VARONEZE 0,33
08 TAINA DE OLIVEIRA NASCIMENTO 0,39
09 AMANDA AP. DE MORAES 0,42
10 ALESSANDRA GODOI DA SILVA 0,43

A concessão de 00 (zero) bolsas de estudo, sendo considerados classificados a relação abaixo:
Nº Nome Classificação
1 LUCINEIA MOREIRA DIAS COIMBRA 0,11
2 MARINÊS SORAES DOS SANTOS 0,12
3 GYOVANNA DE ALMEIDA GERMANDO 0,21
4 THAIS MINHOLI PICCOLO 0,27
5 LARISSA MARTINS ROQUE 0,28
6 ELLEN BUENO DA SILVA 0,45
7 DANIELA SILVIA PEREIRA MAZIERO 0,50
8 ROSEANE DA SILVA MACIEL 0,52
9 MONICA MARIA GOMES DE LISTA 0,55

Socorro, 23 de janeiro de 2018.

Flavia Maria Teixeira Beneduzzi - Presidente da Comissão
Airton Benedito D. de Souza - Membro
Patrícia Ap. Oliani de Toledo - Membro
Maria Estela Ferreira Dias - Membro

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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019 
PROCESSO 106/2018 - PREGÃO PRESENCIAL PARA 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2018
Registro de preços para Aquisição de produtos e materiais de assepsia, higiene, limpeza e descartáveis, pelo 
período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo II – Termo de Referência do edital.

Ana Valéria Tonelotto-EPP
ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO MÍNIMA MARCA VALOR 

UNITÁRIO
01 2.000 unidade

Vassoura de palha (tipo caipira); cepa em palha, com cerdas de palha, com 
5 fios; e amarração com arame,  reforçada, 1ª linha, e no mínimo três 
costuras, cabo de madeira medindo 1,20m.

BORBOREMA R$ 12,01

03 200 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 
lateral 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. 

POLIFLOR R$ 8,40

04 200 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 
lateral 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.

POLIFLOR R$ 8,40

06 3.000 frasco 

Detergente líquido, neutro, embalado em frasco plástico de 500 ml, ph de 
7,0 a 8,0, testado dermatologicamente, composto de tensoativos aniônicos, 
coadjuvantes, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessante, 
corante, perfume e água. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfato 
de sódio, com tensoativo biodegradável. Matéria ativa entre 8,0 e 10,0 %, 
com sólidos de no mínimo 10,0 %. Embalagem contendo informações do 
produto - caixa com 24 frascos. 

LIMPOL R$ 1,40

07 400 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, para-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. 

FUZETO R$ 1,95

08 2.500 frasco
Limpador multiuso 500 ml. Composição: tensoativo aniônicos, água. 
Solvente, conservante, sequestrante. Ingrediente ativo: nonilfenol 
etoxilado. Ph 11,5 e concentração maior que 5,0%. Embalagem squeeze. 
Na embalagem deverá constar os dados de identificação do fabricante, 
nº telefone Ceatox, data de fabricação, validade do produto e nº do lote.

3X R$ 1,68

09 500 frasco

Lustra móveis, acondicionado em frasco plástico de 250 ml. Constando as 
seguintes informações no rótulo: modo de usar, precauções e cuidados e 
o número do telefone do centro de assistência toxicológica. Composição 
química: polímero acrílico, cera de carnaúba, agente de polímero, 
emulsificante, nonilfenol etoxilado, atenuador de espuma, fragrância, 
sequestrante, alcalinizante, conservante e veículo. 

FUZETO R$ 2,90

10 500 frasco

Odorizador de ar aerosol, acondicionado em lata com 360 ml, na 
fragrância lavanda.
Composição: ativo, água, solvente, antioxidantes, fragrância, coadjuvante 
e propelentes. Deverá conter na embalagem, composição, modo de 
usar, precauções, data de fabricação, validade, número do lote, dados do 
fabricante e código de barras.

FRESH R$ 6,35

12 150 pacote
Sabão de coco para limpeza de superfícies e objetos, roupas e utensílios. 
Composição Óleo de babaçu, agenteanti-redepositante,  carga,  agente  de  
controle  de  PH, alcalinizante e veículo. Cada barra de 200g deve ser 
embalada individualmente.

YPÊ R$ 1,89

13 1.000 pacote
Sabão em pedra, glicerinado neutro multiuso, em barra de 200 gramas 
de 1º qualidade, embalagem contendo 05 unidades. Composição: sebo 
bovino, hidróxido de sódio, glicerina, branqueador óptico, água, cargas, 
sequestrantes e corantes.

UNIC R$ 3,80

15 500 unidade

Sabonete em pedra de 90g; Sabonete em pedra. Cada barra com 90 
gramas deverá ser embalada individualmente e reembalada em embalagem 
plástica contendo 12 barras. Ingredientes: Sodium tallowate, aqua, sodium 
palm kernelate, glycerin, parfum, sodium chloride, tetrasodium edta, 
propyparaben, methylparaben, sodium hidroxide, etidronic acid, fragaria 
ananassa fruit juice, disodium distyrylbiphenyl disufonate, CI 77891, CI 
74160, CI 11680.

YPÊ R$ 0,99

17 2.000 frasco

Saponáceo liquido cremoso acondicionado em frasco plástico de 200 ml, 
com tampa de sistema fliptop, 3 em 1 , limpa, perfuma, e da brilho sem 
riscar as superfície. Composição química: Dodecilbenzeno, Sulfonato de 
sódio, Copolímero Acrílico, Bicarbonato de sódio, Carbonato de Cálcio, 
Nonilfenol Etoxilado, Abrasivo (carbonado de sódio), Coadjuvante 
(hidrogênio carbonato de sódio, ácido carbônico), Conservante, 
espessante (homopolímero de ácido acrílico) Sequestrante (tetrassódico 
do ácido etilenodiamino tetracético) Fragrância e veiculo. Devera constar 
no rótulo do produto dados do fabricante, validade, data de fabricação, 
numero do lote, modo de usar, código de barras, telefone do Centro de 
Intoxicação CEATOX.

PERFECT R$ 1,83

19 3.000 unidade

Sabonete líquido antisséptico, translúcido, sem essência, com ingredientes 
umectantes e emolientes que repõem os óleos naturais da pele, indicado 
para uso em áreas onde há necessidade de prevenção  de  infecção  
cruzada.  Composição: tensoativo  ativo  não iônico,  alcalonamida,  
bactericida,  sequestraste,  conservante,  água,  princípio  ativo triclosan. 
O produto deverá ser embalado em forma de refil selado, com válvula 
anti-entupimento e  anti-vazamento,  descartável  com  capacidade  de  
800  ml. Constar na embalagem: marca, código de barras, composição, lote, 
fabricação, validade e dados de identificação do fabricante.

BELL PLUS R$ 6,90

20 2.500 unidade
Solução anti-séptica; uso em anti-sepcia para as mãos, em refil de 800 ml, 
composição:
Triclosan, Álcool, Carbomero, Glicerina, Amônio, Hidróxido, Propileno 
Glicol, água. Para uso em dispenser em bico spray.

BELL PLUS R$ 7,30

21 600 peça

Balde de 20 litros. Confeccionado em material de polipropileno resistente 
ou poliestireno resistente, não reciclado, atóxico, capacidade para 20 litros, 
nas medidas de 330 mm de altura x 345 mm de diâmetro, o balde deve ser 
liso de uma única cor sendo branca ou azul, deve ser em material plástico 
reforçado, com alça em metal galvanizado. Produto deve ser identificado 
através de etiqueta contendo informações necessárias.

PLASNEW R$ 6,70

23 8.000 unidade
Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra 
sintética com abrasivos, medidas 100 mm x 70 mm x 20 mm, embalada em 
pacote plástico contendo 6 unidade, gravado na embalagem informações 
sobre o produto

BETTANIM R$ 0,53

25 1.000 unidade Esponja de banho, formato anatômico, embaladas individualmente, 
Medindo: 12 x 9 x4 OBER R$ 1,08

27 2.000 pacote
Esponja de aço para limpeza de louças, talheres, vidros, panelas e objetos 
de alumínio, de primeira qualidade, em embalagem plástica contendo 
no mínimo 08 unidades, com peso líquido de 60 gramas no mínimo, 
composição: aço carbono. 

INOVE R$ 1,00

28 1.500 par
Luva para limpeza geral tamanho pequeno. Amarela, confeccionada com 
látex de borracha de alta qualidade, forrada com flocos de algodão e com 
superfície antiderrapante, embalagem plástica transparente, contendo 1 
par, devidamente identificada com as seguintes informações: fabricante 
data de fabricação e data de validade. 

TALGE R$ 1,80

29 2.000 par
Luva para limpeza geral tamanho médio. Amarela, confeccionada com 
látex de borracha de alta qualidade, forrada com flocos de algodão e com 
superfície antiderrapante, embalagem plástica transparente, contendo 1 
par, devidamente identificada com as seguintes informações: fabricante 
data de fabricação e data de validade.

TALGE R$ 1,80

30 2.000 par
Luva para limpeza geral tam. Grande.  Amarela, confeccionada com látex 
de borracha de alta qualidade, forrada com flocos de algodão e com 
superfície antiderrapante, embalagem plástica transparente, contendo 1 
par, devidamente identificada com as seguintes informações: fabricante 
data de fabricação e data de validade. 

TALGE R$ 1,80

35 500 peça
Rodo com base plástica, medindo aproximadamente 60cm, tipo puxa e 
seca com cabo de 1,20 revestido em plástico. O produto deverá possuir 
etiqueta com dados do produto e do fabricante.

