Sexta-feira, 16 de outubro de 2020

ANO X - EDIÇÃO 701

PODER EXECUTIVO
Atos Oficiais

Diretor de Administração
Registre-se no Setor de Expediente e Registro do Gabinete do
Prefeito, e afixe-se na mesma data na Portaria da Prefeitura Municipal.

Decretos

Leis

Decreto n. 3578, de 14 de outubro de 2020
Autoriza o poder Executivo a abrir crédito
adicional especial por superávit financeiro do
ano de 2019 em virtude de transferências de
instituição privada para Fundo Municipal do
Idoso, através da conta corrente 12.384-6, e da
outras providências.

Lei nº 3345_,de 14 de outubro de 2020
Projeto de Lei nº 67 /2020
Autógrafo nº 3.654/2020
Iniciativa: Executivo Municipal
Autoriza o poder Executivo a abrir crédito
adicional especial por superávit financeiro do
ano de 2019 em virtude de transferências de
instituição privada para Fundo Municipal do
Idoso, através da conta corrente 12.384-6, e da
outras providências.
NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR, Prefeito do Município de Santo
Antônio de Posse, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais:

Órgão Oficial do Município

NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR, Prefeito do Município de Santo
Antônio de Posse, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais:
DECRETA:
Art. 1º Fica o Poder Executivo municipal autorizado a abrir crédito
adicional especial por superávit financeiro do ano de 2019 em virtude
de transferências de instituição privada para Fundo Municipal do

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e
promulgo a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo municipal autorizado a abrir crédito
adicional especial por superávit financeiro do ano de 2019 em virtude
de transferências de instituição privada para Fundo Municipal do
Idoso, através da conta corrente 12.384-6, no valor de R$ 16.000,00
(dezesseis mil reais) na LOA – Lei Orçamentária Anual nº 3275/2019, e
de acordo com os artigos 42 e 43 da lei nº 4.320/64 para atendimento
de despesas, distribuídos às seguintes dotações:
01.02.10 – Diretoria de Desenvolvimento Social e Cidadania
08.130.330.2059.0000 – Concessão de Subvenção – Lar São
Vicente de Paulo
522- F.R. 0.91.099 – 3.3.50.43.00 – Subvenções Sociais Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Posse, 14 de outubro de
2020.

Idoso, através da conta corrente 12.384-6, no valor de R$ 16.000,00
(dezesseis mil reais) na LOA – Lei Orçamentária Anual nº 3275/2019, e
de acordo com os artigos 42 e 43 da lei nº 4.320/64 para atendimento
de despesas, distribuídos às seguintes dotações:
01.02.10 – Diretoria de Desenvolvimento Social e Cidadania
08.130.330.2059.0000 – Concessão de Subvenção – Lar São
Vicente de Paulo
522- F.R. 0.91.099 – 3.3.50.43.00 – Subvenções Sociais Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Posse, 14 de outubro de
2020.
Norberto de Olivério Júnior
Prefeito Municipal
João Baptista Longhi
Diretor de Administração

NORBERTO DE OLIVÉRIO JÚNIOR
Prefeito Municipal

Registre-se no Setor de Expediente e Registro de Gabinete do
Prefeito, e afixe-se na mesma data na Portaria da Prefeitura Municipal.

JOÃO BAPTISTA LONGHI
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Portarias

Licitações e Contratos

Portaria n° 9218 de 15 de outubro de 2020

Aviso de Licitação

Dispõe sobre exoneração da servidora Luzia
Tosiko Kagawa Momesso, RG. 49.288.556,
por motivo de Aposentadoria, do cargo de
Assistente de Creche, e dá outras providências.

PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO Nº 3943/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2020

NORBERTO DE OLIVÉRIO JÚNIOR, Prefeito do Município de Santo

TIPO: Menor Valor Global

Antônio de Posse, Estado de São Paulo, usando das atribuições que
lhe são conferidas por Lei, e tendo em vista os termos do Artigo 62,
§ 1°, Inciso I, da Lei Complementar 01/91, de 25/07/91 (Estatuto dos
Funcionários Públicos Municipais),
RESOLVE:
Art. 1° Exonerar a servidora Luzia Tosiko Kagawa Momesso, RG.
49.288.556, por motivo de Aposentadoria, do cargo de Assistente
de Creche, da Secretaria Municipal de Educação, a partir de 16 de
outubro de 2020.

