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Empresa contratada pela Prefeitura conclui 
desassoreamento de trecho urbano do Rio do Peixe

A empresa Porto de Areia Aliança, 
contratada através de licitação pela 
Prefeitura de Socorro, concluiu um 
serviço de desassoreamento de cerca 
de 1,3 km do trecho urbano do Rio 
do Peixe, entre a ponte da Rua Capitão 
Batista Pereira de Araújo até próximo 
do entroncamento da futura Avenida 
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 
com a Avenida XV de Agosto.

O serviço foi realizado de novem-
bro de 2020 a abril de 2021, e foram 
retiradas do leito do rio cerca de cinco 
caçambas de lixo, além de lodo e ou-
tros resíduos. O desassoreamento tem 
como principal objetivo aprofundar 
o rio, evitar enchentes e melhorar o 
ecossistema em seu entorno.

É importante ressaltar que a em-
presa fez o serviço de dragagem do lei-
to do rio se atentando em não alterar 
as características geográficas naturais 
do rio. Houve algumas regiões onde a 
profundidade do rio atingiu aproxima-
damente 3 metros, porém sendo mais 
comuns percursos com profundidades 
entre 1,5m e 2,5m.

Em reunião o com prefeito Ricardo 
Lopes, no dia 12 de maio, os represen-
tantes da empresa apresentaram rela-
tório com resultados da operação, que 
foi considerada como bem sucedida.

“Nossa preocupação com o meio 
ambiente é constante. A sustentabilidade 
é um dos principais pilares de nossa ad-
ministração, por entender que isso inter-
fere diretamente na qualidade de vida da 
população a curto, médio e longo prazo” 
– comentou o prefeito Ricardo Lopes.

Foram retiradas cerca de cinco caçambas de lixo de apenas 1,3km do rio

Campanha resulta em coleta de 
24 mil embalagens de agrotóxicos

A mobilização da Secretaria de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável, através do Departamento de De-
senvolvimento Rural, resultou na coleta 
de 24.257 embalagens vazias de agrotó-
xicos, materiais que não fazem parte do 
sistema convencional de reciclagem.

A Campanha de Devolução de 
Embalagens de Agrotóxicos teve a 
participação de 51 produtores rurais 
socorrenses, no dia 26 de maio, das 
8h às 13h, no Ecoponto Municipal. O 
material foi enviado para a cidade de 
Valinhos, onde terá destinação ambien-
talmente adequada.

“Encaminhamos as embalagens para 
a Associação dos Distribuidores de Insu-
mos Agrícolas de São Paulo (ADIAESP), 
onde é feito todo o procedimento den-
tro das normas legais” – explica Alexan-
dre Moreira de Souza, diretor do De-
partamento de Desenvolvimento Rural.

A campanha é realizada anualmente 
e tem crescido a cada ano. Em relação 
a 2019, foram recolhidas 9.935 embala-
gens a mais. “Temos que conseguir a ade-
são de todos os produtores que usam 
agrotóxicos, pois haverá dano zero ao 
meio ambiente”, ressalta o secretário 
de Meio Ambiente, Tiago Sartori.

Fundo Social de Socorro anuncia 
entrega de cobertores

O inverno nem chegou, mas o frio já 
está por ai, o que se pode antever sua 
intensidade no andamento dos próxi-
mos dias, e se apresentando de forma a 
preocupar os munícipes, principalmen-
te aqueles que passam por vulnerabi-
lidade financeira, e que nem sempre 
podem adquirir peças de roupas, agasa-
lhos e cobertores de proteção ao que 
está por vir. “Já não bastasse a pande-
mia e todo o seu contexto de dificul-
dade, com inúmeras famílias buscando 
doações de alimentos e cestas básicas, 
e agora a chegada do frio, antes mesmo 
do início do inverno”, preocupa-se  Ed-
vania Faria Lopes, presidente do Fundo 
Social de Solidariedade de Socorro. 