DSR R$ 4,80

36 400 peça
Rodo com base plástica, medindo 40cm, possui garras que segura o 
pano no rodo,  tipo puxa e seca, com suporte de rosca plástico, cabo de 
madeira pinnus encapado com PVC, medindo 1,20cm, com rosca plástica 
na ponteira. O produto deverá possuir etiqueta com dados do produto 
e do fabricante.

DSR R$ 3,50

37 500 peça
Vassoura de nylon, para uso doméstico, dimensões aproximadas: 30 cm 
com cerdas de nylon, cabo de madeira encapado com PVC, com rosca . 
O produto deve conter etiqueta com dados do produto e do fabricante.

SAMBA R$ 6,21

38 90 peça
Vassoura de pelo para uso doméstico com base pintada, dimensões: 
comprimento x largura x altura (34 cm x 4,5 cm x 3,5 cm) com cerdas de 
nylon cerlon na cor preta e branca com altura de 5 cm, cabo de madeira 
cedro medindo 1,30 m e diâmetro de 22 mm. Deverá constar no produto 
etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca. 

DSR R$ 7,63

39 12.000 pacote

Copo descartável; poliestireno; com capacidade mínima para 50 ml; 
acondicionado em mangas c/100 copos, peso mínimo de 75 gramas; 
as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão 
resistente; devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, 
quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter 
gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; 
símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 
13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade 
com nbr14865,nbr13230 da ABNT

COPOSUL R$ 1,10

41 150 maço
Fósforo, pacote com 10 caixinhas contendo mínimo de 40 palitos cada 
cx, palitos médio de madeira de alta qualidade com cabeça em composto 
químico de clorato de potássio, cx c/ lixa impressa, resistente de 1ª 
qualidade e certificado pelo Inmetro.

GABOARDI R$ 2,19

44
cota 

reservada 
do item 43

4.000 rolo

Papel higiênico 300 metros classe I - rolo com 300 metros, folha simples 
100% fibra virgem natural, branco polar, 1ª qualidade, acondicionados 
em fardo plástico transparente contendo comprovação de produto 
dermatologicamente testado, contendo 8 rolos. Especificações: gramatura 
mínima 18 g/m2, alvura difusa com UV calibrado superior a 80%, resistência 
a tração a seco direção de fabricação superior a 275 n/m, resistência 
a tração a seco direção transversal superior a 190 n/m, capacidade de 
absorção de água método da cestinha inferior a 6.20 g/g, tempo de 
absorção de água método cestinha inferior a 6,50 segundos, pintas inferior 
a 0,50 em mm2/m2, furos inferior a 20 em mm2/m2 e composição fibrosa. 

PRIMULA R$ 4,22

45 90.720 rolo

Papel higiênico 30 metros folha dupla; classe 01; na cor branca; alvura 
maior que 80%; índice de maciez igual ou menor que 5,5 nm/g; resistência 
a tração ponderada igual ou maior que 90 n/m; quantidade de pintas igual 
ou menor que 20 mm2/m2; tempo de absorção de água igual ou menor 
que 5 s; conforme norma ABNT NBR 15464-2 e 15134; características 
complementares: matéria-prima 100% fibra vegetal; comprimento do rolo 
30 m - com tolerância de 2%; com largura de 10 cm - com tolerância 
de 2 %; diâmetro n0o máximo 11,7 cm; largura do tubete 10 cm - com 
tolerância de 2%; diâmetro interno do tubete maior que 4 cm; formato 
grofado; picotado; neutra; rotulagem contendo: marca, quantidade de rolos, 
aroma, metragem do papel; nome do fabricante e fantasia, cnpj; e-mail, 
telefone do sac.; embalagem com boa visibilidade do produto, embalados 
em fardos com 16 pacotes com 04 rolos, totalizando 64 rolos. 

DAMA R$ 0,86

46
cota 

reservada 
do item 45

30.240 rolo

Papel higiênico 30 metros folha dupla; classe 01; na cor branca; alvura 
maior que 80%; índice de maciez igual ou menor que 5,5 nm/g; resistência 
a tração ponderada igual ou maior que 90 n/m; quantidade de pintas 
igual ou menor que 20 mm2/m2; tempo de absorção de água igual ou 
menor que 5 s; conforme norma abnt nbr 15464-2 e 15134; características 
complementares: matéria-prima 100% fibra vegetal; comprimento do rolo 
30 m - com tolerância de 2%; com largura de 10 cm - com tolerância 
de 2 %; diâmetro n0o máximo 11,7 cm; largura do tubete 10 cm - com 
tolerância de 2%; diâmetro interno do tubete maior que 4 cm; formato 
grofado; picotado; neutra; rotulagem contendo: marca, quantidade de rolos, 
aroma, metragem do papel; nome do fabricante e fantasia, cnpj; e-mail, 
telefone do sac.; embalagem com boa visibilidade do produto, embalados 
em fardos com 16 pacotes com 04 rolos, totalizando 64 rolos. 

DAMA R$ 0,86

49 800 pacote

Saco para lixo - 30 litros - preto com no mínimo 0,12mm de espessura. 
Utilização: saco plástico para acondicionamento de resíduos sólidos 
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 apresentar impressão de material oxo-biodegradável em cada 
unidade de saco para lixo deverá ainda apresentar características tais que 
possibilitem fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos 
ao saco. Características físicas: capacidade para 30 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. 

ITAQUITI R$ 18,72

50 600 pacote

Saco plástico de lixo transparente com medidas 63x80 cm, com 
capacidade volumétrica de 50 litros, transparente com no mínimo 
0,12 mm de espessura. Utilização: saco plástico transparente para 
acondicionamento de resíduos comum. Confeccionados com resinas 
termoplásticas virgens. Os pigmentos utilizados devem ser compatíveis 
com a resina empregada de modo que, não interfiram nas características 
de resistência mecânica. 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 50 litros, transparente. 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. O saco deverá apresentar nível 
mínimo de 90% de transparência, quando submetido a teste, determinando 
o espectro de transmissão de luz especular dos corpos-de- prova na faixa 
de comprimento de onda de 700nm a 780nm em espectrofotômetro 
UV/visível de duplo feixe calibrado, tendo o ar como referência, para um 
mínimo de 50 leituras (10 corpos de prova X 5 leituras).  

ITAQUITI R$ 39,01

52 5.000 litros

Álcool líquido; álcool etílico hidratado, 92,8° INPM, para uso doméstico. 
Acondicionado em embalagens de 1000 ml. Álcool 1000 ml refinado de 
baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8 INPM, especialmente indicado para 
limpeza não incluindo desinfecção e sem adição de desnaturante. Deverá 
constar no rótulo informações do produto, fabricante, data de fabricação 
e número do lote, selo do INMETRO e número do inor.

ITAJÁ R$ 4,50

53 2.000 litros
Água sanitária, solução aquosa, composta de hipoclorito de sódio e água, 
com teor de cloro ativo de 2,0 a 2,5%, embalados em frasco plástico 
branco virgem, contendo 1 litro de solução. Produto conforme portaria da 
ANVISA/ms 89, com validade mínima de 06 (seis) meses. O produto deve 
ser entregue com no máximo 20 (vinte) dias da sua data de fabricação.

TRIEX R$ 1,70

56 500 frasco

Inseticida aerosol; inseticida a base de água como solvente. Frasco de 300 
ml. Composição: imiprotina 0,04%p/p cifenotrina s 0,12% p/p, solventes, 
emulsificantes, espessantes, propelente, conservante, antioxidante e 
água. Eficaz contra o mosquito da dengue, moscas, mosquitos, baratas, 
formigas. Frasco com selo de uso de aço reciclável e ecológico, contendo 
informações do fabricante , n° de sac , n° do lote , data de fabricação e data 
de validade. Formula com água e registro na ANVISA.  

SBP R$ 8,65

57 300 litro Querosene. Composição: mistura de hidrocarbonetos asfálticos, naftenicos 
e aromáticos. Acondicionado em frascos transparente de 1.000 ml. BUFALO R$ 11,70

Comercial Licytare LTDA
ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO MÍNIMA MARCA VALOR 

UNITÁRIO

22 200 unidade
Escova para limpeza escova de madeira para lavar roupa, com cerdas 
resistentes modelo oval, base de madeira 1,5 cm de espessura medindo 
aproximadamente 13 x 7 cm, cedas de nylon sintético, sem alça, sem cabo, 
mínimo de 15 cerdas por tufo - pacote com 12 unidades. 

MILEX R$ 1,55

24 500 unidade
Vassoura sanitária cerdas de nylon escova para limpeza sanitária; tipo 
lavatina bola com suporte em polipropileno e cerdas em nylon sintético, 
cabo com mínimo 26cm de comprimento em polipropileno  na cor branca 
ou gelo.

MILEX R$ 3,96

32 3.000 pacote Pano para limpeza multiuso, com Fibras 100% Biodegradável, Medida: 58 x 
33 contendo 5 unidades em embalagens plásticas. LIFE CLEAN R$ 1,65

40 15.000 pacote

Copo descartável; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; 
acondicionado em mangas c/100 copos, peso mínimo de 198gramas; 
as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão 
resistente; devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, 
quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter 
gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; 
símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 
13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade 
com nbr14865,nbr13230 da ABNT

COPOMAIS R$ 1,97

47 2.625 caixa

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,CERFLOR,PEFC ou certificações similares que igualmente 
confirmem que o produto tem origem de floresta cujo manejo se deu 
de forma ambientalmente responsável, 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. 

SOFTPAPER R$ 20,79

48
cota 
reservada 
do item 
47

875 caixa

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,CERFLOR,PEFC ou certificações similares que igualmente 
confirmem que o produto tem origem de floresta cujo manejo se deu 
de forma ambientalmente responsável, 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. 

