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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: CARLOS EDUARDO PONTES VIALLE
EMPENHO 5993/21
CONTRATADA: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EMPENHO 6110/21
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregar no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a 
contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: ESSENZA SEGURANÇA PATRIMONIAL 
EIRELI
ATA/0458/19
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
regularizar os pagamentos aos colaboradores e apresentar 
os devidos comprovantes no prazo de 24 horas úteis, im-
preterivelmente, a contar do recebimento desta, a totalidade 
dos empenhos em epígrafe. O não cumprimento do prazo 
estabelecido implicará na aplicação das penalidades admi-
nistrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a 
empresa em querendo apresentar contraditório, em atendi-
mento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
MULTA
CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
EMPENHO 5452/21
Considerando que até o momento não foi regularizada a en-
trega total do empenho supramencionado, conforme solicita-
ção do setor de almoxarifado, DECIDO: com fundamento no 
Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. com a cláus. 6ª, item 6.2,  
IV do contrato, aplico-lhe ao descumprimento contratual, 
multa de 20% do valor referente ao atraso das obrigações 
contratuais. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para 
apresentar defesa ou efetivar a entrega total dos itens. A 
inércia e o não cumprimento do contrato poderão implicar no 
agravo da penalização. SMS ALDENIS BORIM.
ADVERTÊNCIA E MULTA
CONTRATADA: INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA
EMPENHOS 5846/21 E 5847/21
CONTRATADA: VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP
EMPENHO 5843/21
CONTRATADA: ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP
EMPENHO 5925/21
TRIOMED COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E ASSISTEN-
CIA TECNICA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 
EIRELI
EMPENHO 6286/21
CONTRATADA: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A
EMPENHOS 5848/21 E 5849/21
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega total dos empenhos supramencionados, DECIDO: 
Com fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como 
a cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual aplicar pena de 
ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, a reincidência 
implicará em rescisão contratual e penalidades adminis-
trativas. Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, 
cc. com a cláus. 6ª, item 6.2,  V do contrato, aplico-lhe ao 
descumprimento contratual, MULTA de 30% do valor refe-
rente ao atraso das obrigações contratuais. Fica concedido 
o prazo de 05 dias úteis para apresentar defesa ou efetivar 
a entrega total dos itens. A inércia e o não cumprimento do 
contrato poderão implicar no agravo da penalização. SMS 
ALDENIS BORIM.
ADVERTÊNCIA E MULTA

CONTRATADA: SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA
EMPENHOS 13001/20 E 13002/20
Considerando que até o momento não foi realizada subs-
tituição total do item referente aos  empenhos supramen-
cionados, DECIDO: Com fundamento no art. 87, I, da Lei 
nº 8.666/93, bem como a cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento 
contratual aplicar pena de ADVERTÊNCIA, e por se tratar de 
falta grave, a reincidência implicará em rescisão contratual 
e penalidades administrativas. Com fundamento no Art. 87, 
II da Lei nº 8.666/93, cc. com a cláus. 6ª, item 6.2,  IV do 
contrato, aplico-lhe ao descumprimento contratual, MULTA 
de 20% do valor referente ao atraso das obrigações contratu-
ais. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para apresentar 
defesa ou efetivar a entrega total dos itens. A inércia e o 
não cumprimento do contrato poderão implicar no agravo da 
penalização. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
GF DA SILVA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE LIMPEZA
REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 274/2018 – PROCESSO 
Nº 12.223/2018 – PRE/0159/18
De ordem da Secretária Municipal de Educação, fi ca der-
radeiramente essa empresa, NOTIFICADA a regularizar 
com a prestação de serviço contratado, de modo a cumprir 
o estabelecido na Cláusula 4.2.1, 4.2.12 e 4.2.13 do Ins-
trumento de Contrato no prazo de 24 horas, frisando que o 
não atendimento desta notifi cação acarretará a aplicação 
das penalidades previstas no Instrumento de Contrato, entre 
elas a suspensão de licitar e contratar com o poder público, 
aplicação de multa, além de rescisão unilateral do contrato. 
Fica concedido o prazo de 5 dias úteis para a empresa, em 
querendo, apresentar o contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais. Fabiana Zanquetta de Azevedo - 
Secretária M. Educação
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: NOROMIX CONCRETO S/A
PE N°248/2020 ATA/0629/20
Considerando a Lei 8.666/93, art. 55, XIII, bem como previ-
são contratual em sua cláusula 7ª, 7.3. Fica o representante 
legal da empresa supramencionada NOTIFICADO para apre-
sentar a CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS 
AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO à 
esta S. M. Agricultura e Abastecimento, no prazo de 05 dias 
úteis, contados do recebimento desta, estando a contratada 
sujeita à aplicação das penalidades contratuais que podem, 
inclusive, culminar na rescisão unilateral do contrato. Conce-
demos o prazo de 05 dias úteis para a empresa em queren-
do, apresentar o contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. - SMAA
EXTRATO 
13° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletronico nº 257/18– Contrato: PRE/0103/18
Contratada: Staffs Recursos Humanos Ltda
Nos termos do art. 78, XIV, da Lei 8.666/93, fi ca suspenso 
pelo prazo de 30 dias o contrato supramencionado. SME. 
Fabiana Z. de Azevedo.
EXTRATO 
3º Termo Aditivo Contratual
Concorrência 20-19 – Contrato COC/0007/20
Contratada: Constroeste Construtora e Participações Ltda
Nos termos do art. 57, §1º, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado 
por mais 60 dias, o prazo de vigência do contrato supramen-
cionado. SMO – Israel Cestari Jr.
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Tomada de Preços 25-20 – Contrato TOP/0027/20
Contratada: Madri Iski Construções Eireli
Nos termos do art. 57, §1º, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado 
por mais 90 dias, o prazo de vigência do contrato supramen-
cionado. SMO – Israel Cestari Jr.
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico 34/20 – Contrato PRE/0064/20
Contratada: Fernanda S. Custodio Fisioterapia Me
Nos termos do art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, fi ca pror-
rogado por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMS
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico 17/20 – Contrato PRE/0062/20
Contratada: Fernanda S. Custodio Fisioterapia Me
Nos termos do art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, fi ca pror-
rogado por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMS
EXTRATO DE CONTRATO