Diante desse quadro, as equipes do 
Fundo Social de Solidariedade e Se-
cretaria Municipal de Cidadania, estão 
antecipando a entrega de cobertores, 
oferecendo um pouco mais de aque-
cimento e conforto a quem precisa. 
“Se não podemos resolver todos os 
problemas de cada um, pelo menos 
precisamos minorar suas necessidades, 
que na verdade é nossa obrigação, en-
quanto equipes de assistência e fundo 
social”, comenta a primeira dama. 

Considerando que as doações por 

parte de empresas e munícipes gene-
rosos, já alcançaram uma quantidade 
bastante significativa, assunto em que 
voltaremos com detalhes e agradeci-
mentos, as equipes sociais anunciam a 
entrega de cobertores nos próximos 
dias 31 de maio (segunda-feira), 01 de 
junho (terça-feira) e 02 de junho (quar-
ta-feira), nas dependências do CREAS, à 
rua Barão de Ibitinga, 593, das 8h às 17h. 

Portanto quem estiver precisando 
de cobertores, deve passar no CREAS 
para retirá-los, obviamente referindo-
-se a quem vive fase de carência. 

Não devem esquecer de apresentar 
o Cartão Cidadão.
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PORTARIAS ..............................................................

PORTARIA Nº 9102/2021
JOSUÉ RICARDO LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, 

ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

Art. 1º. Contratar em caráter emergencial e por tempo determinado decorrente do Processo Se-
letivo Simplificado nº 01/2021 da Secretaria de Saúde, conforme previsto nos Decretos Municipais nº 
4.036/20 de 23/03/2020 e nº 4.063/20 de 11/05/2020:

Elaine Cristina Genghini Cândido – R.G. nº 24.159.415-7 - (Servente) 24-05-2021

Daniele Caroline Munarão Garcia – R.G. nº 46.014.264-1- (Fisioterapeuta) 24-05-2021

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 26 de maio de 2021

Publique-se.
Josué Ricardo Lopes 
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
Lauren Salgueiro Bonfá
Procuradora Jurídica

PORTARIA Nº 9103/2021
JOSUÉ RICARDO LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, 

ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

Art. 1º. - Desligar por pedido de demissão:
- JOICE ALICE DE OLIVEIRA FACCIO, portadora da CTPS  59383 Série  00375-SP, ocupante do 

emprego público em comissão de Chefe da Coordenadoria de Faturamento a partir  de  21 de Maio  de 2021.
- CAROLINA CARVALHO, portadora do R.G. nº 34.527.589-5, contratada em caráter emergencial 

e por tempo determinado em 2020 como Enfermeiro a partir de 24 de Maio de 2021.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 26 de maio de 2021

Publique-se.
Josué Ricardo Lopes 
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
Lauren Salgueiro Bonfá
Procuradora Jurídica 

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

DECRETO Nº 4198/2021
Dispõe sobre a implantação de restrições adicionais às medidas de enfrentamento à 

Pandemia no Município de Socorro/SP, e dá providências.

JOSUÉ RICARDO LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO 
DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DECRETA:

Art. 1º - Fica proibida a locação de chácaras de recreio e assemelhados no Município de Socorro/SP, com 
a finalidade de realização de festividades, eventos e demais situações que resultem em aglomeração de pessoas.

Parágrafo único - No período compreendido entre os dias 01 a 13 de junho, fica expressamente 
proibida a locação de chácaras de recreio e assemelhados no Município de Socorro/SP, independentemente de 
qual seja a sua finalidade ou destinação. 

Art. 2º - A proibição contida neste decreto se estende aos proprietários de chácaras e assemelhados, 
que pretendem realizar reuniões, eventos, festividades particulares ou qualquer outra situação que resulte em 
contrariedade às normas de saúde aplicáveis no combate ao Coronavírus.