SOFTPAPER R$ 20,79

51 1.125 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.

SANTA
CLARA R$ 55,22
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Comercial Mangili & Silva LTDA - ME
ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO MÍNIMA MARCA VALOR 

UNITÁRIO

02 500 galão
Amaciante de roupas, acondicionado em galão plástico contendo 02 litros. 
Composição:
aditivo, coadjuvantes, diluente, cloreto de dimetil amôneo de  sebo hidrogenado. 
No rótulo deverão constar informações do produto, fabricante e registro ou 
notificação na ANVISA.

BARBAREX R$ 4,80

05 500 frasco
Condicionador infantil vitaminado, com pró - vitamina B5 e vitamina E, composto 
de aqua, cetearyl alcohol, cetrimonium chloride, parafinum liquidum and lanolin 
alcohol and oleyl alcohol, parfum, panthenol, tocopheryl acetate, disodium edta, 
citric acid, methyl choloro isothiazolinone and methyl isothiazolinone, C.I.15985 
, hipoalergênico.

GURI KIDS R$ 7,98

16 600 unidade
Sabonete neutro, Antialérgico Infantil, base vegetal, produzido sem gordura 
animal.
Hipoalergênico, formulado de maneira a minimizar o possível surgimento de 
alergias. Fórmula suave, indicado para peles sensíveis. O produto deverá ser 
Testado dermatologicamente e seu conteúdo deverá conter no mínimo 90g.

GRANADO R$ 6,90

18 600 frasco

Shampoo infantil vitaminado que não irrite os olhos, com pró - vitamina B5 e 
vitamina E, composto  de  aqua,  disodium  laureth  sulfosuccinate/  sodium  lauril  
sulfate,  sodium chloride, cocamide dea, cocamidopropyl betaine, acetamide 
mea, dimethicone copolyol, parfum, glycereth - 26, panthenol, tocopheryl 
acetate, C.I. 15985, disodium edta, citric acid, methyl chloro isothiazolinone 
and methyl isothiazolinone. O produto deverá vir embalado em frasco plástico 
transparente contendo 480 ml, com identificação que o produto foi testado 
dermatologicamente.

GURI KIDS R$ 6,05

33 7.000 peça
Pano para chão alvejado, composto de 100% algodão na cor branco, medindo 
50 x 76 cm aproximadamente, com bordas costuradas, pesando 160 gramas 
deverá constar no produto etiqueta costurada com: dados de identificação 
do fabricante, dimensões, marca e composição. Embalado em saco plástico 
transparente com 10 unidades

MERCATEX R$ 1,99

M.S. Araujo Atacadista Eireli - ME
ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO MÍNIMA MARCA VALOR 

UNITÁRIO

11 750 cartela
Pedra sanitária, odorizante sanitário, com agente bactericida, em pastilha de 
40 g, com suporte plástico de fixação no vaso sanitário, aroma de lavanda ou 
floral. Contendo na embalagem todos os dados de segurança e do fornecedor 
e demais informações importantes ao consumidor. Cartela ou caixa com no 
mínimo 10.

SANY R$ 13,23

26 2.000 unidade
Flanela 100% algodão para limpeza, confeccionado em pano de algodão 
flanelado, na cor laranja, nas medidas aproximadas de 30 x 50 cm. Embaladas 
individualmente com etiqueta de identificação contendo informações sobre o 
produto e fabricante.

KN R$ 1,08

34. 1.000 peça Pano de copa sem estampa e borda costurada medindo 40x70, cor branco, com 
etiqueta costurada com dados de identificação do fabricante e marca. KN R$ 1,22

54 3.000 galão
Cloro, solução líquida  a  base  de  hipoclorito  de  sódio,  com  aspecto  límpido,  
odor característico, e cor amarelada, com concentração de 10 a 12%. Embalado 
em frasco plástico resistente com cor escura que não ultrapasse a luz solar e 
com rosca, contendo no máximo 5 litros.

VMAX R$ 13,39

Sales Equipamentos e Produtos de Higiene Profissional LTDA
ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO MÍNIMA VALOR 

UNITÁRIO

43 12.000 rolo

Papel higiênico 300 metros classe I - rolo com 300 metros, folha simples 100% 
fibra virgem natural, branco polar, 1ª qualidade, acondicionados em fardo 
plástico transparente contendo comprovação de produto dermatologicamente 
testado, contendo 8 rolos. Especificações: gramatura mínima 18 g/m2, alvura 
difusa com UV calibrado superior a 80%, resistência a tração a seco direção de 
fabricação superior a 275 n/m, resistência a tração a seco direção transversal 
superior a 190 n/m, capacidade de absorção de água método da cestinha 
inferior a 6.20 g/g, tempo de absorção de água método cestinha inferior a 6,50 
segundos, pintas inferior a 0,50 em mm2/m2, furos inferior a 20 em mm2/m2 
e composição fibrosa. 

ALVEFLOR R$ 4,10

Sílvia Carla Rodrigues de Morais - Pregoeira
Filomena B. Felisbino Corrêa Bueno - Pregoeira

EXTRATO TRIMESTAL JANEIRO DE 2019
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CADASTRO DE FORNECEDORES DO MUNICÍPIO DE 
SOCORRO/SP. 
O Prefeito do Município da Estância de Socorro/SP, no uso de suas atribuições legais, em especial o art. 34, § 1º da Lei 8.666/93 
e suas posteriores alterações e em virtude da realização frequente de licitações, faz saber que se encontra aberto o edital 
de chamamento público de fornecedores e prestadores de serviços, eventualmente interessados em cadastrar, atualizar ou 
renovar seu cadastro junto a Prefeitura Municipal da Estância de Socorro/SP, com vistas à participação em futuras licitações 
neste Município. 
 
O presente Edital constitui-se na coleta e análise dos documentos referentes à capacidade jurídica, fiscal, técnica e econômico 
– financeira de pessoas físicas e jurídicas fornecedoras de bens e serviços, com vistas ao cadastramento e obtenção do 
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, consoante às disposições da Lei Federal 8.666/93 e alterações.

A documentação para efeitos de habilitação e obtenção de Certificado de Registro Cadastral – CRC deverá atender às 
exigências constantes deste Edital e seus Anexos, de acordo com o artigo 27 do Estatuto Licitatório. 

O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL permite aos interessados participação em qualquer modalidade de licitação 
em que tal documento for solicitado ou admitido. 

A apresentação do CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL não dispensa o licitante de apresentar os documentos 
estipulados em cada edital de licitação ou carta convite. 

A emissão do CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL não pressupõe a participação em licitações. Os interessados 
deverão acompanhar a divulgação dos editais e convites através do órgão de divulgação do município, e no quadro de avisos, 
e quando for o caso que a modalidade exigir, através do Diário Oficial do Estado e União, no sítio eletrônico da Prefeitura 
Municipal da Estância de Socorro/SP (www.socorro.sp.gov.br).

Aos interessados que atenderem o disposto neste Edital e seus Anexos será fornecido Certificado de Registro Cadastral – 
CRC, com validade de 01 (um) ano, a contar de sua emissão, desde que as certidões as quais o acompanham estejam válidas. 

INSTRUÇÕES GERAIS PARA INSCRIÇÃO, ATUALIZAÇÃO E/OU RENOVAÇÃO CADASTRAL
1-DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO
1.1. Os interessados poderão, em qualquer época, se inscrever, atualizar e/ou renovar o Registro Cadastral junto à 
Supervisão de Licitação. Deverão encaminhar a documentação a seguir estabelecida, para a Comissão de Registro Cadastral, 
localizada no Centro Administrativo Municipal, nº 71 – Bairro: Salto, Socorro – SP, telefone (19) 3855-9655, de segunda-feira à 
sexta-feira, das 08h30 às 17h00, através do Protocolo Geral.
2-DA DOCUMENTAÇÃO
1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA (ART. 28 DA LEI N° 8.666/93)
I – cédula de identidade
II – registro comercial, no caso de empresa individual.
III – ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, 
e , no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores.
IV – inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.
V – decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de regis-
tro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
Observações:
1) Os documentos descritos nos subitens “II”, “III” e “IV” deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva, conforme legislação em vigor.

2.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (ART. 29 DA LEI N° 8.666/93)
I – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE P. FÍSICA (CPF) OU NO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA (CNPJ).
II – PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES ESTADUAL OU MUNICIPAL, SE HOUVER, RELATIVO 
AO DOMICÍLIO OU SEDE DO LICITANTE, PERTINENTE AO SEU RAMO DE ATIVIDADE E COMPATÍVEL COM O OBJETO  
CONTRATUAL.
III – PROVA DE REGULARIDADE PARA COM A FAZENDA FEDERAL, DIVIDA ATIVA DA UNIÃO, ESTADUAL, À 
SEGURIDADE SOCIAL (INSS) (FIN 4),  ESTADUAL E MUNICIPAL (MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO) DO DOMICÍLIO OU 
SEDE DO LICITANTE, OU OUTRA EQUIVALENTE, NA FORMA DA LEI.
IV – PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA AO FUNDO DE GARANTIA  POR   TEMPO DE SERVIÇO (FGTS), 
DEMONSTRANDO SITUAÇÃO REGULAR NO CUMPRIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSTITUÍDOS POR LEI.
V – CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (CNDT)
 
Obs.: a) A Prova de Inscrição Estadual poderá ser verificada através da DECA ou documento oficial equivalente, emitido pelo 
Estado de origem da licitante;
Obs: Caso a empresa não possua Inscrição Estadual deverá apresentar declaração de isenção, em substituição 
ao item acima citado.
b) A prova de Inscrição Municipal poderá ser fornecida através de cópia de Alvará de Funcionamento ou documento oficial 
(emitido pela Prefeitura da sede ou domicílio da licitante) que comprove que a mesma possui inscrição no município de origem.  
c) A Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e Dívida Ativa da União deverá ser procedida através da Certidão 
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União ou Certidão Conjunta relativos a Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União Positiva com efeitos de Negativa, a qual abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas 
na Lei Federal nº 8.212/1991, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), da sede da licitante.
d) A Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual deverá ser através de Certidão Negativa de Débitos Estadual Completa.
OBS: Prova de Regularidade Estadual obedecerá aos critérios estabelecidos em cada unidade da Federação e, em 
qualquer caso, deverão constar todos os impostos pertinentes aos cofres Estaduais.
e) A Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, se dará através da apresentação de Certidão Negativa de Débitos 
MOBILIÁRIO/MOBILIÁRIO.