2

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO QUILOMETRO, TIPO
ONIBUS RODOVIÁRIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº 10.520/2.002, Decreto Municipal nº
2.465 de 05 de setembro de 2007.
DATA E LOCAL PARA ENTREGA DOS ENVELOPES PROPOSTA
DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: dia 30 de outubro
de 2.020 às 08:30 horas no Paço Municipal da Prefeitura de Santo
Antônio de Posse, situado na Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila
Esperança em Santo Antônio de Posse - SP, CEP 13.831-024.

Art. 2° - Fica o Setor de Recursos Humanos autorizado a promover
as providências de praxe a contar da presente data.
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.

EDITAL na íntegra: à disposição dos interessados na sede da
Prefeitura, no endereço acima especificado, ou no endereço eletrônico
site www.pmsaposse.sp.gov.br onde os interessados poderão retirálo.
Publique-se

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, em 15 de outubro
de 2020.

Santo Antônio de Posse, 15 de outubro de 2020.

NORBERTO DE OLIVÉRIO JÚNIOR

Norberto de Olivério Junior

Prefeito Municipal

Prefeito Municipal

Registre-se no Setor de Expediente e Registro de Gabinete do
Prefeito, e afixe-se na mesma data na Portaria da Prefeitura Municipal.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Concursos Públicos/Processos Seletivos

PROCESSO Nº 3945/2020
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2020
TIPO: Menor Valor Global

Convocação
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal

OBJETO:

energia e grupo gerador.
LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº 10.520/2.002, Decreto Municipal nº

de Santo Antônio de Posse, Estado de São Paulo.
TASSIA BARROSO FALSETE
RENAN DANILO MOTA
Aprovados e classificados no Concurso Público nº 01/2019 para
o cargo de DENTISTA , a comparecer neste departamento no prazo
de 03 (três) dias, a contar da data de publicação deste, para tratar de
sua nomeação, portando todos os documentos exigidos no Edital do
Concurso.
O não comparecimento no prazo determinado caracterizará
desistência, não gerando direito a uma nova convocação.

Contratação de empresa para execução do Pronto

Socorro Avançado – Fase 1 Complemento – Padrão de entrada de

2.465 de 05 de setembro de 2007.
DATA E LOCAL PARA ENTREGA DOS ENVELOPES PROPOSTA
DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: dia 19 de novembro
de 2020 às 09:00 horas no Paço Municipal da Prefeitura de Santo
Antônio de Posse, situado na Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila
Esperança em Santo Antônio de Posse - SP, CEP 13.831-024.
EDITAL na íntegra: à disposição dos interessados na sede da
Prefeitura, no endereço acima especificado, ou no endereço eletrônico
site www.pmsaposse.sp.gov.br onde os interessados poderão retirálo.

Santo Antônio de Posse, 13 de outubro de 2020.

Publique-se

João Baptista Longhi

Santo Antônio de Posse, 16 de outubro de 2020.

Diretor Administrativo
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2020
MENOR VALOR TOTAL POR ITEM

Prefeito Municipal

Comunicados

PROCESSO Nº 3679/2020
COMUNICADO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
O Prefeito Municipal de Santo Antônio de Posse, no uso de suas

PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2020

atribuições legais, COMUNICA aos interessados no certame em

Menor Percentual Ofertado sobre o valor da arrematação, mínimo

epígrafe, Pregão Presencial nº. 075/2020, Processo nº3679/2020,

de 5%.

o qual tem por objeto a licitação destinada ao registro de preços

PROCESSO Nº 3239/2020

para aquisição de tiras reagentes e para glicemia capilar e lancetas,

COMUNICADO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

nos moldes do Anexo II, que fica ADIADO o ato de recebimento dos

O Prefeito Municipal de Santo Antônio de Posse, no uso de suas

envelopes referentes às propostas de preços e documentação para

atribuições legais, COMUNICA aos interessados no certame em

o dia 21 de outubro de 2020, às 09:00 horas, na sede da Prefeitura

epígrafe, Pregão Presencial nº. 068/2020, Processo nº 3239/2020, o

Municipal de Santo Antonio de Posse, mantidas todas as demais

qual tem por objeto a contratação de serviço de Leiloeiro Público para

especificações do edital e seus anexos. (adiado em razão de

futura alienação de bens móveis inservíveis da Administração Pública

conveniência e oportunidade desta Administração)