Art. 3º - As pessoas que forem notificadas pelo Departamento de Vigilância em Saúde, em decorrência 
da confirmação do contágio pelo Coronavírus, deverão cumprir integralmente a determinação de isolamento 
e todas as outras medidas impostas para evitar a propagação da doença.

Parágrafo único – Caso seja constatado o descumprimento da determinação de isolamento aplicada 
a pacientes diagnosticados com Coronavírus, serão encaminhadas informações às autoridades locais, podendo 
o infrator responder pelos crimes de perigo de contágio de moléstia grave, perigo para a vida ou saúde de outrem, 
epidemia e infração de medida sanitária preventiva.

Art. 4º - Fica vedado o traslado de passageiros pelas empresas de transporte e motoristas autônomos 
sediados no município, com a finalidade de levar pessoas para festas clandestinas e eventos assemelhados, seja 
nos limites do município ou fora dele.

Parágrafo único – O desrespeito da restrição imposta neste artigo sujeitará o infrator às penalidades 
previstas no parágrafo único do artigo anterior.

Art. 5º - O Departamento de Fiscalização, Vigilância em Saúde e Guarda Civil Municipal, atuarão 
permanentemente em conjunto, obstando qualquer situação que venha a contrariar as determinações contidas 
nos artigos anteriores.

Art. 6º - O descumprimento das restrições previstas nos artigos 1º e 2º ensejará aplicação de multa 
no valor R$ 2.965,00 (dois mil, novecentos e sessenta e cinco reais), tanto para o locador, como para o 
locatário, além de eventual responsabilização de ambos na esfera criminal.  

Art. 7º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 25 de maio de 2021.

Publicado no Mural da Prefeitura nesta data.
Josué Ricardo Lopes 
Prefeito Municipal
José Ricardo Custódio da Silva
Chefe de Gabinete

DECRETO Nº 4199/2021
“Dispõe sobre a permissão de espaço público, passeio, para passagem de rede de esgoto, 

localizado na Rua João Leonardelli, nº 272, Socorro-SP, na forma e condições que especifica”.

JOSUÉ RICARDO LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, 
ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, Considerando que o art. 
92, § 3º, da Lei Orgânica do Município de Socorro, confere ao Poder Executivo a prerrogativa de autorizar 
permissão para utilização de qualquer bem público, a título precário, e por Decreto; DECRETA:

Art. 1º - Fica permitido o uso, a título precário e gratuito, por tempo indeterminado, de área 
pertencente ao poder público para passagem de rede de esgoto localizado na Rua João Leonardelli, nº 272, 
Socorro-SP, Condomínio Prof.ª Helena José Bonfá, nos moldes do Processo Administrativo nº 7661/2021.

Art. 2º - A presente permissão poderá ser revogada a qualquer tempo, devendo o espaço retornar 
a seu estado atual, e o permissionário não terá direito à indenização de qualquer espécie, por benfeitorias 
introduzidas no espaço ora permitido ou serviços prestados durante a vigência da presente permissão.

Art. 3º - As obras serão realizadas as expensas do permissionário e sendo de total responsabilidade do mesmo.
Art. 4º - O Município, não se responsabiliza, administrativa e civilmente, por eventuais danos causados 

a terceiros decorrentes da sua má utilização, bem como de encargos ou indenizações de qualquer natureza.
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 25 de maio de 2021

Publique-se.                          
 Josué Ricardo Lopes
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
Lauren Salgueiro Bonfá
Procuradora Jurídica

DECRETO Nº 4200/2021
“Dispõe sobre a permissão de espaço público para execução de uma caixa de inspeção de 

esgoto localizada na Travessa da Rua Goiás em frente ao imóvel nº 181, Loteamento “Jardim 
Santa Cruz 1A”, Socorro-SP, na forma e condições que especifica”.