2.3 – DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

I – REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE
II – COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADE PERTINENTE E COMPATÍVEL EM CARACTE-
RÍSTICAS, QUANTIDADES E PRAZOS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO - Atestado de Capacidade Técnica. E INDICA-
ÇÃO DAS INSTALAÇÕES, DO APARELHAMENTO E DO PESSOAL TÉCNICO ADEQUADOS E DISPONÍVEIS PARA A 
EQUIPE TÉCNICA QUE SE RESPONSABILIZARÁ PELOS TRABALHOS. 

Obs.: A indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados deverá ser feita através de declaração da 
própria empresa, em papel timbrado se houver, onde conste razão social, endereço completo, CNPJ e I.E., telefone para contato, 
e devidamente assinada pelo representante legal da empresa. Sugestão de modelo conforme Anexo VIII.

Art. 30 da Lei Federal de Licitações n° 8.666/93 e demais alterações. 
PAR. 1º A COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO REFERIDA NO INCISO II DO CAPUT DESTE ARTIGO, NO CASO DAS 
LICITAÇÕES PERTINENTES A OBRAS E SERVIÇOS, SERÁ FEITA POR ATESTADOS FORNECIDOS POR PESSOA JURÍDICAS 
DE DIREITO PÚBLICO OU PRIVADO, DEVIDAMENTE REGISTRADOS NAS ENTIDADES PROFISSIONAIS COMPETENTES.

PAR.  3º SERÁ SEMPRE ADMITIDA A COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO ATRAVÉS DE CERTIDÕES OU ATESTADOS DE 
OBRAS OU SERVIÇOS SIMILARES DE COMPLEXIDADE TECNOLÓGICA E OPERACIONAL EQUIVALENTE OU 
SUPERIOR.

PAR. 4º NAS LICITAÇÕES PARA FORNECIMENTO DE BENS, A COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO, QUANDO FOR O CASO, 
SERÁ FEITA ATRAVÉS DE ATESTADOS FORNECIDOS POR PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO OU PRIVADO.

PAR. 8º NO CASO DE OBRAS, SERVIÇOS E COMPRA DE GRANDE VULTO, DE ALTA COMPLEXIDADE TÉCNICA, PODERÁ 
A ADMINISTRAÇÃO EXIGIR DOS LICITANTES A METODOLOGIA DE EXECUÇÃO, CUJA AVALIAÇÃO PARA EFEITO DE 
SUA ACEITAÇÃO OU NÃO, ANTECEDERÁ SEMPRE À ANÁLISE DOS PREÇOS E SERÁ EFETUADA EXCLUSIVAMENTE 
POR CRITÉRIOS OBJETIVOS.

2.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (ART. 31 DA LEI N° 8.666/93)
I – BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL, JÁ EXIGÍVEIS E 
APRESENTADOS NA FORMA DA LEI, QUE COMPROVEM A BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA, VEDADA A 
SUA SUBSTITUIÇÃO POR BALANCETES OU BALANÇOS PROVISÓRIOS. 
II – CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU CONCORDATA EXPEDIDA PELO DISTRIBUIDOR DA SEDE DA PESSOA 
JURÍDICA, OU DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL, EXPEDIDA NO DOMICÍLIO DA PESSOA FÍSICA.
Obs.: Será permitida a participação de empresas em recuperação judicial, nos termos dos TCs 3987.989.15-9 E 4033.989.15-3/
GP-10/2016, mediante apresentação de certidão de concessão de recuperação judicial.
 Caso a empresa em Recuperação Judicial apresente certidão positiva, se faz necessário que a interessada demonstre seu 
Plano de Recuperação, já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, apto a comprovar sua viabilidade econômico-
financeira, inclusive, pelo atendimento de todos os requisitos de habilitação econômico-financeiras estabelecidos no edital.

2.4.1. Os documentos expedidos por órgãos oficiais que não contenham prazo de validade específica em seu corpo serão 
considerados válidos por até 90 (noventa) dias.

3. DECLARAÇÕES DIVERSAS
 3.1.1. Declaração em papel timbrado da empresa, de que cumpre o disposto no inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição 
Federal, que trata da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho 
a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (artigo 27, inciso V, da Lei n° 8.666/93) 
– conforme Anexo III;
3.1.2. Declaração em papel timbrado da empresa, de que não existe em seu quadro de empregados, servidor ou dirigente de 
órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação (artigo 9°, inciso III, da Lei n° 8.666/93)– conforme Anexo IV;
3.1.3. Declaração em papel timbrado da empresa, de superveniência de fato impeditivo da habilitação (artigo 32, parágrafo 2°, 
da Lei n° 8.666/93)– conforme Anexo V;
3.1.4. Declaração em papel timbrado da empresa, de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, 
conforme o caso – conforme Anexo VI.

4. OUTROS DOCUMENTOS 
4.1.1. Requerimento de Inscrição Cadastral – R.I.C., conforme Anexo I;
4.1.2. Ficha de Inscrição Cadastral – F.I.C., conforme Anexo II.
5. DA LEI COMPLEMENTAR 123/06
5.1. A comprovação de enquadramento no porte de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), poderá ser 
realizada através de apresentação de comprovante de opção pelo simples nacional ou de Declaração de enquadramento 
registrada na Junta Comercial competente ou Declaração, firmada por contador, ou outro documento oficial, de que se 
enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte. 

6. PESSOA JURÍDICA – EXECUTORA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
6.1.1 - Registro no CREA/SP e/ou CAU da empresa licitante e de seu(s) responsável(eis) técnico(s), dentro de sua validade.
6.1.2 – Capacitação Técnico-Operacional – Atestado(s), fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, onde fique comprovado que o licitante (pessoa jurídica) 
executou obra(s) e serviço(s) de características semelhantes às ora em licitação.

6.1.3 - Capacitação Técnico-Profissional – Atestado(s) fornecido(s), pela pessoa jurídica de direito público ou privado 
contratante da obra, devidamente registrado no CREA/CAU, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), 
emitida pelo CREA/CAU, em nome do profissional de nível superior legalmente habilitado (Engenheiro Civil ou Arquiteto), 
onde fique comprovada a sua responsabilidade técnica na execução de obra(s) de construção com as características, (de acordo 
com a obra)

6.1.4 – Para comprovação do vínculo de trabalho do(s) responsável(is) técnico(s), detentor do(s) atestado(s), a empresa poderá 
apresentar cópia do contrato social, caso o responsável seja sócio, cópia da carteira de trabalho, ou através de contrato de 
prestação de serviços, caso se trate de profissional contratado.

7. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
7.1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que acompanhada do original, para que seja autenticado 
por um dos membros da Comissão de Registro Cadastral no ato de sua apresentação. 
7.2. A aceitação dos documentos obtidos na internet ficará condicionada à confirmação de sua veracidade pelo mesmo meio. 
7.3. Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverão estar em seu nome, com o respectivo número do CNPJ.
7.3.1. Se o interessado for a filial, todos os documentos deverão estar em seu nome, com o respectivo número do CNPJ, 
exceto aqueles que, pela própria natureza, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz.
7.3.2. Se o interessado for a matriz e o fornecedor do bem ou o prestador dos serviços for a filial, os documentos deverão 
ser apresentados com o número de CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente. 
7.4. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos”, em substituição aos documentos ora exigidos, 
inclusive no que se refere às certidões.
7.5. Os documentos apresentados por ocasião da licitação não serão utilizados para a atualização do registro cadastral. 

8. DO PROCEDIMENTO
8.1. O exame e julgamento dos documentos e procedimentos relativos ao cadastramento (inscrição, alteração, renovação ou 
cancelamento do Registro Cadastral) serão realizados pela Comissão de Registro Cadastral. 
8.2. O prazo para o julgamento e aprovação do Cadastro pela Comissão será de 9té 10 (dez) dias, a contar da data de 
apresentação dos documentos em conformidade com as Instruções Gerais. 
8.3. Os interessados que solicitarem a inscrição do CRC até o terceiro dia anterior à data de recebimento dos envelopes 
contendo a documentação e proposta comercial, para participarem em licitações, conforme Art. 22, § 2º, da Lei 8.666/93, farão 
por requerimento, no qual deverá constar referida solicitação, com a documentação necessária para atender todas as condições 
para cadastramento, mencionando, ainda, a que licitação se refere, sob pena de não atendimento no prazo estipulado. 
8.4. Caso algum documento esteja em desacordo, o interessado será comunicado através de ofício, ou e-mail, para poder 
regularizá-lo no prazo de 10 (dez) dias, a contar do respectivo recebimento.
8.5. Após a substituição ou complementação acima referida, a Prefeitura terá novo prazo de 10 (dez) dias úteis para examiná-
los e proferir a decisão final.
8.6. Os inscritos serão classificados por categorias, tendo-se em vista sua especialização, subdivididas em grupos, nos termos 
do artigo 36, do Estatuto Licitatório.