Municipal, que fica ADIADO o ato de recebimento dos envelopes
referentes às propostas de preços e documentação para o dia 21 de

Santo Antônio de Posse/SP, 13 de outubro de 2020.

outubro de 2020, às 13:30 horas, na sede da Prefeitura Municipal de

Norberto de Olivério Júnior

Santo Antonio de Posse, mantidas todas as demais especificações do

Prefeito Municipal

edital e seus anexos. (adiado em razão de conveniência e oportunidade

Decisão do Prefeito

desta Administração)
Santo Antônio de Posse/SP, 13 de outubro de 2020.

Processo Administrativo nº 3958/2020

Norberto de Olivério Júnior

Dispensa de Licitação nº 038/2020
OBJETO: Contratação de prestação de serviços de publicações

Prefeito Municipal

legais junto à Imprensa Oficial do Estado S/A - IMESP

PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2020
MENOR VALOR GLOBAL
PROCESSO Nº 3585/2020
COMUNICADO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
O Prefeito Municipal de Santo Antônio de Posse, no uso de suas
atribuições legais, COMUNICA aos interessados no certame em
epígrafe, Pregão Presencial nº. 072/2020, Processo nº 3585/2020,
o qual tem por objeto a contratação de empresa especializada para
aquisição no modelo “turn key” de grupo motobomba para captação
recreio campestre no município de Santo Antônio de Posse, de acordo
com as especificações constantes do termo de referência ANEXO II e
atendendo as demais condições estabelecidas neste edital, que fica
ADIADO o ato de recebimento dos envelopes referentes às propostas
de preços e documentação para o dia 22 de outubro de 2020, às
09:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal de Santo Antonio de

DESPACHO AUTORIZATÓRIO
I - Com fundamento nas informações constantes nos autos
do processo administrativo nº. 3958/2020, bem como no parecer
jurídico encartado às fls., e com fundamento no artigo 24, inciso
XVI, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, AUTORIZO
a contratação direta por Dispensa de licitação, a ser firmado com a
sociedade anônima Imprensa Oficial do Estado - IMESP, inscrita sob
CNPJ nº. 48.066.047/0001-84, cujo objeto é a prestação de serviços
de publicações legais no Diário Oficial do Estado de São Paulo PUBNET, pelo período de 60 (sessenta) meses, pelo valor estimado
anual de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).
II - Publique-se o item I, encaminhe-se para as providências de
praxe.
Santo Antônio de Posse, 14 de outubro de 2020.

Posse, mantidas todas as demais especificações do edital e seus

NORBERTO DE OLIVÉRIO JÚNIOR

anexos. (adiado em razão de conveniência e oportunidade desta

Prefeito

Administração)
Santo Antônio de Posse/SP, 13 de outubro de 2020.
Norberto de Olivério Júnior
Prefeito Municipal

Processo Licitatório nº 4298/2019
Pregão Presencial nº 078/2019
OBJETO: Registro de preços, para AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,
conforme especificações do edital.
DESPACHO/DECISÃO
I - Tendo em vista o noticiado nos autos do Processo
Administrativo nº. 4298/2019, em especial manifestação jurídica
de fls., o qual opina que tal pedido de cancelamento preencheu os
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requisitos estabelecidos no art. 21 do Decreto nº. 7.892/2013, acolho

11, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento do

como razão de decidir, CONHEÇO o pedido de cancelamento de

abastecimento de combustíveis de veículos da frota do Município de

fornecimento do item 51 – MIDAZOLAM 5MG/ML AMPOLA 10ML, da

Santo Antônio de Posse, por meio de implantação e operação de um

Ata de RP nº. 48 H/2019 e AUTORIZO a liberação do compromisso de

sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético

fornecimento dos itens acima registrados, firmados com a Detentora

ou microprocessado e disponibilização de rede credenciada de postos

MEDCEDRAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES

de combustíveis, sob o regime de empreitada por preços unitários,

EIRELI., inscrita sob CNPJ nº. 06.282.624/0001-25, não devendo ser

conforme Termo de Referência - Anexo I deste Edital, que será regida

aplicada nenhuma penalidade sobre tais itens.

pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto nº

II – Publique-se e segue para as providências de praxe quanto ao
cancelamento de Empenho.
Santo Antônio de Posse, 14 de outubro de 2020.