JOSUÉ RICARDO LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, 
ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, Considerando que o art. 
92, § 3º, da Lei Orgânica do Município de Socorro, confere ao Poder Executivo a prerrogativa de autorizar 
permissão para utilização de qualquer bem público, a título precário, e por Decreto; DECRETA:

 Art. 1º - Fica permitido o uso, a título precário e gratuito, por tempo indeterminado, de área pertencente 
ao poder público para execução de uma caixa de inspeção de esgoto localizada na Travessa da Rua Goiás em frente ao 
imóvel nº 181, Loteamento “Jardim Santa Cruz 1A”, Socorro-SP, nos moldes do Processo Administrativo nº 7620/2021.

Art. 2º - A presente permissão poderá ser revogada a qualquer tempo, devendo o espaço retornar 
a seu estado atual, e o permissionário não terá direito à indenização de qualquer espécie, por benfeitorias 
introduzidas no espaço ora permitido ou serviços prestados durante a vigência da presente permissão.

Art. 3º - As obras serão realizadas as expensas do permissionário e sendo de total responsabilidade do mesmo.
Art. 4º - O Município, não se responsabiliza, administrativa e civilmente, por eventuais danos causados 

a terceiros decorrentes da sua má utilização, bem como de encargos ou indenizações de qualquer natureza.
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 25 de maio de 2021

Publique-se.                          
 Josué Ricardo Lopes
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
Lauren Salgueiro Bonfá
Procuradora Jurídica

DECRETO Nº 4201/2021
Dispõe sobre a implantação de restrições adicionais às medidas de enfrentamento à Pandemia 

no Município de Socorro/SP, entre os dias 28 de maio à 13 de junho e dá providências.

JOSUÉ RICARDO LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, 
ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, CONSIDERANDO, 
que o expressivo aumento do número de casos de infectados pelo Coronavírus no Município de Socorro/SP, 
vem comprometendo drasticamente o atendimento na rede municipal de saúde; DECRETA:

Art. 1º - O atendimento presencial nas lanchonetes, pizzarias, restaurantes e cafés, ficará restrito ao 
limite de 30% da capacidade máxima do estabelecimento, observada a necessidade de distanciamento entre as 
mesas, aferição de temperatura e distribuição de senhas.

Art. 2º - Os templos religiosos deverão limitar o atendimento de pessoas ao máximo de 30% da sua capacidade 
de acolhimento dos fiéis, observada a necessidade de distanciamento entre as pessoas e aferição de temperatura.

Art. 3º - As academias, estúdios, centros de treinamentos e similares, deverão limitar o atendimento 
de seus clientes a 30% da sua capacidade máxima, observando-se ainda a necessidade de pré-agendamento de 
horários para treinamentos.

Art. 4º - Os salões de beleza e barbearias deverão atender seus clientes somente de maneira 
individualizada e com hora marcada.

Art. 5º - Os comércios de grande circulação de pessoas, como os mercados e supermercados, 
deverão obrigatoriamente fornecer senhas de acesso para seus clientes, de modo que o atendimento presencial 
não ultrapasse o limite de 30% da sua capacidade máxima, além da necessidade de aferição de temperatura nas 
portas de acesso ao estabelecimento.

Art. 6º - Ficam proibidas as atividades esportivas coletivas em geral.
Art. 7º - Os centros de compras, feira de malhas, shopping, galerias e estabelecimentos congêneres, 

deverão restringir o atendimento de seus clientes ao limite 30% da sua capacidade máxima, restringindo ainda o 
acesso de veículos em seus estacionamentos na mesma proporção, além da aferição de temperatura dos clientes. 

Art. 8º - Fica proibido o consumo local em bares, lojas de conveniências dos postos de combustíveis, 
trailers e estabelecimentos congêneres, sendo admitido seu funcionamento somente na modalidade delivery.

Art. 9º - O Departamento de Fiscalização, Vigilância em Saúde e Guarda Civil Municipal atuarão 
intensivamente, obstando qualquer situação que venha a contrariar as determinações contidas neste decreto, 
inclusive com aplicação de multas e responsabilização na seara criminal dos responsáveis pela desobediência.