9. DA VALIDADE DO CRC 
9.1. O Certificado de Registro Cadastral terá validade de 01 (um) ano, a contar da data de sua emissão, renovável sempre 
que atualizarem o registro. 

10. DA RENOVAÇÃO 
10.1. Na hipótese de renovação do Registro Cadastral, os interessados deverão manifestar sua pretensão, no Protocolo Geral, 
mediante a apresentação do Requerimento de Renovação Cadastral – R.R.C. (Anexo VII), demais formulários acompanhados 
dos documentos necessários, que poderão ser obtidos junto à Comissão de Registro Cadastral ou na Internet pelo portal: 
http://www.socorro.sp.gov.br/- link de licitações – comunicados – documentos para cadastro.
 
11. DA ALTERAÇÃO 
11.1. Quando houver necessidade de alteração e/ou inclusão de algum item de fornecimento (objeto), serviço ou demais dados 
constantes do Registro Cadastral, durante sua vigência, o interessado deverá apresentar solicitação escrita, no Protocolo Geral. 
em papel timbrado e devidamente assinado por responsável, acompanhada de documentos novos, 

12. DO RECURSO ADMINISTRATIVO 
12.1. O interessado que tiver o pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento indeferido, poderá 
interpor recurso administrativo, cuja apreciação será realizada pela Comissão de Registro Cadastral. 

12.2. Os recursos deverão ser apresentados no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, 
observando-se as disposições contidas no artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/93.

13. DOS ANEXOS
ANEXO I - Requerimento de Inscrição Cadastral – R.I.C.;
ANEXO II - Ficha de Inscrição Cadastral – F.I.C.; 
ANEXOIII - Declaração de cumprimento do artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal; 
ANEXO IV - Declaração de cumprimento do artigo 9°, inciso III, da Lei n° 8.666/93; 
ANEXO V - Declaração de que trata o artigo 32, parágrafo 2°, da Lei n° 8.666/93; 
ANEXO VI - Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte; 
ANEXO VII - Requerimento de Renovação Cadastral – R.R.C.
ANEXO VIII – Termo das Indicações e Instalações da empresa.

Socorro, 17 de Janeiro de 2019. 

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal

ANEXO I REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO CADASTRAL – R.I.C.
ILMOS. SRS. MEMBROS DA COMISSÃO DE REGISTRO CADASTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE 
SOCORRO/SP
Requerente:_______________________________________________CNPJ/CPF:____________________
____________________________ Endereço:_________________________________________________ 
B a i r r o : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Município:_____________________________Estado:_____________Cep:____________________
Telefone:(____)____________________Fax:(____)_______________________Celular:(____)_____________ 
Endereço eletrônico (e-mail):
Página na internet:
  Requer sua INSCRIÇÃO no Registro Cadastral da Prefeitura Municipal da Estância de Socorro/SP, para efeito de 
habilitação em licitações, juntando, para tanto, os documentos exigidos por lei. 
  
  Outrossim, compromete-se a comunicar quaisquer alterações subsequentes que porventura possam ocorrer.

        A apresentação do CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL não dispensa o licitante de apresentar os documentos 
estipulados em cada edital de licitação ou carta convite. 

Local e data

CARIMBO E ASSINATURA DA PESSOA FÍSICA OU DO(S) RESPONSÁVEL(IS) PELA PESSOA JURÍDICA 
DESIGNADO(S) NO ATO CONSTITUTIVO DA SOCIEDADE OU REPRESENTANTE LEGAL NOMEADO 
ATRAVÉS DE PROCURAÇÃO PÚBLICA OU PARTICULAR COM FIRMA RECONHECIDA.

ANEXO II FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL – F.I.C.
Dados da empresa:
Razão Social:___________________________________________________ CNPJ/CPF:___________________
__________________________________
Inscrição Estadual:______________________________________________ Inscrição 
Municipal:_____________________________________________ 
Ramo de Atividade: ________________________________________
Endereço:______________________________________________________
Bairro:_________________________________________________________ Município:________________
Estado:_______________________________ Cep:__________________________________________________
_________ Telefone:(____)______________Fax:(____)__________________________
Endereço eletrônico: 
Dados do responsável pela empresa: 
Nome:_________________________________________________________
CPF:_________________________________RG:_______________________ Telefone: (____) 
________________ Celular: (____) ________________  

Local e data
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CARIMBO E ASSINATURA DA PESSOA FÍSICA OU DO(S) RESPONSÁVEL(IS) PELA PESSOA JURÍDICA 
DESIGNADO(S) NO ATO CONSTITUTIVO DA SOCIEDADE OU REPRESENTANTE LEGAL NOMEADO 
ATRAVÉS DE PROCURAÇÃO PÚBLICA OU PARTICULAR COM FIRMA RECONHECIDA.

ANEXO III DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7°, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL

  DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa ________________________________________________
______,CNPJ n° ______________________, cumpre o disposto no inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal, que 
trata da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de 
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz.
Local e data 

CARIMBO E ASSINATURA DA PESSOA FÍSICA OU DO(S) RESPONSÁVEL(IS) PELA PESSOA JURÍDICA 
DESIGNADO(S) NO ATO CONSTITUTIVO DA SOCIEDADE OU REPRESENTANTE LEGAL NOMEADO 
ATRAVÉS DE PROCURAÇÃO PÚBLICA OU PARTICULAR COM FIRMA RECONHECIDA.

OBS: A declaração deverá ser digitada em papel timbrado da empresa com o carimbo onde conste o nome da 
empresa, endereço e o nº do CNPJ.

ANEXO IV DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 9°, INCISO III, DA LEI N° 8.666/93

   DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa _____________________________________
____________________, CNPJ n° __________________________, não possui em seu quadro de empregados, servidor 
ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

Local e data

CARIMBO E ASSINATURA DA PESSOA FÍSICA OU DO(S) RESPONSÁVEL(IS) PELA PESSOA JURÍDICA 
DESIGNADO(S) NO ATO CONSTITUTIVO DA SOCIEDADE OU REPRESENTANTE LEGAL NOMEADO 
ATRAVÉS DE PROCURAÇÃO PÚBLICA OU PARTICULAR COM FIRMA RECONHECIDA.

OBS: A declaração deverá ser digitada em papel timbrado da empresa com o carimbo onde conste o nome da 
empresa, endereço e o nº do CNPJ.

ANEXO V DECLARAÇÃO DE QUE TRATA O ARTIGO 32, PARÁGRAFO 2°, DA LEI N° 8.666/93

   DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa ______________________________________
___________________, CNPJ n° _____________________, não possui fato superveniente e impeditivo à sua habilitação 
no Registro Cadastral da Prefeitura Municipal da Estância de Socorro/SP.

Local e data

CARIMBO E ASSINATURA DA PESSOA FÍSICA OU DO(S) RESPONSÁVEL(IS) PELA PESSOA JURÍDICA 
DESIGNADO(S) NO ATO CONSTITUTIVO DA SOCIEDADE OU REPRESENTANTE LEGAL NOMEADO 
ATRAVÉS DE PROCURAÇÃO PÚBLICA OU PARTICULAR COM FIRMA RECONHECIDA.

OBS: A declaração deverá ser digitada em papel timbrado da empresa com o carimbo onde conste o nome da 
empresa, endereço e o nº do CNPJ.

ANEXO VI DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAOUEMPRESA DE PEQUENO 
PORTE

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

    DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas 
neste ato convocatório, que a empresa ___________________________________(Razão Social), portadora do CNPJ 
sob nº ________________________, é (   )* Microempresa (ME) ou (   )* Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos 
termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro 
conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate, bem como os 
referentes a apresentação de documentação de regularidade fiscal, no Processo nº ____ - Pregão Presencial nº ____, 
realizado pela Prefeitura Municipal da Estância de Socorro.

* (   )  Marcar com um “x” para identificar se a licitante está enquadrada no porte de ME ou EPP, conforme 
o caso.

local e data

CARIMBO E ASSINATURA DA PESSOA FÍSICA OU DO(S) RESPONSÁVEL(IS) PELA PESSOA JURÍDICA 
DESIGNADO(S) NO ATO CONSTITUTIVO DA SOCIEDADE OU REPRESENTANTE LEGAL NOMEADO 
ATRAVÉS DE PROCURAÇÃO PÚBLICA OU PARTICULAR COM FIRMA RECONHECIDA.

OBS: A declaração deverá ser digitada em papel timbrado da empresa com o carimbo onde conste o nome da 
empresa, endereço e o nº do CNPJ.

ANEXO VII REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO CADASTRAL – R.R.C.

   ILMOS. SRS. MEMBROS DA COMISSÃO DE REGISTRO CADASTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA DE SOCORRO/SP
C . R . C . n ° : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Requerente:_______________________________________________CNPJ/CPF:___________________
_____________________________Endereço:_________________________________________________
Bairro:___________________________________________________Município:_____________________
E s t a d o : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C e p : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Te l e f o n e : ( _ _ _ _ ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ F a x : ( _ _ _ _ ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Celular:(____)_____________________________________________Endereço eletrônico (e-mail):_ 
______________________________
Página na internet: 

   Requer a RENOVAÇÃO de seu Registro Cadastral da Prefeitura Municipal da Estância de Socorro/
SP, para efeito de habilitação em licitações, juntando, para tanto, os documentos exigidos por lei. 
   Outrossim, compromete-se a comunicar quaisquer alterações subsequentes que porventura possam 
ocorrer. 

A apresentação do CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL não dispensa o licitante de apresentar os documentos 
estipulados em cada edital de licitação ou carta convite.