Dispensa de licitação Nº 33/2021; Contrato n° DIL/0017/21
CONTRATADA: MARA SILVIA PEZINATO EPP
OBJETO: Prestação de serviços de limpeza predial em 
ambientes hospitalares tendo em vista a necessidade da 
ampliação da oferta de vagas em leitos para pacientes em 
decorrência da disseminação do “CORONAVIRUS” para 
atendimento aos pacientes que se encontram internados e 
em atendimento devido COVID-19”. Valor: 228.000,00. Pra-
zo de Vigência 180 dias - SMS
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de licitação Nº 37/2021
CONTRATADA: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 
LTDA 
OBJETO: Aquisição de 5.650 ampolas (4ML) de norepinefri-
na 2mg/ml hemitartarato ampola 4 ml, para o enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância interna-
cional decorrente da disseminação do “CORONAVIRUS” 
no município. Empenho n° 7061/2021 - Valor: 49.720,00. 
Entrega Imediata - SMS
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 501/2020
ATA Nº 0293/21
CONTRATADA: SEATLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE 
PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP
OBJETO: Fornecimento de climatizador e vaporizador indus-
trial – Valor Unitário - Item 02 - R$2.000,00 - SME – Fabiana 
Zanquetta de Azevedo – Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2021
ATA Nº 0294/21
CONTRATADA: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos utilizados no 
atendimento ao COVID 19 – Valor Unitário - Item 06 - 
R$21,500 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2021
ATA Nº 0295/21
CONTRATADA: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA
OBJETO: Fornecimento de agulhas e cateter intravenoso – 
Valor Unitário - Item 06 - R$0,11 - SMS – Prazo de vigência: 
12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2021
ATA Nº 0296/21
CONTRATADA: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS 
CIRURGICOS S/A
OBJETO: Fornecimento de agulhas e cateter intravenoso – 
Valores Unitários - Item 01 - R$0,11; Item 02 - R$0,11; Item 
04 - R$0,10; Item 07 - R$0,11; Item 09 - R$0,11 - SMS – 
Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2021
ATA Nº 0297/21
CONTRATADA: INJEX INSDUSTRIA CIRURGICAS LTDA
OBJETO: Fornecimento de agulhas e cateter intravenoso 
– Valores Unitários - Item 03 - R$24,50; Item 05 - R$19,00 - 
SMS – Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 538/2020
ATA Nº 0298/21
CONTRATADA: MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMEN-
TOS HOSPITALARES LTDA
OBJETO: Fornecimento de dietas industrializadas– Valor 
Unitário - Item 14 - R$0,0232 - SMS – Prazo de vigência: 12 
meses.   

COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E
 CONTRATOS

COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
90/2021 – PROCESSO Nº 1894/2021 
Objeto: Registro de preços para aquisição de pano multiuso 
para assistência da Secretaria Municipal de Saúde. Fica 
designada a data da sessão de retomada do pregão em epí-
grafe para o dia 13/04/2021 às 10:30hs para continuidade 
dos trabalhos. Celia Candida Faria - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
45/2021 – PROCESSO Nº 1422/2021 
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais hos-
pitalares. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a 
data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 13/04/2021 às 15:30hs para continuidade dos trabalhos. 
Celia Candida Faria - Pregoeira.
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COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
24/2021 – PROCESSO Nº 1227/2021 
Objeto: aquisição de mobiliário, eletrodomésticos e outros 
para estruturação da rede de serviços do sistema único de 
assistência social e atenção integral a primeira infância. 
Secretaria Municipal de Assistência Social. Fica designada a 
data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 13/04/2021 às 10:30hs para continuidade dos trabalhos. 
Mariana Correa Pedroso Fernandes - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
87/2021 – PROCESSO Nº 1870/2021 
Objeto: registro de preços para aquisição de protetor solar 
com repelente para os agentes comunitários da saúde - 
DEVISA. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a 
data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 13/04/2021 às 14:30hs para continuidade dos trabalhos. 
Mariana Correa Pedroso Fernandes - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
95/2021 – PROCESSO Nº 1917/2021 
Objeto: registro de preços para aquisição de cateter intrave-
noso e seringa. Secretaria Municipal de Saúde. Fica desig-
nada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe 
para o dia 13/04/2021 às 15:00hs para continuidade dos 
trabalhos. Mariana Correa Pedroso Fernandes - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
102/2021 – PROCESSO Nº 1917/2021 
Objeto: Registro de preços para aquisição de marmitex para 
o atendimento dos pacientes das unidades de pronto aten-
dimento (upas) e para as unidades de internação - covid. 
secretaria municipal de saúde. Fica designada a data da 
sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 
12/04/2021 às 15:30hs para continuidade dos trabalhos. 
Mariana Correa Pedroso Fernandes - Pregoeira.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 79/2021 – Processo 
1799/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de 
papelaria para as unidades da Secretaria Municipal de Assis-
tência Social. Sessão pública realizada on line com início dia 
25/03/2021, sendo adjudicados os itens as empresas decla-
radas vencedoras: ALX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 
ME - Item(ns) Empresas ALX COMERCIO DE PAPELARIA 
EIRELI ME (itens 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 58, 
60, 96, 97, 108, 120), BALIPA PAPELARIA E PRESENTES 
LTDA. ME (itens 1, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 54, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 
64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 99, 100, 
101, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 
115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 
128, 129, 130, 131 e 132). O item 136 foi deserto e os itens 
19, 32, 33, 34, 68, 79, 98, 102, 133, 134 e 135 foram fracas-
sados. Não houve manifestação de intenção de recurso. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras” – 
Celia Candida Faria -.Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Helena Cristina Rozales da 
Silva Marangoni - Secretária Municipal de Assistência Social.
EXTRATO 
EXTRATO DE SESSÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 118/2021 – Processo n.º 
11040/2021
Objeto: registro de preços para fornecimento de marmitex 
em atendimento aos Centros de Atenção Psicossocial e 
CIAPS. Secretaria Municipal de Saúde.
O pregão eletrônico restou fracassado uma vez que os valo-
res fi nais alcançados fi caram acima da estimativa do edital. 
Celia Candida Faria - pregoeira
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 96/2021, PROCESSO 11.087/2021, objetivando o 
registro de preços para contratação de empresa para cha-
madas técnicas de serviços emergenciais em fogões indus-
triais, fornos, refrigeradores, freezer, lavadoras de roupas e 
centrais de água gelada em atendimento as unidades esco-
lares e demais locais da Secretaria Municipal de Educação. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 27/04/2021, 
às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na ínte-
gra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 142/2021, PROCESSO 11.233/2021, objetivando 
a aquisição de insumos e ferramentas para realização de 
reparos nos equipamentos de informática da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 27/04/2021, às 14:30h. e abertura a partir das 14:32h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 143/2021, PROCESSO 11.266/2021, objetivando o 
registro de preços para aquisição de luvas descartáveis para 
utilização nas unidades  da Secretaria Municipal de Assis-
tência Social. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 28/04/2021, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 146/2021, PROCESSO 11.268/2021, objetivando 
a aquisição de fone headset para a Secretaria Municipal 
de Fazenda. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 28/04/2021, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 

disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 145/2021, PROCESSO 11.267/2021, objetivando 
o registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios 
(refrescos e suco de frutas concentrado) para o abasteci-
mento do corpo de Bombeiros do município. Gabinete do 
Prefeito. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
28/04/2021, às 14:00h. e abertura a partir das 14:02h. O 
edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 141/2021, PROCESSO 11.262/2021, objetivando 
o registro de preços para aquisição de gênero alimentício 
(leite longa vida) em atendimento ao consumo e preparo da 
alimentação do efetivo do Corpo de Bombeiros. Gabinete 
do Prefeito. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 26/04/2021, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 139/2021, PROCESSO 11.230/2021, objetivando 
a contratação de empresa para fornecimento de postos de 
serviços terceirizados de encarregado de construção civil e 
manutenção, instalador de tubulações, jardineiro, pedreiro de 
edifi cações, pintor, serviços de mestre serralheiro, serviços 
gerais, técnico em elétrica e tratorista de roçadeira para a 
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 26/04/2021, às 08:30h. e abertura a 
partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 70/2021 – Processo 
1714/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de 
pintura. Secretaria Municipal de Educação. Sessão pública 
realizada on line com início dia 26/03/2021, sendo adjudi-
cados os itens as empresas declaradas vencedoras: A.C.A. 
EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (itens 2, 15, 18, 20), 
FERNANDO ROGERIO MARTIN EPP (itens 5, 12), INDÚS-
TRIA DE MÓVEIS V.V. LTDA. ME (itens 4, 8, 9, 13, 22), L.F. 
GONÇALVES JÚNIOR TINTAS EIRELI ME (itens 1, 3, 6, 
11, 14, 16, 17, 19, 21), LUNAR COMÉRCIO DE SINALIZA-
ÇÃO VIÁRIA EIRELI  (item 7) e PONTO MIX COMERCIAL 
E SERVICOS EIRELI (item 10). Não houve manifestação 
de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível 
no “Portal de Compras” – Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - 
Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Fabiana Zanqueta de Azevedo 
- Secretária Municipal de Educação.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 99/2021 – Processo 
1923/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de pneus no-
vos para as viaturas do Corpo de Bombeiros. Gabinete do 
Prefeito. Sessão pública realizada on line com início dia 
01/04/2021, sendo adjudicados os itens as empresas decla-
radas vencedoras: CONSTANTINO PNEUS EIRELI (itens 
1, 2, 10, 14) e ZEUS COMERCIAL EIRELI (itens 3, 4, 5, 6, 
7, 11). Itens 08, 09 e 12: Fracassados. Item 13: Deserto. 
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras” – Eloisa 
Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. José Carlos Moreira – Chefe 
de Gabinete.

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 021/2020
CONTRATANTE: Empresa Municipal de Urbanismo de São 
José do Rio Preto – EMURB
CONTRATADA: W2I ADMINISTRAÇÃO, DESENVOLVI-
MENTO & CONSULTORIA DE NEGÓCIOS ELETRÔNICOS 
LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa especializada em pres-
tação de serviços para implantação de sistema integrado de 
automação de controle e fi scalização de bilhetes de embar-
que do Terminal Rodoviário Governador Laudo Natel de São 
José do Rio Preto/SP, conforme especifi cações constantes 
do presente Termo de Referência. 
VALOR MENSAL: R$ 5.990,00 (Cinco mil e novecentos e 
noventa reais).
VALOR TOTAL: R$ 71.880,00 (Setenta e um mil e oitocentos 
e oitenta reais).
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução deste contra-
to será por 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 17 de dezembro de 2020.
FUNDAMENTO LEGAL: Contrato nº 021/2020; Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar nº 
123/2006.