Art. 10 – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 27 de maio de 2021.

Publicado no Mural da Prefeitura nesta data.
Josué Ricardo Lopes
Prefeito Municipal 
José Ricardo Custódio da Silva
Chefe de Gabinete

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Eu, Josué Ricardo Lopes, 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, e art. 9º, letra “a”, inc. XXVI do Decreto Municipal 
nº 2914/2011, HOMOLOGO o resultado PROCESSO Nº 018/2021/PMES – PREGÃO PRESENCIAL 
PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2021, cujo objeto é a Registro de preços para aquisição de 
massa asfáltica CBUQ, embalado, estocável e com aplicação a frio em manutenção de pavimentos 
(tapa-buracos), pelo período de 12 meses, conforme especificações constantes no Termo de Refe-
rência – Anexo II do Edital, para a empresa abaixo relacionada, conforme Ata de Julgamento e Adjudicação 
de 12/05/2021, disponibilizada na íntegra no sítio eletrônico da municipalidade (www.socorro.sp.gov.br), a saber:

REBORN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP, para os itens abaixo relacionados:                  
Item 01, pelo valor total de R$ 46.500,00 (Quarenta e Seis Mil e Quinhentos Reais);
Item 02, pelo valor total de R$ 15.500,00 (Quinze Mil e Quinhentos Reais).

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

Socorro, 20 de Maio de 2021.
Josué Ricardo Lopes 
Prefeito Municipal 

CONVOCAÇÃO PARA TESTE DE CAPACITAÇÃO FÍSICA PARA 
PROMOÇÃO DO GCM FABIANO DOMINGUES MACIEL

A Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão da Estância de Socorro, convoca o Guarda Civil Municipal 
Fabiano Domingues Maciael para teste de TESTE DECAPACITAÇÃO FÍSICA para promoção, conforme Artigo 
149, seção IV, anexo VIII da Lei Complementar 215/2014 atualizada pela Lei 216/2014 e anexo X da Lei Com-
plementar nº 197/2012 na data e horário abaixo relacionado em tabela.

DIA  07/06/2021
ÀS 08H00MIN

PARQUE DA CIDADE RECINTO DE EXPOSIÇÕES JOÃO ORLANDI 
PAGLIUSI

*TRAJE CAMISETA E CALÇÃO OU SHORTS E TÊNIS.

Socorro, 25 de maio de 2021.

ELI SALGUEIRO
SECRETÁRIA DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO.

SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO .............

CONVOCAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DE PROMOÇÃO DE 
CLASSE DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEIS 

MUNICIPAIS 197/2012, 215/2014, 216/2014 E LEI FEDERAL 13.022/2014
Em virtude da abertura de vaga para classe de nível imediatamente acima, bem como em atendimento á decisão 
proferida nos autos do processo judicial número 0010084-28.2018.5.15.0118, em trâmite perante a Vara do 
Trabalho de Itapira/SP, fica convocado o GCM FABIANO DOMINGUES MACIEL para a realização de provas 
de promoção e mérito, a serem realizadas em datas divulgadas na Imprensa Oficial do Município de Socorro/SP, 
consoante atendimento dos seguintes requisitos:
I - Tempo de serviço em cargo efetivo como Guarda Civil Municipal:
II - Prova Intelectual: prova teórica escrita - mínimo de 50 (cinquenta) e máximo de 100 (cem) pontos
III - Teste de capacitação física: de acordo com a tabela de índices mínimos a serem alcançados, conforme faixa 
etária do candidato;
IV - Atos disciplinares, conforme registros nos assentamentos do candidato, verificado através do comportamento:
a)Se excepcional, acrescentar 20 pontos;
b)Se ótimo, acrescentar 15 pontos;
c)Se bom, acrescentar 10 pontos.