49.722, de 24 de junho de 2005, aplicando-se, subsidiariamente, no
que couber, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho
de 1993 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. O
objeto do certame inclui a operação de um sistema tecnológico a
ser fornecido e implantado pela licitante vencedora, constituindo-

NORBERTO DE OLIVÉRIO JÚNIOR

se de um aplicativo de gestão de combustíveis e demais serviços

Prefeito

integrados a um sistema de pagamento por dispositivo com tecnologia
de identificação através de etiqueta com tecnologia TAG RFID

INTERESSADO: DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
ASSUNTO: Contratação de empresa para decorações natalinas.
Despacho Autorizatório

(Identificador por Rádio Frequência) ou similar ou cartão magnético
ou micro processado, que emita relatórios gerenciais e permita a
definição de parâmetros de controle do abastecimento e consumo de
toda a frota, por veículo e perfil de usuário, e disponibilização de rede

I - À vista dos elementos constantes do presente, em especial

credenciada de estabelecimentos que comercializam combustíveis

manifestação da área solicitante e parecer jurídico, com fundamento no

no país, prioritariamente no município de Santo Antônio de Posse/SP,

artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores,

compreendendo a distribuição de: etanol comum, gasolina “C” comum,

AUTORIZO a contratação direta por dispensa de licitação, a ser firmado

óleo diesel “BS500” e óleo diesel “BS 10” para a frota de veículos

com a pessoa jurídica de direito privado

SONHOS DECORAÇÕES

automotores da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse,

NATALINAS LTDA., inscrita sob CNPJ nº. 35.523.668/0001-06, cujo

conforme quantidades e especificações constantes do Anexo II –

objeto é a realização de decorações natalinas no município de Santo

Termo de Referência, que integra o presente edital, para atendimento

Antônio de Posse, no período de 16/11/2020 a 07/01/2021, pelo

das necessidades de todos os Departamentos e Secretarias, pelo

VALOR TOTAL de R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais),

período de mais 12 (doze) meses, ou seja, de 21 de outubro de 2020 a

onerando a dotação orçamentária nº. 010212.13.392.0260.2032.0000

20 de outubro de 2021. Ficando mantidas todas as demais condições

.3.3.90.39.99 e conforme Nota de Reserva Orçamentária nº. 229/2020

contratuais.

(ficha nº. 194/2020).

II - Publique-se o item I, encaminhe-se para as providências de

II - Publique-se o item I, encaminhe-se para as providências de
praxe.

praxe.
Santo Antônio de Posse, 13 de outubro de 2020.

Santo Antônio de Posse, 13 de outubro de 2020.
NORBERTO DE OLIVÉRIO JÚNIOR

NORBERTO DE OLIVÉRIO JÚNIOR
Prefeito

Prefeito

Errata

INTERESSADO: ADMINISTRAÇÃO DE SANTO ANTÔNIO DE
POSSE

ERRATA
Processo Licitatório nº 3702/2020

ASSUNTO: Decisão sobre solicitação de prorrogação de vigência
de contrato nº. 38/2019.
Despacho Autorizatório
I - À vista dos elementos constantes do presente, em especial
manifestação da área solicitante e parecer jurídico, com fundamento
no artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações
posteriores, bem como cláusula quarta contratual, AUTORIZO O
PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO do Termo de Contrato nº. 38/2019,
firmado com a sociedade empresária LINK CARD ADMINISTRADORA
DE BENEFÍCIOS EIRELI., inscrita no CNPJ sob nº 12.039.966/0001-

Pregão Presencial nº 076/2020
LICITAÇÃO - Registro de preços, para REGISTRO DE PREÇO PARA
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E KITS DE LIMPEZA, em quantidades
e especificações constantes, de acordo com o ANEXO II – Termo de
Referência e demais condições estabelecidas neste edital.
Considerando o erro material na publicação do EDITAL, TERMO
DE REFERÊNCIA referente ao processo supracitado, informamos que:
I - Onde se lê:
ANEXO II
TERMO DE REFERÊNCIA
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com ingredientes básicos: Farinha de trigo enriquecida com ferro e