São José do Rio Preto-SP, 17 de dezembro de 2020.
_________________________________________
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
DIRETOR PRESIDENTE

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

AVISO ÀS LICITANTES 
RECURSOS ADMINISTRATIVOS - CONCORRÊNCIA Nº 
05/2020 – PROCESSO Nº 81/2020
Objeto:” Ampliação do prédio do almoxarifado do SeMAE, 
localizado na Rodovia Délcio Custódio da Silva (km 4,5) no 

município de São José do Rio Preto, incluindo fornecimento 
de todos os materiais, mão de obra, máquinas e equipamen-
tos necessários à execução dos serviços
RECORRENTES: KAIRÓS CONSTRUÇÕES E EMPREEN-
DIMENTOS LTDA
           ELLIPSE PROJETOS E CONSTRUÇÕES 
EIRELI 
RECORRIDA: COMISSÃO DE LICITAÇÕES –SeMAE
RECORRENTES:  CONSTRUTORA ALPHA VITÓRIA LTDA.
      CONCRETA CONSTRUÇÕES LTDA. 
RECORRIDA: ARION CONSTRUÇÕES E GERENCIAMEN-
TO DE OBRAS EIRELI EPP
 Recebo os Recursos interpostos pelas recorrentes, fi cando 
aberto o prazo às demais licitantes para fi ns de contrarra-
zões. 
S.J.Rio Preto, 09.04.2021 - Sonia M. F. S. Gomes – Presi-
dente da CL.
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO - PREGÃO 
ELETRÔNICO 13/2021 – PROCESSO SeMAE Nº 15/2021
Objeto: Aquisição de materiais de escritório e informática 
para serem utilizados nas unidades do Serviço Municipal 
Autônomo de Água e Esgoto – SeMAE.
Contratada: CARLOS EDUARDO PONTES VIALLE.
Ordem de Fornecimento nº 054/2021, recebida em 
22.03.2021. Valor: R$761,85.
Prazo de entrega: 15 dias. Itens: 01, 02, 03, 04, 12 e 
13.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
AVISO ÀS LICITANTES - NOVA DATA DE REALIZAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO 20/2021 – PROCESSO SICOM 
397/2021.
Objeto: Contratação de empresa para prestação de servi-
ços de manutenção com fornecimento de peças, materiais, 
serviço em guindaste tipo munck, modelo F10/2H, marca 
FACCHINI, acoplado ao Caminhão FORD, placa BNZ-0815, 
patrimônio 4020.
Por interesse da Administração para ampliação do prazo de 
envio das propostas, fi ca designado o dia 26.04.2021 a partir 
das 08h30 para a realização do pregão. 
S. J. Rio Preto, 09.04.2021 – Renato Eduardo de Freitas – 
Pregoeiro
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PRE-
GÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Muni-
cipal de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 25/2021, Pro-
cesso SICOM 3111/2020 objetivando a Aquisição de lacres e 
arruelas de vedação.
Prazo de Entrega: 30 dias. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 23.04.2021, às 08h30 e abertura a par-
tir das 08h35. O edital, na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no portal de 
compras. 
S. J. Rio Preto, 26.03.2021 – Leandro Garcia de Freitas – 
Gerente Comercial e de Relações com o Usuário – interino.
S. J. Rio Preto 09.04.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E 
SEGURANÇA 

PORTARIA SMTTS/Nº 013/2021 
Dispõe sobre a designação de 

agente de trânsito.  
O Engº Amaury 
Hernandes, Secretário 
Municipal de Trânsito, 
Transporte e Segurança, 
no uso de suas 
atribuições legais, etc. 
          

RESOLVE:  
Artigo 1º - Nos termos do § 4º do artigo 280 da Lei Federal 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código 
de Trânsito Brasileiro e, de conformidade com o Convênio 
firmado com o Governo do Estado de São Paulo, por 
intermédio da Secretaria de Segurança Pública, DESIGNAR 
para atuar como agentes da Autoridade de Trânsito no 
âmbito de sua competência no município de São José do Rio 
Preto, os seguintes policiais militares, objeto do Ofício nº. 17° 
BPM/I-082/400/21, expedido pelo respectivo Comandante. 
- Sd PM Ariana Paula Santana Sales, RE: 145744-6; e 
- Sd PM Luis Guilherme Silva Pavani, RE: 149390-6. 
Artigo 2º -Os efeitos desta portaria retroagem a partir de 05 
de abril de 2021.  
      Registre-se;    
   Publique-se;    
   Cumpra-se. 

São José do Rio Preto, 08 de abril de 2021. 
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PORTARIA Nº 6683, DE 08 DE ABRIL DE 2021 

DESIGNA a COMISSÃO DE GESTORES DE CONTRATOS, surtindo os 
efeitos a partir  de 08 de abril de 2021, composta pelos servidores: 
CAROLINE GAGLIARDO DORDAN, Presidente; MARIANA DA CRUZ 
MACHADO RODRIGUES, Vice-presidente;  LEANDRO JOSÉ AREDE, 
DAVID AYMAR RONCONI BRUNO, ALESSANDRA NUNES LISBOA; e os 
servidores EDSON AUGUSTO MATSUCUMA e PAULO EDUARDO 
DUARTE, suplentes. 

 
PORTARIA Nº 6684, DE 09 DE ABRIL DE 2021. 