Será considerado classificado se obtiver a pontuação mínima exigida nos itens “I” a “IV” do tópico anterior.

Socorro, 25 de maio de 2.021

ELI SALGUEIRO
SECRETÁRIA DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2021
PROCESSO 011/2021 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2021

Objeto: Registro de Preço para serviços de castração de cães e gatos (fêmeas e machos), com fornecimento 
de materiais, medicação, funcionário qualificado e equipamento para executar o serviço em local próprio, pelo 
período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no Anexo II – Termo de Referência.

LEANDRO LUCATELLI BUENO - ME
item Quant. Unid. Especificação Valor 

Unitário 

01 575 Serv.

Contratação de empresa prestadora de serviços e habilitada com médico 
veterinário responsável devidamente inscrito no conselho regional de 
medicina veterinária, para executar serviços de procedimentos cirúrgicos 
de esterilização (castração) de:
- cães fêmeas. 

R$ 179,00

02
Item 

exclusivo a 
participação 
de ME ou 

EPP

50 Serv.

Contratação de empresa prestadora de serviços e habilitada com médico 
veterinário responsável devidamente inscrito no conselho regional de 
medicina veterinária, para executar serviços de procedimentos cirúrgicos 
de esterilização (castração) de:
- cães machos.

R$ 154,00

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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2021
PROCESSO 011/2021 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2021

Objeto: Registro de Preço para serviços de castração de cães e gatos (fêmeas e machos), com fornecimento 
de materiais, medicação, funcionário qualificado e equipamento para executar o serviço em local próprio, pelo 
período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no Anexo II – Termo de Referência.

BRUNO DIECKMANN TROIANI VETERINÁRIO ME

item Quant. Unid. Especificação Valor 
Unitário 

03 575 Serv.

Contratação de empresa prestadora de serviços e habilitada 
com médico veterinário responsável devidamente inscrito 
no conselho regional de medicina veterinária, para executar 
serviços de procedimentos cirúrgicos de esterilização 
(castração) de: - gatos fêmeas.

R$ 117,00

04
Item exclusivo a 
participação de 

ME ou EPP
50 Serv.

Contratação de empresa prestadora de serviços e habilitada 
com médico veterinário responsável devidamente inscrito 
no conselho regional de medicina veterinária, para executar 
serviços de procedimentos cirúrgicos de esterilização 
(castração) de: - gatos machos.

R$109,00 

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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2021
PROCESSO 007/2021 – PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2021

Objeto: Registro de preços para Aquisição de Medicamentos, conforme pedido da Secretaria de Saúde, pelo 
período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo II – Termo de Referência.

PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ITEM QUANT UNID. DESCRIÇÃO FABRICANTE/
REGISTRO

VALOR 
UNITÁRIO

39 50.000 COMPRIMIDO CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150MG EMS S/A
1023510390042 R$ 0,44

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

RESUMO DE EDITAL
A Prefeitura Municipal da Estância de Socorro comunica a todos os interessados que se encontra aberto na 
Supervisão de Licitação o seguinte processo:

(Republicação, devido à retificação de Edital).

PROCESSO Nº 016/2021/PMES – TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021. Objeto: Contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de educação, visando à implantação de Sistema de Ensino 
de Inglês para os alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, a ser utilizado pelas unidades escolares do 
Município, abrangendo o fornecimento de materiais didáticos para alunos e professores, prestação de serviços 
de assessoria pedagógica, formação para equipe técnica de ensino e portal de acesso, conforme especificações 
constantes no Projeto Básico do edital. Tipo: TÉCNICA E PREÇO. Encerramento para a entrega dos 
envelopes Nº 01 – Habilitação, Nº 02 – Proposta Técnica e Nº 03 – Proposta Comercial, até às 09h30min do dia 
14/07/2021, e reunião de Licitação às 10h. Período de Disponibilização do Edital: 02/06/2021 à 07/07/2021. 
Período de Cadastramento: 02/06/2021 à 08/07/2021. Socorro, 27 de maio de 2021.