Kit cesta básica

1.200 unidades

Açúcar refinado– Pacote com 01 Kg – Especificação: Obtido
da cana de açúcar, com aspecto, cor e cheiro próprios, livre de
fermentação e mofo, isento de sujidades e materiais estranhos,
acondicionados em sacos plásticos resistentes e vedados de 01 (um)

ácido fólico, gordura vegetal, zero de gordura trans., açúcar, fermentos
químicos, podendo conter ou não lecitina de soja e traços de leite
Embalagem-saco plástico reforçado (para acondicionamento dos
produtos da cesta básica de forma a suportar o peso desta)
Leia-se:

quilo, com validade mínima de 08 (oito) meses a contar da data de

ANEXO II

entrega.

TERMO DE REFERÊNCIA

Arroz Agulhinha Tipo 1 – Pacote com 05 Kg – Especificação:
Longo e fino, grãos inteiros, com teor de umidade máxima de 15%,
isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em sacos
plásticos resistentes e vedados de 05 (cinco) quilos, com validade
mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.
Pó de Café – Pacote com 500 grs. – Especificação: Torrado
e moído, embalado sem contato manual, isento de sujidades e
materiais estranhos, com certificado de qualidade através do sêlo
ABIC, acondicionado em embalagens resistentes e vedadas tipo
almofada de 500 gramas, com validade mínima de 03 (três) meses a
contar da data de entrega.
Feijão Carioca Tipo 1 – Pacote com 01 Kg – Especificação: Novo
(safra deste ano), constituído de grãos inteiros e sãos, com teor de
umidade máxima de 15%, isento de sujidades e materiais estranhos,
acondicionado em sacos plásticos de 01 kg, com validade mínima de
03 (três) meses a contar da data da entrega.
Macarrão de semolina – Pacote com 500 gramas – Especificação:
Massa alimentícia, seca para macarronada, formato espaguete ou
parafuso cor amarela (claro), obtida pelo amassamento de farinha
de trigo especial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta
de corantes artificiais, isento de sujidades e materiais estranhos,
acondicionado em sacos plásticos resistentes e vedados de 500
gramas, com validade mínima de 08 (oito) meses a contar da data da
entrega.
Sal Refinado – Pacote com 01 Kg – Especificação: Iodado, com no
mínimo 390 Mg de Sódio e 25 Mcg. de iodo para porção de 01 grama,
isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em sacos
plásticos resistentes e vedados de 01 kg, com validade mínima de 10
(dez) meses a contar da data da entrega.
Óleo de Soja – Frasco com 900 ml – Especificação: Óleo de soja
refinado e antioxidante ácido cítrico, isento de sujidades e materiais
estranhos, acondicionado em vasilhames plásticos tipo “pet”
resistentes e vedados de 900 ml, com validade mínima de 06 (seis)
meses a contar da data da entrega.
Extrato de Tomate Simples – Lata com 350 gramas –
Especificação: Extraído de tomates maduros, sãos, sem pele e
sementes, sal e açúcar, não contendo glúten, concentrado, isento de
sujidades e materiais estranhos, acondicionado em latas de folhas de
flandres resistentes e vedadas de 350 g, com validade mínima de 04
(quatro) meses a contar da data da entrega
Biscoito Doce tipo Maria: em pacote com no mínimo 360 gramas