ENQUADRA os servidores ocupantes de cargos efetivos, a que fazem 
jus devido a Progressão por Merecimento, surtindo seus efeitos a partir 
30 de março de 2021, a seguir:  
DAVID AYMAR RONCONI BRUNO, Agente Legislativo, Referência CM-
1B, Padrão Técnico Administrativo 40h; 

ELISA SUEMI FUJIEDA, Telefonista, Referência CM-1B, Padrão Técnico 
Administrativo 30h; 

GILMAR SQUIVE, Operador de Câmera, Referência CM-1C, Padrão 
Técnico Administrativo 30h; 

HUGO FERREIRA ZACCARELLI, Interprete de Libras, Referência CM-1C, 
Padrão Técnico Administrativo 40h; e 

SIMONE DA CRUZ NASCIMENTO DE SOUZA, Interprete de Libras, 
Referência CM-1C, Padrão Técnico Administrativo 40h. 

 
 
VER. PEDRO ROBERTO GOMES 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

                                                                                                                                                                                            DEPARTAMENTO DE PESSOAL      

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

 
EXTRATO DE ADITIVO 
PROCESSO Nº 15/2021 
ADITIVO Nº 07/2021 
CONTRATO N° 04/2020 
Contratada: SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME. 
Objeto: Acréscimo, supressão quantitativa e reequilíbrio econômico ao Contrato nº 04/2020, 
que tem como objeto a aquisição de produtos de limpeza com entrega parcelada, por 12 
(doze) meses. 
Vigência: 08 de abril de 2021 a 09 de abril de 2021. Data da assinatura: 08 de abril de 
2021. Valor do acréscimo: R$77,45 (setenta e sete reais e quarenta e cinco centavos). 
Valor da supressão: R$12.286,34 (doze mil, duzentos e oitenta e seis e trinta e quatro 
centavos). Valor total do reequilíbrio econômico: R$452,20 (quatrocentos e cinquenta e 
dois reais e vinte centavos). Recursos orçamentários: 3390.30 – Material de consumo. 
Base Legal: art. 65 da lei federal nº 8.666/93. São José do Rio Preto, 09 de abril de 2021. 
Ver. PEDRO ROBERTO GOMES Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio 
Preto. 
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EXTRATO DE ADITIVO 
  
PROCESSO Nº 17/2021 
ADITIVO Nº 09/2021 
CONTRATO N° 05/2020 
Contratada: ERICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI 
Objeto: Supressão quantitativa ao Contrato nº 05/2020, que tem como objeto o fornecimento 
de materiais de limpeza, com entrega parcelada, por 12 (doze) meses. 
Vigência: 08 de abril de 2021 a 09 de abril de 2021. Data da assinatura: 08 de abril de 
2021. Valor da supressão: R$150,00 (cento e cinquenta reais). Base Legal: art. 65 da lei 
federal nº 8.666/93. São José do Rio Preto, 09 de abril de 2021. Ver. PEDRO ROBERTO 
GOMES Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto. 
 
 

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO
Art. 29, II, da Lei 13.303/16 e Regulamento Interno de Licita-
ções e Contratos da Empro

CONTRATO Nº: 005/2021
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
CONTRATADA: Griffon Brasil Assessoria Ltda.
OBJETO: Contratação de empresa especializada em cap-
tação de leitura e envio de recortes eletrônicos de diários 
ofi ciais, visando o fornecimento de intimações/publicações 
em nome da CONTRATANTE.
VALOR: R$ 2.118,23 (dois mil, dcento e dezoito reais e vinte 
e três centavos)
VIGÊNCIA: 02 de maio de 2021 a 01 de maio de 2022. 
DATA DO CONTRATO: 08 de abril de 2021.
São José do Rio Preto/SP, 09 de abril de 2021. 
Angelo Bevilacqua Neto - Diretor- Presidente.

PROCESSO ELEITORAL PARA ESCOLHA DOS REPRE-
SENTANTES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

NOS CONSELHOS DA RIOPRETOPREV
EDITAL nº. 05/2021

A Comissão Eleitoral da escolha dos representantes dos 
Servidores Públicos Municipais nos Conselhos da RioPre-
toPrev, mandato 2021/2022, vem tornar pública os inscritos 
para o pleito da Eleição do Conselho Municipal, eleições 
entre servidores inativos, e o Conselho Fiscal da Rio Preto-
Prev, eleições entre servidores ativos, do Município de São 
José do Rio Preto, com base na Lei Complementar nº 64/90, 
Lei Complementar nº. 139/2001 e a Lei Complementar nº 
626/2020:
1. Conselho Municipal de Previdência
a) Adriana Rambaiolo Tonin I RG: 15.625.495-5 
b) Merli Diniz I RG: 3.212.769
c) Rosycarmen Pontes Gestal Alvares I RG: 12.952.452-9 
2. Conselho Fiscal 
a) Aline Caroline Mancera de Carvalho Mendonça I RG: 
441699868-0 
b) Fernando Cesar Martin I RG 136871380
c) Maria Helena Milanez Ronchi I RG: 14722908-0
d) Rosimere Cleide Souza Desidério I RG: 273252860 
3. Indeferidos
a) Marcos Antônio Machado I RG: 17.621.641-8 – Conselho 
Fiscal
4. Prazo para impugnação
a) O prazo para apresentação dos recursos e impugnações 
será nos dias 12 e 13 de abril, até às 16h00.
b) O recurso será apresentado de forma eletrônica, através 
de formulário disponível endereço eletrônico disponível nos 
sites da ATEM e SSPM.
c) Os resultados quanto à análise dos recursos e impugna-
ções serão divulgados na data de 14 de abril de 2021 no 
Diário Ofi cial do 
5. Divulgação dos candidatos e campanha
a) A campanha realizar-se-á partir de 14 de abril de 
2021.
b) Será disponibilizado na página virtual das entidades 
a foto, nome e a identifi cação do candidato, através de vídeo 
(até 01 minuto de duração) ou texto a ser elaborado pelo 
próprio candidato.
c) Será publicado no Diário Ofi cial do Município divul-
gação das eleições com as fotos dos candidatos com as 
respectivas identifi cações e os cargos concorrentes.
d) Será permitido aos candidatos a produção e divulga-
ção de forma individual de sua candidatura através de todos 
os meios legalmente disponíveis e não proibidos, sendo 
vedado o oferecimento ou promessa de qualquer forma de 
retribuição ou remuneração pelo voto.
6. Os casos omissos serão discutidos e decididos pela 
Comissão Eleitoral.