O Edital completo será disponibilizado no site www.socorro.sp.gov.br e maiores informações poderão ser 
obtidas junto à Supervisão de Licitação do Município de Socorro, pessoalmente, das 8:30 as 16:00 horas, 
na Avenida José Maria de Faria, 71, salto, Socorro, São Paulo, ou pelo telefone (19) 3855-9655, no horário 
comercial, exceto aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos. 

Paulo Reinaldo de Faria – Chefe de Supervisão de Licitação

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Eu, Josué Ricardo Lopes, Prefeito Municipal, em cumprimento ao disposto no inciso VI, do Art. 43 da Lei Federal 
de Licitações Nº 8.666/93e demais alterações posteriores, ADJUDICO e HOMOLOGO o resultado do 
PROCESSO Nº 023/2021/PMES - CONVITE Nº 003/2021, referente à Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de obras de engenharia, visando o “Recapeamento Asfáltico 
em ruas do Município de Socorro/SP, através do Contrato de Repasse nº 899651/2020 – Operação: 
1070281-53 – programa de Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano, firmado entre a 
União, através do Ministério do Desenvolvimento Regional, por intermédio da Caixa Econômica 
Federal e o Município de Socorro/SP, conforme especificações descritas no anexo II – Memorial 
Descritivo do Edital, conforme Ata de Julgamento e Classificação da Comissão Municipal de Licitações, de 
20/05/2021, disponibilizada na íntegra no sítio eletrônico da municipalidade (www.socorro.sp.gov.br) para a 
empresa QUIMASSA PAVIMENTAÇÃO E ENGENHARIA LTDA, pelo valor global de R$ 296.790,86 
(Duzentos e Noventa e Seis Mil, Setecentos e Noventa Reais e Oitenta e Seis Centavos).

Socorro, 25 de maio de 2021.

Josué Ricardo Lopes
Prefeito Municipal

DESPACHO
Interessado: SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI. 
Assunto: Reequilíbrio econômico-financeiro, referente à Ata de Registro de Preços nº 006/2021 - 
PROCESSO Nº 004/2021/PMES - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2021.
Com fundamento nas decisões proferidas no TC 4415.989.15-1 e TC 15292.898.16-7 do Egrégio Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo e nos documentos contidos no PROCESSO Nº 004/2021/PMES - PREGÃO 
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2021, INDEFIRO o requerimento formulado pela 
empresa SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI, detentora da ata, visando 
o reequilíbrio econômico-financeiro, e declaro IMPROCEDENTE seu requerimento, pois a empresa não 
comprovou prejuízos que impeçam o fornecimento do material. Encaminhar o presente despacho a Supervisão 
de Licitação para as providências legais cabíveis. 

Socorro, 25 de Maio de 2021
Josué Ricardo Lopes
Prefeito Municipal
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COMUNICADO DE OUVIDORIA
A Câmara Municipal da Estância de Socorro, através de seu presidente Vereador Willhams 
Pereira de Morais, informa que o horário de funcionamento da Ouvidoria da Câmara 
Municipal é das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira. 

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 15/2021
Este Ato dispõe sobre procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à 
propagação da COVID-19 no âmbito da Câmara Municipal da Estância de Socorro.
CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas administrativas voltadas ao 
combate da propagação da COVID-19 no âmbito da Câmara Municipal da Estância de 
Socorro;
CONSIDERANDO o crescente número de casos ocorridos na cidade de Socorro;
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, VEREADOR 
WILLHAMS PEREIRA DE MORAIS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 69, inciso 
II, letra “a”, do Regimento Interno desta Casa, 