Lote 01
Kit cesta básica

1.200 unidades

02 Pacotes - Açúcar refinado – Pacote com 01 Kg – Especificação:
Obtido da cana de açúcar, com aspecto, cor e cheiro próprios, livre
de fermentação e mofo, isento de sujidades e materiais estranhos,
acondicionados em sacos plásticos resistentes e vedados de 01 (um)
quilo, com validade mínima de 08 (oito) meses a contar da data de
entrega.
01 Pacote - Arroz Agulhinha Tipo 1 – Pacote com 05 Kg –
Especificação: Longo e fino, grãos inteiros, com teor de umidade
máxima de 15%, isento de sujidades e materiais estranhos,
acondicionado em sacos plásticos resistentes e vedados de 05
(cinco) quilos, com validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da
data de entrega.
01 Pacote - Pó de Café – Pacote com 500 grs. – Especificação:
Torrado e moído, embalado sem contato manual, isento de sujidades
e materiais estranhos, com certificado de qualidade através do selo
ABIC, acondicionado em embalagens resistentes e vedadas tipo
almofada de 500 gramas, com validade mínima de 03 (três) meses a
contar da data de entrega.
02 Pacotes - Feijão Carioca Tipo 1 – Pacote com 01 Kg –
Especificação: Novo (safra deste ano), constituído de grãos inteiros
e sãos, com teor de umidade máxima de 15%, isento de sujidades e
materiais estranhos, acondicionado em sacos plásticos de 01 kg, com
validade mínima de 03 (três) meses a contar da data da entrega.
01 Pacote - Macarrão de semolina – Pacote com 500 gramas –
Especificação: Massa alimentícia, seca para macarronada, formato
espaguete ou parafuso cor amarela (claro), obtida pelo amassamento
de farinha de trigo especial, ovos e demais substâncias permitidas,
isenta de corantes artificiais, isento de sujidades e materiais
estranhos, acondicionado em sacos plásticos resistentes e vedados
de 500 gramas, com validade mínima de 08 (oito) meses a contar da
data da entrega.
01 Pacote - Sal Refinado – Pacote com 01 Kg – Especificação:
Iodado, com no mínimo 390 Mg de Sódio e 25 Mcg. de iodo para
porção de 01 grama, isento de sujidades e materiais estranhos,
acondicionado em sacos plásticos resistentes e vedados de 01 kg,
com validade mínima de 10 (dez) meses a contar da data da entrega.
03 Frascos - Óleo de Soja – Frasco com 900 ml – Especificação:
Óleo de soja refinado e antioxidante ácido cítrico, isento de sujidades
e materiais estranhos, acondicionado em vasilhames plásticos tipo
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“pet” resistentes e vedados de 900 ml, com validade mínima de 06
(seis) meses a contar da data da entrega.
01 Lata - Extrato de Tomate Simples – Lata com 350 gramas
– Especificação: Extraído de tomates maduros, sãos, sem pele e
sementes, sal e açúcar, não contendo glúten, concentrado, isento de
sujidades e materiais estranhos, acondicionado em latas de folhas de
flandres resistentes e vedadas de 350 g, com validade mínima de 04
(quatro) meses a contar da data da entrega
01 Pacote - Biscoito Doce tipo Maria: em pacote com no mínimo
360 gramas com ingredientes básicos: Farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, zero de gordura trans.,
açúcar, fermentos químicos, podendo conter ou não lecitina de soja
e traços de leite
01 Embalagem – saco plástico reforçado (para acondicionamento
dos produtos da cesta básica de forma a suportar o peso desta)
II - Demais exigências editalícias permanecem as mesmas.
III - Considerando que tal exigência implica em alteração de
proposta a ser ofertada pelos interessados, nos termos do art. 21, §4º
da Lei nº. 8666/93, fica alterado o ato de recebimento dos envelopes
referentes às propostas de preços e documentação para o dia 30 de
outubro de 2020 as 10:00 (dez) horas.
IV - Publique-se.
Santo Antônio de Posse, 15 de outubro de 2020.
Pedro Henrique Romanini
Pregoeiro Suplente
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Extrato
PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE/SP
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Nos termos do parágrafo único, do artigo 61, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883, de 08 de junho de 1994.
EDITAL: PREGÃO PRESENCIAL N° 071/2020, CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE, PROCESSO N° 3577/2020, OBJETO:
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO
VIÁRIA VERTICAL E HORIZONTAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 34A/2020.
“FORNECEDOR”: KHROMA SINALIZAÇÃO VIARIA EIRELLI - ME, inscrita no CNPJ
sob n° 17.873.724/0001-42, os seguintes itens:

O valor total registrado desta ata de registro de preço é de R$ 26.925,00 (vinte e seis
mil, novecentos e vinte e cinco reais). Vigência da presente ata de registro de preço é
de 12 (doze meses) meses, a iniciar em 13 de outubro de 2020, e encerrando-se em
13 de outubro de 2021.
Santo Antônio de Posse, 13 de outubro de 2020.
NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR
Prefeito Municipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE/SP
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Nos termos do parágrafo único, do artigo 61, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883, de 08 de junho de 1994.
EDITAL: PREGÃO PRESENCIAL N° 071/2020, CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE, PROCESSO N° 3577/2020, OBJETO:
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO
VIÁRIA VERTICAL E HORIZONTAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 34B/2020.
“FORNECEDOR”: PIRA SINAL COMERCIO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO
LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob n° 30.680.484/0001-28, os seguintes itens:

O valor total registrado desta ata de registro de preço é de R$ 34.033,00 (trinta e quatro
mil e trinta e três reais). Vigência da presente ata de registro de preço é de 12 (doze
meses) meses, a iniciar em 13 de outubro de 2020, e encerrando-se em 13 de outubro
de 2021.
Santo Antônio de Posse, 13 de outubro de 2020.

NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR
Prefeito Municipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE - SP
EXTRATO DO CONTRATO
Nos termos do parágrafo único, do artigo 61, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883, de 08 de junho de 1994.
Concorrência nº 001/2020 – Processo Administrativo nº 2891/2020
Contratante: Prefeitura Municipal De Santo Antônio De Posse
Objeto: Contratação de empresa para finalização da execução da 1º fase do pronto socorro
avançado.
Contrato n°035/2020 - Empresa: FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – inscrita no
CNPJ nº 49.252.885/0001-05.
Item

Descrição

Valor Total

01

Contratação de empresa para finalização da execução da
1º fase do pronto socorro avançado

R$ 2.489.194,13

O valor total registrado deste contrato é de R$ 2.489.194,13 (dois milhões, quatrocentos e
oitenta e nove mil, cento e noventa e quatro reais e treze centavos). Vigência do presente
contrato é de 12 (doze) meses, iniciando-se em 28 de setembro de 2020 e encerrando-se
em 28 de setembro de 2021
Santo Antônio de Posse, 1 de outubro de 2020.
NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR
Prefeito Municipal.

Município de Santo Antônio de Posse – Estado de São Paulo | Conforme Lei Municipal nº 3.151, de 11 de julho de 2018
www.pmsaposse.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pmsaposse - Código de Verificação:5187-701
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

9

Sexta-feira, 16 de outubro de 2020

JORNAL OFICIAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

Outros Atos

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
BALANÇO TRIMESTRAL
1º TRIMESTRE ‐ 2020
ENTRADAS
Alugueis
Soma

Presidente do Fundo Social:

600,00
600,00

SAÍDAS
Auxílio Assistencial
Terceira Idade
Soma

5.262,10
730,00
5.992,10

BALANÇO
Saldo anterior
Entradas ‐ saídas=
SALDO ATUAL

6.652,03
‐5.392,10
1.259,93

Marta A. P. Oliverio
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FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
BALANÇO TRIMESTRAL
2º TRIMESTRE ‐ 2020

Presidente do Fundo Social:

ENTRADAS
Doação
Soma

3.650,00
3.650,00

SAÍDAS
Auxílio Assistencial
Compra cobertores
Terceira Idade
Devolução Aluguel
Soma

3.700,00
558,00
250,00
400,00
4.908,00

BALANÇO
Saldo anterior
Entradas ‐ saídas=
SALDO ATUAL

1.259,93
‐1.258,00
1,93

Marta A. P. Oliverio
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FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
BALANÇO TRIMESTRAL
3º TRIMESTRE ‐ 2020
ENTRADAS
Doação
Soma

5.300,00
5.300,00

SAÍDAS
Auxílio Assistencial
Devolução Aluguel
Soma

4.568,67
200,00
4.768,67

BALANÇO
Saldo anterior
Entradas ‐ saídas=
SALDO ATUAL
Presidente do Fundo Social:

1,93
531,33
533,26

Marta A. P. Oliverio
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PORTARIA Nº015/2020

IPREM - POSSE
Atos Oficiais
Portarias
PORTARIA Nº 014/2020
“Dispõe sobre a concessão de Aposentadoria
por Idade à Servidora LUZIA TOSIKO KAGAWA
MOMESSO”.
RONALDO CARLOS DE SOUZA, Diretor Presidente do INSTITUTO
DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE –
IPREM POSSE, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que a Sra. LUZIA TOSIKO KAGAWA MOMESSO,
implementou todos os requisitos para a concessão do beneficio de
aposentadoria por idade, nos termos do artigo 40, §1º, inciso III da
Constituição Federal C.C. art. 14 da Lei Municipal nº 2.358/2008.
CONSIDERANDO que os documentos apresentados nos autos
do processo administrativo n.º 013/2020, são os necessários para
análise e formalização da concessão do benefício pleiteado,
RESOLVE:

13

“Dispõe sobre a concessão de Pensão Por
Morte a Srª. APARECIDA DO CARMO RIBEIRO
RODRIGUES”.
RONALDO CARLOS DE SOUZA, Diretor Presidente do INSTITUTO
DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE –
IPREM POSSE, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que a Sra. APARECIDA DO CARMO RIBEIRO
RODRIGUES, implementou todos requisitos para a concessão do
beneficio de Pensão Por Morte, nos termos dos artigos 7º, I e 22, I,
todos da Lei 2.358/2008,
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER PENSÃO POR MORTE à dependente
APARECIDA DO CARMO RIBEIRO RODRIGUES, portadora do RG
n.º 25.457.488-9 (SSP/SP), titular do CPF/MF n.º 120.269.368-70,
nascida em 16/12/1944.
Art. 2º - A base de cálculo para a aferição do valor da pensão será
a integralidade do último provento do servidor instituidor, que nesta
data corresponde a R$ 1.452,87 (um mil quatrocentos e cinquenta e
dois reais e oitenta e sete centavos).
Art. 3º - Os reajustes deverão ocorrer anualmente nas mesmas
datas e com os mesmos índices utilizados para o reajuste dos

Art. 1º - CONCEDER APOSENTADORIA POR IDADE à servidora
LUZIA TOSIKO KAGAWA MOMESSO, RG n.º 4.928.855-6.SSP/SP, CPF
nº 864.906.138-91, nascida em 23/09/1949.
Art. 2º - A base de cálculo para a aferição do valor dos proventos
será pela proporcionalidade da média das 80% maiores contribuições,
que nesta data corresponde a R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco
reais).
Art. 3º - Os reajustes deverão ocorrer anualmente na mesma data
e no mesmo índice aplicado aos aposentados do INSS, vez que no
presente caso não há paridade entre ativos e inativos.
Art. 4º - Esta Portaria tem efeito para levantamento de valores
correspondentes a:
I – PIS – Programa de Integração Social;
II – PASEP – Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público;

benefícios do RGPS, para preservação do valor real.
Art. 4º - Esta Portaria tem efeito para levantamento de valores
correspondentes a:
I – PIS – Programa de Integração Social;
II – PASEP – Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público;
III – FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos ao dia 09 de outubro de 2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Santo Antônio de Posse, 15 de outubro de 2020.
RONALDO CARLOS DE SOUZA
DIRETOR PRESIDENTE

III – FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
Art. 5º - Esta portaria entra em vigor a partir de 16 de outubro de
2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Santo Antônio de Posse, 14 de outubro de 2020.
RONALDO CARLOS DE SOUZA
DIRETOR PRESIDENTE
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PODER LEGISLATIVO
Licitações e Contratos
Extrato
TERMO ADITIVO Nº 01/2020 AO CONTRATO Nº06/2018
Contratante: Câmara Municipal de Santo Antônio de Posse
Contratado: ANTONIO JOÃO WU MON ME
Objeto: Contratação de Software de Contabilidade Pública
Valor Total: R$ 23.735,64 (Vinte e três mil, setecentos e trinta e
cinco reais e sessenta e quatro centavos)
Valor Mensal: R$ 1.977,97 (Hum mil, novecentos e setenta e sete
reais e noventa e sete centavos)
Vigência: 12 meses (27/09/2020 a 27/09/2021)
Vereador EDNEI RODRIGUES SILVA (Presidente da Câmara)
CONTRATO Nº 005/2020
Contratante: Câmara Municipal de Santo Antônio de Posse
Contratado: PÁTTERO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA
LTDA. EPP
Objeto: Prestação de Serviços de Assistência, assessoria e
orientação em gestão patrimonial, com acompanhamento na
organização, planejamento, controle do patrimônio, bem como
análise de cadastro, avaliação e depreciação, dentre outros serviços
correlatos.
Valor: R$ 8.798,00 (Oito mil, setecentos e noventa e oito reais)
Vigência: 30 dias (13/10/2020 a 13/11/2020)
Data: 13 de outubro de 2020
Vereador EDNEI RODRIGUES SILVA (Presidente da Câmara)
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