São José do Rio Preto, 09 de abril de 2021.

Comissão Eleitoral

Lei n.º 2.582, de 08 de abril de 2021. 
 

“Altera a Lei n.º 2.547, de 15 
de abril de 2020 e dá outras 
providências”.  

 
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito 

Municipal de Cedral, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e 
ele sanciona e promulga a seguinte Lei,  

 
Artigo 1.º - O artigo 1.º da Lei Municipal n.º 2.547/2020 

ficará com a seguinte redação: 
 
“Fica instituído o Conselho Municipal de Proteção e 

Defesa dos Animais, órgão de natureza consultivo, deliberativo e 
normativo, instrumento de políticas municipais de destinação e 
gerenciamento de receitas e meios para o desenvolvimento e 
execução de ações, voltadas à saúde, proteção, defesa e ao bem 
estar dos animais do Município de Cedral”. 

 
Artigo 2.º - O artigo 4º, Inciso II da Lei n.º 2.547/2020 

ficará com a seguinte redação: 
 
“1 (um) representante da Coordenadoria Municipal do 

Meio Ambiente ou Coordenadoria Municipal de Agricultura;” 
 
Artigo 3.º - O artigo 4º, inciso VIII da Lei n.º 2.547/2020 

ficará com a seguinte redação: 
 
“1 (um) representante de entidade e/ou pessoa que atue 

na proteção e defesa dos animais, legalmente constituído ou não;” 
 
Artigo 4.º - O artigo 4º, inciso IX, § 5 da Lei n.º 

2.547/2020 ficará com a seguinte redação: 
 
“Os membros listados no inciso VIII serão indicados 

juntamente com seus respectivos suplentes, em consulta pública, 
devidamente realizada e dada à devida publicidade a mesma em 
meio online ou escrito de ampla circulação, e indicados através de 
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ofício com cópia da respectiva ata ao chefe do executivo que 
nomeará quando possível”. 

 
Artigo 5.º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
Prefeitura Municipal de Cedral, 08 de abril de 2021; 91.º 

ano de Emancipação Político-Administrativa. 
 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 
Prefeito Municipal 

 
Registrada em livro próprio e Publicada por afixação na 

mesma data e local de costume. 
 

Luis Henrique Garcia 
Secretário 

 
 

Lei n.º 2.583, de 09 de abril de 2021.  
“Dispõe sobre a retificação do 
Conselho Municipal de 
Acompanhamento e Controle 
Social do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – 
CACS/FUNDEB, criado pela Lei 
Municipal n.º 1.899, de 14 de 
março de 2007, e dá outras 
providências”.  
 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do 
Município de Cedral, Estado de São Paulo, no uso das atribuições 
que me confere a Lei Orgânica Municipal, FAÇO SABER que a 
Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte Lei:  

Capítulo I 

Das Disposições Preliminares 
Art. 1.º - Fica retificado o Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – CACS/FUNDEB, no âmbito do 
Município de Cedral/SP, criado pela Lei Municipal n.º 1.899, de 14 
de março de 2007.  

Capítulo II 
Da composição 

Art. 2.º - O Conselho a que se refere o art. 1.º é 
constituído por 16 (dezesseis) membros titulares, acompanhados 
de seus respectivos suplentes, conforme representação e indicação 
a seguir discriminadas:  

a) 2 (dois) representantes do Poder Executivo municipal, 
dos quais pelo menos 1 (um) da Secretaria Municipal de Educação 
ou órgão educacional equivalente; 

b) 1 (um) representante dos professores da educação 
básica pública;  

c) 1 (um) representante dos diretores das escolas 
básicas públicas;  

d) 1 (um) representante dos servidores técnico-
administrativos das escolas básicas públicas;  

e) 2 (dois) representantes dos pais de alunos da 
educação básica pública;  

f) 2 (dois) representantes dos estudantes da educação 
básica pública, dos quais 1 (um) indicado pela entidade de 
estudantes secundaristas.  

g) 1 (um) representante do respectivo Conselho 
Municipal de Educação (CME);  

h) 1 (um) representante do Conselho Tutelar a que se 
refere a Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990, indicado por seus 
pares;  

i) 2 (dois) representantes de organizações da sociedade 
civil;  

j) 1 (um) representante das escolas indígenas; 

k) 1 (um) representante das escolas do campo;  
l) 1 (um) representante das escolas quilombolas. 
§1.º - Os membros titulares que serão indicados pelo 

conjunto dos estabelecimentos, farão o processo eletivo organizado 
para escolha do Presidente. 

§ 2.º - A indicação referida no caput deste artigo, para os 
mandatos posteriores ao primeiro, deverá ocorrer em até vinte dias 
antes do término do mandato vigente, para a nomeação dos 
conselheiros que atuarão no mandato seguinte. 

§ 3.º - Os conselheiros de que trata o caput deste artigo 
deverão guardar vínculo formal com os segmentos que 
representam, devendo esta condição constituir-se como pré-
requisito à participação no processo eletivo previsto no § 1.º. 