RESOLVE:
Art. 1º Os trabalhos realizados na sede da Câmara Municipal deverão obedecer às 
normas de distanciamento e uso de máscara facial, observando-se os cuidados 
necessários a fim de evitar o adensamento de pessoas no ambiente de trabalho.  
Art. 2º As Audiências Públicas das Metas Fiscais e Saúde, a se realizarem no dia 28 
de maio, a partir das 17h, na Sala de Sessões da Câmara Municipal, ocorrerão sem a 
presença de público e serão transmitidas através dos canais:  https://www.facebook.com/
camarasocorro e https://www.youtube.com/CamaraMunicipaldeSocorro.
Art. 3º Fica suspensa a realização de Sessão Solene na Câmara Municipal, até a designação 
de nova data, em especial a autorizada através do Decreto nº 1/2021, para homenagem 
ao trabalhador da saúde – “Medalha Francisco Alves Bezerra”. 
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 
contar desta data.
Câmara Municipal de Socorro, 25 de maio de 2021.

Willhams Pereira de Morais - Presidente

AVISO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 
A Câmara Municipal da Estância de Socorro, através de seu presidente, leva ao 
conhecimento da população socorrense  que as Audiências Públicas, abaixo relacionadas, 
ocorrerão sem a presença de público e serão transmitidas através dos canais:  https://www.
facebook.com/camarasocorro e https://www.youtube.com/CamaraMunicipaldeSocorro.
•	 Audiência Pública da Saúde, referente ao 1.º quadrimestre de 2021 (janeiro a 
abril), que será realizada pela Secretaria Municipal da Saúde, no dia 28 de maio de 2021, 
sexta-feira, às 17h, na Sala de Sessões da Câmara Municipal, situada à Rua XV 
de Novembro n.º 18, em atendimento às disposições da Emenda Constitucional 29 e Lei 
Complementar nº 141/2012:
•	 Audiência Pública das Metas Fiscais, para demonstração e avaliação do cum-
primento das metas fiscais referente ao 1.º quadrimestre de 2021 (janeiro a abril), que 
será realizada pelo Poder Executivo, perante a Comissão Finanças e Orçamento no dia 
28 de maio de 2021, sexta-feira, às 18h, na Sala de Sessões da Câmara Mu-
nicipal, situada à Rua XV de Novembro n.º 18, em atendimento ao § 4º, Art. 9º da Lei 
Complementar nº 101/2000.

Willhams Pereira de Morais - Presidente da Câmara Municipal

CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Câmara Municipal da Estância de Socorro, através de seu presidente, comunica que, em 
cumprimento ao artigo de Lei Federal nº 8.689/93, à Emenda Constitucional 29, e, confor-
me dispõe a lei Complementar 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal, realizar-se à no dia 28 
de Maio de 2021, às 17h, Sala das Sessões da Câmara Municipal da Estância de Socorro - 
Socorro/SP, a Audiência Pública para divulgação do relatório sobre o funcionamento das 
ações da Saúde, demonstrando as fontes dos recursos aplicados no 1º quadrimestre de 
2021 (Janeiro à Abril) e o Demonstrativo das Aplicações dos Recursos Financeiros do 

CONISCA – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Circuito das Águas.

Vereador Willhams Pereira de Morais– Presidente da Câmara Municipal

Prefeitura Municipal da Estância de
Socorro convida população

Socorrense para Audiência Pública
Em atendimento ao artigo 9º, § 4 da Lei de Responsabilidade Fiscal (L.C. N.º 101/00), a Administração 
Municipal convida toda a população para participar da audiência pública referente às metas fiscais do 
Primeiro Quadrimestre de 2021, a realizar-se no dia 28 de Maio, às 18.00h, no Auditório da Câmara 
Municipal de Socorro, sito a Rua XV de Novembro, nº 18 – Centro. Serão adotadas medidas de 
segurança e precaução contra proliferação do Coronavirus (Covid-19).

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 21 de Maio de 2021.

Josué Ricardo Lopes
Prefeito Municipal

FAZENDA .................................................................