Local e data

CARIMBO E ASSINATURA DA PESSOA FÍSICA OU DO(S) RESPONSÁVEL(IS) PELA PESSOA JURÍDICA 
DESIGNADO(S) NO ATO CONSTITUTIVO DA SOCIEDADE OU REPRESENTANTE LEGAL NOMEADO 
ATRAVÉS DE PROCURAÇÃO PÚBLICA OU PARTICULAR COM FIRMA RECONHECIDA.

ANEXO VIII – MODELO DE TERMO INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E EQUIPE 
ADMINISTRATIVA.

Em atendimento ao disposto no art. 30 inciso II da Lei Federal de Licitações nº 8.666/93 “comprovação de aptidão 
para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, 
e indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a equipe técnica que se 
responsabilizará pelos trabalhos”.

NOME DA EMPRESA
Estabelecimento próprio ou alugado sito à Rua ______________________, nº ___, Bairro ________, Cidade de 
______________ - Estado de __________.
Área total _____________m².
Área construída _______________m².

APARELHAMENTO

Descriminar os aparelhos da empresa (TIPO/MODELO/QUANTIDADE/ETC)
- Computadores. 
 - Impressoras. 
- _____ mesas administrativas com as respectivas cadeiras.
- ____  prateleiras para armazenamento de mercadorias.
- _____ Veículos –
- A empresa mantém convênios com transportadoras para o transporte.

EQUIPE ADMINISTRATIVA.
Relação da Equipe administrativa da empresa.
- ___________ – Sócio Diretor
- ___________ – Sócio Diretor
- ___________ – Entrega e Recebimento de Mercadorias
- __________ – discriminar o cargo ou função)
- ___________ - (discriminar o cargo ou função)

EQUIPE TÉCNICA.
- _________  – Administrativo 
- ___________  – Engenheiro
                      _______________________

REPRESENTANTE DA EMPRESA
R.G.

CARIMBO E ASSINATURA DA PESSOA FÍSICA OU DO(S) RESPONSÁVEL(IS) PELA PESSOA JURÍDICA 
DESIGNADO(S) NO ATO CONSTITUTIVO DA SOCIEDADE OU REPRESENTANTE LEGAL NOMEADO 
ATRAVÉS DE PROCURAÇÃO PÚBLICA OU PARTICULAR COM FIRMA RECONHECIDA.

SISTEMA DE REGISTRO CADASTRAL 2019.

Para fins de cumprimento do disposto no Art. 36 da Lei 8666/93, segue abaixo o Sistema de Divisão dos 
Fornecedores em Grupos, dispostos da seguinte maneira:

GRUPO 1 – Materiais de Consumo

Tipo   Especificação

Gêneros Alimentícios;
Peças e Acessórios para Veículos, Equipamentos e Máquinas em geral;
Produtos e Materiais de Assepsia, Higiene, Limpeza e afins;
Produtos e Materiais Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais;
Medicamentos em Geral;
Materiais e Produtos de Papelaria, Escritório e Suprimentos de Informática;
Materiais e Impressos Gráficos em Geral;
Utensílios para Cozinha e Afins;
Combustíveis, Produtos e Materiais Derivados de Petróleo e afins;
Pneus e Acessórios para Borracharia em Geral;
Materiais e acessórios para Segurança e Proteção de pessoas (EPI´s);
Materiais, acessórios e equipamentos para segurança patrimonial (Câmeras, Alarmes, Extintores, etc)
Produtos Agrícolas e Veterinários

GRUPO 2 – Materiais para Construção em Geral

Tipo  Especificação

  A Materiais e Produtos para Construção e Afins (Cimento, Tijolos, etc);
  B Materiais e Produtos para Pintura e Acabamento em Geral (Tintas, pincéis, etc);
  C Materiais e Produtos para Instalações Elétricas e afins (Fios elétricos, lâmpadas, etc);
  D Derivados da Madeira e afins;
  E Areia, Pedras e Afins;

GRUPO 3 – Móveis e Equipamentos

Tipo  Especificação

A Móveis e Equipamentos de Escritório (Mesas, cadeiras, armários, etc);
B Móveis e Equipamentos de Informática (Mesas de computador, Computadores, Impressoras, etc);
C Móveis e Equipamentos para Escolas e Creches;
D Móveis e Equipamentos Hospitalares em Geral;
E Equipamentos para Construção, Engenharia e Afins;
F Veículos para Transporte em Geral (Carros, Motos, Utilitários, Peruas ou Vans, etc);
G Máquinas, Equipamentos e Veículos de Grande Porte em Geral (Máquinas/Caminhões/ônibus, etc).

GRUPO 4 – Prestadores de Serviços

Tipo  Especificação

A Assessoria Administrativa e Contábil em Geral;
B Implantação de Sistemas Operacionais;
C Prestação de Serviços Especializados de Obras e Engenharia;
D Prestação de Serviços Especializados destinados a Educação (assessorias, consultorias, pesquisas, etc);
E Prestação de Serviços Especializados na área da Saúde (assessorias, consultorias, pesquisas, etc);
F Prestação de Serviços Especializados na área do Meio Ambiente (assessorias, consultorias, pesquisas, etc);
G Prestação de Serviços (Seguro de Vida, Patrimonial, etc);
H Prestação de Serviços e mão de obra para conserto de veículos em geral.
I Prestação de Serviços de Mão de Obra Operacional.
J Implantação de Radar e sistema de controle de multas. 

  

GRUPO 5 – Concessões de Uso

Tipo  Especificação

A Prestação de Serviços de Transporte Escolar (Pessoa Física e Jurídica);
B Prestação de Serviços de Transporte Coletivo (Urbano e Rural – Pessoa Jurídica);
C Concessão de Uso Prédios Públicos (Raias de Bocha, Quiosques, Lanchonete, Bar, etc);
D Prestação de Serviço Funerário;
E Administração de Terminal Rodoviário;
F Realização de Eventos em Geral (Rodeios, Festividades Culturais, Turísticas, etc).

Os Registros de Inscrição Cadastral serão confeccionados em papel timbrado da Prefeitura, em três vias, obedecendo a 
seguinte ordem:

1ª via – Fornecedor (Verde) - 2ª via – Documentação (Azul) - 3ª via – Arquivo (Amarelo).

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 121/2018/PMES - CONVITE Nº 022/2018, referente à Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de obras de engenharia/arquitetura, visando o “Reforço de Base/
Estrutura de Ponte de Concreto localizada na Estrada Vicente Lomônico, Bairro da Pompéia, Município de 
Socorro/SP”, com fornecimento de materiais, financiada através de recursos próprios, conforme especificações 
descritas no anexo II – Memorial Descritivo do Edital, conforme Ata de Julgamento da Comissão Municipal 
de Licitações, de 17/01/2019, para a empresa BERNARDI EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES LTDA., pelo 
valor global de R$ 227.038,95 (Duzentos e Vinte e Sete Mil, Trinta e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos).

Socorro, 24 de janeiro de 2019.

André Eduardo Bozola de Souza Pinto 
Prefeito Municipal

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 117/2018/PMES – DISPENSA Nº 012/2018 - CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2018, 
referente à Chamada Pública para a aquisição parcelada, em entregas semanais, quinzenais e/ou mensais, de 
gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, Empreendedor Familiar Rural, Associações ou Cooperativas da 
Agricultura Familiar para atender aos alunos matriculados na Rede Pública de Ensino, em conformidade com 
o Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE e Programa Suplementar da Alimentação Escolar do 
Município de Socorro, durante o exercício de 2019, conforme Ata de Julgamento da Comissão Municipal de 
Licitações, de 17/01/2019, devidamente publicada no DOE em 18/01/2019, Poder Executivo – Seção I, pág. 143, 
nos termos da Lei 8.666/06, para os seguintes fornecedores individuais, abaixo relacionados:

 
MARIA CECÍLIA PALAZZI para os itens: 2 e 5, pelo valor total de R$ 4.124,40 (Quatro Mil, 

Cento e Vinte e Quatro Reais e Quarenta Centavos);            
ANTÔNIO DE PÁDUA SAMBO FORMÁGIO para os itens: 3, 16, 17, e 24, pelo valor total de 

R$ 19.945,24 (Dezenove Mil, Novecentos e Quarenta e Cinco Reais e Vinte e Quatro Centavos);            
RODRIGO MACHADO FORMÁGIO para os itens: 3, 16, 17, e 24, pelo valor total de R$ 

19.945,24 (Dezenove Mil, Novecentos e Quarenta e Cinco Reais e Vinte e Quatro Centavos);
LEANDRO APARECIDO BERNARDO BOTACIN, para o item: 4, pelo valor total de R$ 

10.188,00 (Dez Mil, Cento e Oitenta e Oito Reais);
ROGÉRIO FORMÁGIO, para o item: 4, pelo valor total de R$ 10.188,00 (Dez Mil, Cento e 

Oitenta e Oito Reais);
JOÃO RAFAEL MACHADO, para o item: 4, pelo valor total de R$ 10.188,00 (Dez Mil, Cento 

e Oitenta e Oito Reais);
LÁZARO BOTACIN, para o item: 4, pelo valor total de R$ 10.188,00 (Dez Mil, Cento e 

Oitenta e Oito Reais);
JOÃO RICARDO MACHADO, para o item: 4, pelo valor total de R$ 10.188,00 (Dez Mil, 

Cento e Oitenta e Oito Reais);
GERSON FRANCISCO SILVEIRA CESAR, para os itens: 6 e 15, pelo valor total de R$ 