§ 4.º - São impedidos de integrar o Conselho do Fundeb: 
I – Cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 

terceiro grau, do Prefeito e do Vice-Prefeito, e dos Secretários 
Municipais; 

II – Tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de 
assessoria ou consultoria que prestem serviços relacionados à 
administração ou controle interno dos recursos do Fundo, bem 
como cônjuges, parentes consanguíneos ou afins, até terceiro grau, 
desses profissionais; 

III – Estudantes que não sejam emancipados; e 
IV – Pais de alunos que: 
a) exerçam cargos ou funções públicas de livre 

nomeação e exoneração no âmbito do Poder Executivo Municipal; 
ou 

b) prestem serviços terceirizados ao Poder Executivo 
Municipal.  

§ 5.º - Na hipótese de inexistência de estudantes 
emancipados, representação estudantil poderá acompanhar as 
reuniões do conselho com direito a voz.  

§ 6.º - O presidente do conselho será eleito por seus 
pares em reunião do colegiado, sendo impedido de ocupar a função 
o representante do governo gestor dos recursos do Fundo no 
âmbito do Município. 

§ 7.º - As organizações da sociedade civil a que se refere 
este artigo:  

a) são pessoas jurídicas de direito privado sem fins 
lucrativos, nos termos da Lei n.º 13.019, de 31 de julho de 2014;  

b) desenvolvem atividades direcionadas à localidade do 
respectivo conselho;  

c) devem atestar o seu funcionamento há pelo menos 1 
(um) ano contado da data de publicação do edital;  

d) desenvolvem atividades relacionadas à educação ou 
ao controle social dos gastos públicos;  

e) não figuram como beneficiárias de recursos 
fiscalizados pelo conselho ou como contratadas da Administração 
da localidade a título oneroso. 

Art. 3.º - O suplente substituirá o titular do Conselho do 
FUNDEB nos casos de afastamentos temporários ou eventuais 
deste, e assumirá sua vaga temporariamente (até que seja 
nomeado outro titular) nas hipóteses de afastamento definitivo 
decorrente de: 

I – Desligamento por motivos particulares; 
II – Rompimento do vínculo de que trata o § 3.º, do art. 

2.º; e 
III – Situação de impedimento previsto no § 4.º, do art. 

2.° incorrida pelo titular no decorrer de seu mandato. 
§ 1.º - Na hipótese em que o conselheiro titular e/ou 

suplente incorrerem na situação de afastamento definitivo descrito 
no art. 3.º, a instituição ou segmento responsável pela indicação 
deverá indicar novos representantes para o Conselho do Fundeb. 

Art. 4.º - O mandato dos membros do Conselho será de 
4(quatro) anos, vedada a recondução para o próximo mandato. 

§1.º - O primeiro mandato dos membros do Conselho 
terá validade até a data de 31/12/2022, sendo um mandato para 
regularização da nova lei. 

§2.º - A partir do dia 01/01/2023, o mandato será de 4 
(quatro) anos, sendo vedada a reeleição. 

Capítulo III 

Das Competências do Conselho do FUNDEB 
Art. 5.º - Compete ao Conselho do FUNDEB: 
I – Acompanhar e controlar a repartição, transferência e 

aplicação dos recursos do Fundo; 
II – Supervisionar a realização do Censo Escolar e a 

elaboração da proposta orçamentária anual do Poder Executivo 
Municipal, com o objetivo de concorrer para o regular e tempestivo 
tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros 
que alicerçam a operacionalização do Fundeb; 

III – Examinar os registros contábeis e demonstrativos 
gerenciais mensais e atualizados relativos aos recursos repassados 
ou retidos à conta do Fundo;  

IV – Emitir parecer sobre as prestações de contas dos 
recursos do Fundo, que deverão ser disponibilizadas mensalmente 
pelo Poder Executivo Municipal; e 

V – Aos conselhos incumbe, também, acompanhar a 
aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa 
Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE e do 
Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à 
Educação de Jovens e Adultos - PEJA e, ainda, receber e analisar 
as prestações de contas referentes a esses Programas, formulando 
pareceres conclusivos acerca da aplicação desses recursos e 
encaminhando-os ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação - FNDE.  

VI – Outras atribuições que a legislação específica 
eventualmente estabeleça; 

Parágrafo Único. O parecer de que trata o inciso IV 
deste artigo deverá ser apresentado ao Poder Executivo Municipal 
em até trinta dias antes do vencimento do prazo para a 
apresentação da prestação de contas junto ao Tribunal de Contas 
do Estado/Municípios. 

Capítulo IV 
Das Disposições Finais 

Art. 6.º - O Conselho do Fundeb terá um Presidente e 
um Vice-Presidente, ambos eleitos por seus pares.  

Parágrafo único - Estão impedidos de ocupar a 
Presidência e a Vice-Presidência os conselheiros designados nos 
termos do art. 2.º, alínea a, desta lei. 

Art. 7.º - Na hipótese em que o membro que ocupa a 
função de Presidente do Conselho do Fundeb incorrer na situação 
de afastamento definitivo previsto no art. 3.º, a Presidência será 
ocupada pelo Vice-Presidente. 

Art. 8.º - No prazo máximo de 30 (trinta) dias após a 
instalação do Conselho do Fundeb, deverá ser aprovado o 
Regimento Interno que viabilize seu funcionamento. 

Art. 9.º - As reuniões ordinárias do Conselho do Fundeb 
serão realizadas trimestralmente, com a presença da maioria de 
seus membros, e, extraordinariamente, quando convocados pelo 
Presidente ou mediante solicitação por escrito de pelo menos um 
terço dos membros efetivos. 

Parágrafo único - As deliberações serão tomadas pela 
maioria dos membros presentes, cabendo ao Presidente o voto de 
qualidade, nos casos em que o julgamento depender de 
desempate. 

Art. 10 - O Conselho do Fundeb atuará com autonomia 
em suas decisões, sem vinculação ou subordinação institucional ao 
Poder Executivo Municipal. 