8.008,00 (Oito Mil e Oito Reais);  
 EUCLIDES MORETTI, para o item: 7, pelo valor total de R$ 18.344,00 (Dezoito Mil, Trezentos 

e Quarenta e Quatro Reais);
 DONIZETE FRANCO DE MORAES, para o item: 8, pelo valor total de R$ 4.568,00 (Quatro 

Mil, Quinhentos e Sessenta e Oito Reais);
 MARCOS CESAR QUADRINI, para o item: 8, pelo valor total de R$ 12.360,00 (Doze Mil, 

Trezentos e Sessenta Reais);
 ELIAS RODRIGUES DE MORAIS, para os itens: 10, 12, 13 e 22, pelo valor total de R$ 

19.997,50 (Dezenove Mil, Novecentos e Noventa e Sete Reais e Cinquenta Centavos);  
 SIDNEY BARREL, para os itens: 10, 22, 25 e 27, pelo valor total de R$ 9.087,00 (Nove Mil e 

Oitenta e Sete Reais);
 JOÃO PAULO MORETTI, para o item: 11, pelo valor total de R$ 7.654,40 (Sete Mil e 

Seiscentos Cinquenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos); 
 CORNÉLIO APARECIDO CAVAZAN, para os itens: 10, 13 e 22, pelo valor total de R$ 

15.844,50 (Quinze Mil, Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos);
 JOSÉ FRANCO DE MORAES para o item: 18, pelo valor total de R$ 15.830,00 (Quinze Mil, 

Oitocentos e Trinta Reais);
 ANDRÉIA APARECIDA DE MORAES PAVANI, para o item: 18, pelo valor total de R$ 

15.500,00 (Quinze Mil e Quinhentos Reais);            
 JOÃO ANTÔNIO FERREIRA DA ROCHA, para o item: 20, pelo valor total de R$ 1.860,00 

(Um Mil e Oitocentos e Sessenta Reais);    
 ERNESTO TEODORO DA SILVA FILHO, para o item: 23, pelo valor total de R$ 19.200,00 

(Dezenove Mil e Duzentos Reais);  
GILMAR APARECIDO SILVEIRA CESAR, para o item: 25, pelo valor total de R$ 6.670,00 

(Seis Mil e Seiscentos e Setenta Reais);          
 LUIZ BENEDITO BONFÁ, para o item: 01, pelo valor total de R$ 1.800,00 (Um Mil e 

Oitocentos Reais);         
LUIS PIRES BARBOSA LIMA, para os itens: 13 e 21, pelo valor total de R$ 6.784,80 (Seis Mil, 

Setecentos e Oitenta e Quatro Reais e Oitenta Centavos);
ISMAEL PAULINO PALAZI, para o item: 14, pelo valor total de R$ 16.740,00 (Dezesseis Mil 

e Setecentos e Quarenta Reais);
ADRIANO FARIA, para o item: 19, pelo valor total de R$ 8.640,00 (Oito Mil, Seiscentos e 

Quarenta Reais); 
CLODOALDO LUIS BONFÁ, para o item: 26, pelo valor total de R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais);

Socorro, 23 de janeiro de 2019.  

André Eduardo Bozola de Souza Pinto - Prefeito Municipal
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EDITAL Nº 01/2019 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 126/2008 artigo 530, faz saber a todos os proprietários e 
possuidores de imóveis constantes no anexo único deste Edital (situados a Rua Amazonas, Bairro Jardim Santa 
Cruz, nesta), que os números oficiais ficam estipulados através do mesmo. E para que não se alegue qualquer 
dúvida posterior, lavrou-se o presente EDITAL.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 25 de Janeiro de 2019.

Marcelo Mantovani Fratinni
Diretor do Departamento de Fiscalização e Postura.

ANEXO ÚNICO

NUMERO OFICIAIS
Cadastro 01.02.214.0745.001, número 09
Cadastro 01.02.214.0733.001, número 17
Cadastro 01.02.214.0721.001, número 31
Cadastro 01.02.214.0715.001, número 41
Cadastro 01.02.214.0709.001, número 51
Cadastro 01.02.214.0697.001, número 59
Cadastro 01.02.214.0689.001, número 67
Cadastro 01.02.214.0681.001, número 75
Cadastro 01.02.214.0672.001, número 79
Cadastro 01.02.214.0666.001, número 85
Cadastro 01.02.214.0660.001, número 93
Cadastro 01.02.214.0652.001, número 97
Cadastro 01.02.214.0650.001, número 105
Cadastro 01.02.214.0643.001, número 113
Cadastro 01.02.214.0635.001, número 121
Cadastro 01.02.214.0626.001, número 127

Cadastro 01.02.214.0617.003, número 131 B
Cadastro 01.02.214.0617.002, número 131 A
Cadastro 01.02.158.0100.001, número 155
Cadastro 01.021.580.0610.001, número 169
Cadastro 01.02.158.0050.001, número 183

Cadastro 01.02.158.003.9001, número 197/211/217
Cadastro 01.02.213.0208.001, número 20
Cadastro 01.02.213.022.0001, número 30
Cadastro 01.02.213.0232.001, número 42
Cadastro 01.02.213.0243.001, número 54
Cadastro 01.02.213.0252.001, número 66
Cadastro 01.02.213.0267.001, número 76
Cadastro 01.02.213.0274.001, número 88
Cadastro 01.02.213.0285.001, número 98
Cadastro 01.02.213.0298.001, número 110
Cadastro 01.02.213.0331.001, número 118
Cadastro 01.02.157.0150.001, número 154
Cadastro 01.02.157.0161.001, número 166
Cadastro 01.02.157.0161.002, número 168
Cadastro 01.02.157.0165.001, número 178
Cadastro 01.02.157.0170.001, número 184

Cadastro 01.02.157.0211.001, número 198/218/224
Cadastro 01.02.157.0220.001, número 234

FISCALIZAÇÃO E POSTURA ...............................

CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Câmara Municipal da Estância de Socorro, através de seu presidente, comunica que, em cumprimento ao ar-
tigo 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 Janeiro de 2019, quinta - feira, às 17h, 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 3º quadrimestre 
de 2018 (Setembro à Dezembro) e o Demonstrativo das Aplicações dos Recursos Financeiros do CONISCA 

– Consórcio Intermunicipal de Saúde do Circuito das Águas.

Vereador João Pinhoni Neto– Presidente da Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL ...........................................
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Prefeitura incentiva a realização da 
2ª Bienal de Arte Naïf em Socorro

O prefeito André Bozola recebeu, na 
quinta-feira (10), a visita da artista plás-
tica Rosângela Politano, juntamente do 
secretário de Cultura, Tiago de Faria. 
Rosângela é uma das coordenadoras, ao 
lado de Marinilda Bertolete Boulay, da 
Bienal Internacional de Arte Naïf Totem 
Cor-Ação – BÏNaif, que terá sua segunda 
edição realizada de 14 de setembro a 15 
de novembro de 2019 no Museu Munici-
pal “Dr. João Baptista Gomes Ferraz”.

Durante a visita, foi renovado o 
apoio da Prefeitura para a realização da 
2ª BÏNaif, através de espaço para reali-
zação do evento e divulgação.

“O prefeito se mostrou muito satis-
feito com a primeira edição, que atraiu 
um número expressivo de artistas, das 
cinco regiões brasileiras, entre cole-
cionadores, pesquisadores e turistas” 
– comentou Rosângela.

A primeira edição da BÏNaif, reali-
zada em 2017, apresentou uma grande 
programação, com diversas atividades 
culturais e educativas. Além da publi-

cação do catálogo da exposição com 
intercâmbio cultural entre Brasil e Se-
negal, o que fez de Socorro uma re-
ferência em arte Naïf, atraindo para a 
cidade um novo olhar turístico, cultural 
e artístico.

A BÏNaif TotemCor-Ação será 
composta pelo conjunto das obras na-
cionais e internacionais selecionadas 
através de um edital por um comitê 
artístico, que possui profundo conheci-
mento sobre o assunto e artistas con-
vidados. O evento é uma realização do 
Projeto Cor-Ação e do Instituto Totem 
Cultural – ITC, com o apoio institucio-
nal da Prefeitura de Socorro, através da 
Secretaria de Cultura e da Secretaria 
de Turismo, Museu e Biblioteca Muni-
cipais; do Conselho Municipal de Po-
líticas Culturais – Comupc, Conselho 
Municipal de Turismo – Comtur e As-
sociação Comercial e Empresarial de 
Socorro – ACE. Por ser colaborativa, a 
BÏNaif também tem o apoio de todos 
os artistas participantes.

Evento vai acontecer de 14 de setembro e 15 de novembro de 2019

Alunos da Univesp Polo Socorro concluem 
segundo semestre com Projeto Integração

Os alunos dos cursos de Engenharia de 
Produção e Pedagogia da Universidade Virtual 
do Estado de São Paulo – Polo Socorro en-
cerraram o segundo semestre de 2018 com 
o desenvolvimento de Projeto Integradores.

Os projetos desenvolvem habilidades à 
pesquisa, à tomada de decisões e atuação 
em equipe, os alunos têm que “colocar a 
mão na massa”, aplicando seus conheci-
mentos adquiridos no curso até então, 
com temas propostos pela Sede em São 
Paulo, a fim de que ao final do curso este-
jam amplamente capacitados para o mer-
cado de trabalho, pois passam a conhecer 
os desafios de cada profissão escolhida.

O tema proposto aos alunos de Pe-
dagogia, foi “Práticas de convívio social na 
escola, Ensino Fundamental I: propostas 
didáticas que considere o desenvolvimen-
to cognitivo, afetivo, e social da criança no 
contexto escolar”. De acordo com a Pro-
fessora Doutora na área de metodologia 
a Distância (EaD) da Univesp, Márcia Gar-
bin, a formação do professor de educação 
básica, não se restringe ao conhecimento 
específico da pedagogia, mas também pelas 
formas como exercerá sua docência.