Art. 11 - A atuação dos membros do Conselho do 
Fundeb: 

I – Não será remunerada; 
II – É considerada atividade de relevante interesse 

social; 
III – Assegura isenção da obrigatoriedade de 

testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão 
do exercício de suas atividades de conselheiro, e sobre as pessoas 
que lhes confiarem ou deles receberem informações;  

IV – Veda, quando os conselheiros forem representantes 
de professores e diretores ou de servidores das escolas públicas, 
no curso do mandato: 

a) exoneração de ofício ou demissão do cargo ou 
emprego sem justa causa, ou transferência involuntária do 
estabelecimento de ensino em que atuam; 

b) atribuição de falta injustificada ao serviço, em função 
das atividades do conselho; e 

c) afastamento involuntário e injustificado da condição de 
conselheiro antes do término do mandato para o qual tenha sido 
designado. 

V – Veda, quando os conselheiros forem representantes 
de estudantes em atividades do Conselho, no curso do mandato, 
atribuição de falta injustificada nas atividades escolares. 

Art. 12 - O Conselho do Fundeb não contará com 
estrutura administrativa própria, devendo o Município garantir 
infraestrutura e condições materiais adequadas à execução plena 
das competências do Conselho e oferecer ao Ministério da 
Educação os dados cadastrais relativos à sua criação e 
composição. 

Parágrafo único - A Prefeitura Municipal deverá ceder 
ao Conselho do Fundeb um servidor do quadro efetivo municipal 
para atuar como Secretário Executivo do Conselho. 

Art. 1 - O Conselho do Fundeb poderá, sempre que 
julgar conveniente: 

I – Apresentar, ao Poder Legislativo local e aos órgãos 
de controle interno e externo manifestação formal acerca dos 
registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do Fundo, 
dando ampla transparência ao documento em sítio da internet; 

II – Por decisão da maioria de seus membros, convocar 
o Secretário Municipal de Educação, ou servidor equivalente, para 
prestar esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e a execução 
das despesas do Fundo, devendo a autoridade convocada 
apresentar-se em prazo não superior a trinta dias. 

III – Requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos, 
os quais serão imediatamente concedidos, devendo a resposta 
ocorrer em prazo não superior a 20 (vinte) dias, referentes a:  

a) licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras 
e serviços custeados com recursos do Fundo; 

b) folhas de pagamento dos profissionais da educação, 
as quais deverão discriminar aqueles em efetivo exercício na 
educação básica e indicar o respectivo nível, modalidade ou tipo de 
estabelecimento a que estejam vinculados; 

c) documentos referentes a convênios do Poder 
Executivo com as instituições comunitárias, confessionais ou 
filantrópicas sem fins lucrativos que são contempladas com 
recursos do Fundeb; 

d) outros documentos necessários ao desempenho de 
suas funções; 

IV – Realizar visitas e inspetorias in loco para verificar: 
a) o desenvolvimento regular de obras e serviços 

efetuados nas instituições escolares com recursos do Fundo; 
b) a adequação do serviço de transporte escolar; 
c) a utilização em benefício do sistema de ensino de 

bens adquiridos com recursos do Fundo. 
Art. 14 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios disponibilizarão em sítio na internet informações 
atualizadas sobre a composição e o funcionamento dos respectivos 
conselhos de que trata esta Lei, incluídos:  

I – Nomes dos conselheiros e das entidades ou 
segmentos que representam;  

II – Correio eletrônico ou outro canal de contato direto 
com o conselho;  

III – Atas de reuniões;  
IV – Relatórios e pareceres; 
V – Outros documentos produzidos pelo conselho. 
Art. 15 - Durante o prazo previsto no § 3.º do art. 2.º, os 

representantes dos segmentos indicados para o mandato 
subsequente do Conselho deverão se reunir com os membros do 
Conselho do Fundeb, cujo mandato está se encerrando, para 
transferência de documentos e informações de interesse do 
Conselho. 

Art. 16 - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando a Lei Municipal n.º 1.899, de 14 de março de 
2007. 

Prefeitura Municipal de Cedral, 09 de abril de 2021; 91.º 
Ano de Emancipação Político-Administrativa. 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS  
Prefeito Municipal  

 
Registrada em livro próprio e Publicada por afixação na 

mesma data e local de costume. 
 

Luis Henrique Garcia 
Secretário 

 
 

 
Lei n.º 2.584, de 09 de abril de 2021. 

 
“Autoriza o Poder Executivo 
Municipal firmar convênio com 
o Departamento de Estradas de 
Rodagem do Estado de São 
Paulo – DER/SP, e dá outras 
providências”. 
 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do 
Município de Cedral, Estado de São Paulo, no uso das atribuições 
que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, FAZ SABER, que a 
Câmara Municipal de Cedral aprovou e ele sanciona e promulga a 
seguinte Lei:  

 
Artigo 1.º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado 

a firmar Convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem 
do Estado de São Paulo – DER/SP.  

 
Artigo 2.º - Fica o Poder Executivo Municipal, desde 

logo, autorizado a realizar as despesas decorrentes da sua 
participação na avença.   

 

Artigo 3.º - As despesas decorrentes do disposto no Art. 
2.º desta Lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento 
vigente, suplementadas se necessário.  

 
Artigo 4.º - A presente Lei entrará em vigor na data de 

sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
 
Prefeitura Municipal de Cedral, 09 de abril de 2021; 91.º 

Ano de Emancipação Político-Administrativa.  
 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 
Prefeito Municipal 

 
Registrada em livro próprio e Publicada por afixação na 

mesma data e local de costume. 
 

Luis Henrique Garcia 
Secretário 

 
 