Para realização de tais projetos, os uni-
versitários se agruparam em até sete inte-
grantes, conversaram com a equipe escolar, 
observaram os alunos e suas rotinas, apre-
sentaram os projetos e acolheram suges-
tões de como e em quais turmas realiza-
-los, ao final encaminharam seus trabalhos 
à tutora virtual para a devida correção e 
atribuição de notas.

Foram realizados diversos projetos nas 
escolas da rede municipal, segue os temas 
desenvolvidos: A música como suporte para 
interação social entre os alunos; Ensinando, 
conscientizando e conquistando o respeito, 
“O legal é ser legal”; Intervalo Dirigido; Ce-
lular e Câmeras – Ferramentas de ensino 
escolar; Como a tecnologia na educação, 
em conjunto com atividades pedagógicas, 
pode contribuir para o resgate dos valores 
éticos e morais, proporcionando uma me-

lhora na aprendizagem e no convívio social 
e no ambiente escolar; Informática educati-
va na Educação de Jovens e Adultos- uso da 
tecnologia na aprendizagem; “Eu e o outro” 
somos parte do mesmo.

Aos universitários de Engenharia de 
Produção, foi apresentada a temática “Cli-
ma, ambiente e sociedade” como fonte de 
proposta de resolução de problemas. As-
sim da ideia de que as mudanças ambien-
tais e as alterações climáticas ganharam 
importância na sociedade atual, trazendo 
a necessidade latente de questionamen-
tos sobre um conjunto de novos riscos e 
ameaças que podem agravar as situações 
adversas já existentes nos centros urbanos.

Diferenças culturais, sociopolíticas e tec-
nológicas desempenham papel significativo 
na resolução desses problemas, os quais têm 
se mostrado ser de grande complexidade.

É papel do engenheiro compreender a 
sociedade em que está inserido para pro-
por ações e estratégias de acordo com a 
realidade vivenciada.

Os universitários também se dividi-
ram em grupos e realizaram os projetos 
e ao final de todos os trabalhos, os gru-
pos tiveram que produzir vídeos fazendo 
uma breve apresentação cujos temas es-
colhidos foram: Bio Decantador Caseiro; 
Energia Solar Fotovoltaica como solução 
para a diminuição de custos energéticos 
industriais; Conscientização sobre a coleta 
seletiva para o alívio do aterro sanitário da 
cidade de Socorro; Conscientização sobre 
o descarte correto do óleo vegetal; Coleta 
de resíduos sólidos.

Após o período de recesso de final de 
ano, os alunos dos dois cursos em anda-
mento retornam ao final do mês de janeiro 
de 2019 para realizarem exames das disci-
plinas do 2º semestre e em fevereiro re-
tomam os estudos com os conteúdos das 
disciplinas do  2º ano.

Em relação às novas turmas, o Polo Socor-
ro aguarda comunicado oficial da UNIVESP 
sobre as datas e cursos que serão oferecidos.
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Prefeitura disponibiliza tratores e implementos 
agrícolas para pequenos e médios produtores rurais

O Departamento de Desenvolvi-
mento Rural da Prefeitura de Socorro 
criou, em fevereiro de 2015, a Patru-
lha Mecanizada Agrícola, quando fo-
ram adquiridos diversos equipamentos 
agrícolas para serem disponibilizados a 
pequenos e médios produtores rurais.

Desde sua criação, a Patrulha Me-
canizada Agrícola foi utilizada por tre-
zentos agricultores de Socorro. Seu 
objetivo é aumentar a produção e a 
diversificação de sistemas produtivos, 
elevando a renda e, consequentemen-
te, melhorando a qualidade de vida da 
população. As máquinas e tratores au-
xiliam no preparo, manejo e recupera-
ção do solo das propriedades.

A Patrulha Mecanizada é composta 
por dois tratores (85cv e 55cv), perfu-
rador de solo, plaina, roçadeira, subso-

lador arado com quatro discos, grade 
aradora com 16 discos e uma carreta 
de 5 mil litros.

“A Patrulha Mecanizada Agrícola está 
sendo cada vez mais utilizada pelos pro-
dutores rurais, devido à qualidade do 
serviço prestado e o baixo valor inves-
tido. Em 2019, há planos de aumentar a 
oferta de implementos para os produto-
res da Agricultura Familiar” – informou 
Paulo Lorensini, diretor do departamen-
to de Desenvolvimento Rural.

Para utilizar os equipamentos, o agri-
cultor deve recolher uma taxa. Os inte-
ressados devem se dirigir ao Espaço do 
Produtor Rural “Engenheiro Agrônomo 
Joaquim Gilberto Vieira”, na Praça Ra-
chid José Maluf, próximo à antiga rodo-
viária. Informações podem ser obtidas 
pelo telefone (19) 3895-6430.

Patrulha Mecanizada atendeu 300 agricultores em quatro anos

Prefeitura contrata pediatras para atender
no Centro de Saúde e Santa Casa

A Prefeitura de Socorro, por meio 
da Secretaria de Saúde, oferece atendi-
mento diário de pediatras no Centro 
de Saúde e pronto socorro da Santa 
Casa. Recentemente, foram contrata-
dos dois novos profissionais, totalizan-
do quatro na Secretaria de Saúde. Os 
atendimentos no Centro de Saúde são 
agendados no local, e são submetidos 
à triagem com enfermeiras para diag-

nosticar a urgência dos casos. Aos fi-
nais de semana, no pronto socorro da 
Santa Casa, o médico plantonista pode 
acionar um pediatra, caso necessário.

Os pediatras que estão atendendo 
pela Secretaria Municipal de Saúde são 
Dra. Elaine Conceição Bueno de Sou-
za, Dr. Ulysses de Oliveira Santos Filho, 
Dra. Marlice Fernandes Andrade e Dr. 
Renne Henrique Dall Orto Muniz.

Quatro profissionais da especialidade atendem pela Secretaria de Saúde

Ruas da Bela Vista, Jardim Orlandi e 
Abadia são recapeadas pela Prefeitura

A Prefeitura de Socorro, através de 
convênio com a Casa Civil do Gover-
no Estadual, realizou o recapeamento 
de ruas dos bairros Bela Vista, Jardim 
Orlandi e Abadia, durante o mês de 
janeiro. Pelo mesmo convênio, serão 
recapeadas e pavimentadas ruas dos 
bairros Salone, Jardim Gollo, Jardim Tei-
xeira, Vila Nova e no centro da cidade.

As ruas recapeadas em janeiro fo-
ram: Rua Espatodéas, Rua Baiunias, Rua 
Luiza Zamponi Fruchi, Rua Voluntários 
da Pátria e trecho da Rua Estevam 
Bozola. As próximas ruas que serão 
recapeadas são: Rua Dr. Hallin Feres, 
Rua João Conti, Rua Francisco de Assis 
Ferreira, Rua Tenente Capitão Florên-

cio Esperidiao, Rua Dr. Luiz Arantes 
Dantas, Rua Clementina Rozante, Rua 
Maria Helena de Carvalho, Rua Pom-
peu Conti, Rua Belmiro Domingues de 
Sousa e Rua Juvenal de Souza Pinto.

Há convênios firmados para pavi-
mentação da Rua Joaquina Pedroso Pinto 
e Rua Nelson Matioli, no bairro Salone; 
Rua Vereador Mario Tavares de Toledo, 
no Santa Cruz; Rua Angelo Guinato, no 
loteamento Santa Helena e estrada vici-
nal no bairro Rio do Peixe. Algumas obras 
já estão em andamento e outras devem 
iniciar em breve. A obra de duplicação 
de trecho da Avenida Farmacêutico Os-
waldo Paiva, que dá acesso às Lavras de 
Baixo, também já teve início.

Rede Municipal de Educação inicia 2019 
com formações e planejamento

O retorno às atividades na Rede Mu-
nicipal de Educação foi marcado com 
formações, palestras e planejamento. Na 
segunda-feira (07) os funcionários das 
escolas receberam orientações de segu-
rança do trabalho. Na quinta-feira (10), 
aconteceram as palestras “A importância 
dos estímulos na primeira infância”, para 
professoras de creches e “Repensando 
possibilidades na educação infantil”, para 
as auxiliares de creches. Na sexta-feira 
(11), o psicólogo da educação Paulo fez 
formação para as auxiliares de creche. 
Na terça-feira (15), as aulas retornaram 
nas creches municipais e as formações 
continuaram na educação.

O psicólogo Paulo desenvolveu o 
tema “Ética nas escolas, o que isso tem 
haver com as crianças”, com os professo-
res especialistas e professores adjuntos. 
Houve formação em matemática com o 
professor Reinoldo, do material Trilhas; 

formação do Comunidade de Aprendiza-
gem, com a Claudia do Instituto Natura; 
formação com equipe da editora, sobre 
o material do infantil; formação com a 
Sabesp, para as escolas de período inte-
gral; e formação dos descritores, material 
a ser desenvolvido com os 4º e 5º anos. 
Além das formações, houve reuniões 
para planejamento e organização das sa-
las de aula.

As aulas nas escolas da Rede Muni-
cipal de Educação foram retomadas na 
quarta-feira (23). Atualmente, cerca de 3 
mil alunos estudam em escolas e creches 
municipais em Socorro.

“Tudo foi preparado com muito ca-
rinho para receber os alunos e propor-
cionar um ensino de qualidade, visan-
do que o aluno desenvolva habilidades, 
competências e amplie conhecimentos.” 
– comentou Flávia Beneduzzi, secretária 
municipal de Educação.


