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Aviso de licitação

COMUNICADO DE ABERTURA DE CERTAME LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 
A SER REALIZADO PELA BOLSA ELETRÔNICA DE COMPRAS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
– SISTEMA BEC/SP, O. C. 828300801002019OC00009. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 7.779/2018. EDITAL DE 
PREGÃO N.º 21/2019. ABERTURA: 12/04/2019, ÀS 10 HORAS. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA ABAS-
TECIMENTO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL A DIVERSOS PRÓPRIOS QUE COMPÕEM O MUNICÍPIO DE 
CUBATÃO, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR 
ITEM.

O Edital poderá ser obtido através do site www.bec.sp.gov.br, aba Pregão Eletrônico. Código da Unidade de Gestão: 
828300. Informações através do telefone (13) 3362-6181.

Cubatão, 27 de março de 2019.

RODRIGO GUIMARÃES DA SILVA
Diretor do Departamento de Suprimentos

Aviso de licitação

COMUNICADO DE ABERTURA DE CERTAME LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 
A SER REALIZADO PELA BOLSA ELETRÔNICA DE COMPRAS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
– SISTEMA BEC/SP, O. C. 828300801002019OC00021. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 6272/2018. EDITAL DE 
PREGÃO N.º 22/2019. ABERTURA: 11/04/2019, ÀS 10 HORAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE VIATURA UNIDADE 
DE RESGATE (UR) A SER UTILIZADA PELO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO 
DE SÃO PAULO, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 
UNITÁRIO.

O Edital poderá ser obtido através do site www.bec.sp.gov.br, aba Pregão Eletrônico. Código da Unidade de Gestão: 
828300. Informações através do telefone (13) 3362-6181.

Cubatão, 27 de março de 2019.

RODRIGO GUIMARÃES DA SILVA
Diretor do Departamento de Suprimentos

Aviso de REVOGAÇÃO

Comunico aos interessados, conforme art. 49 da Lei Federal 8.666/93, a REVOGAÇÃO do Pregão Presencial n° 
15/2019, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES - TIC, MEDIANTE FOR-
NECIMENTO DE SERVIÇOS PARA GARANTIA DE DISPONIBILIDADE E ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRU-
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TURA DO PARQUE TECNOLÓGICO DE TIC DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO – PMC DE FORMA 
CONTÍNUA, cuja data de abertura estava agendada para o dia 29/03/2019 às 10 horas. Processo administrativo n° 
11.860/2017.

Motivo: Adequação do Edital devido a pedido de Impugnação junto a Prefeitura Municipal de Cubatão.

Cubatão, 27 de março de 2019.

“486º da Fundação do Povoado 
70º da Emancipação”

RODRIGO GUIMARÃES DA SILVA
Diretor do Departamento de Suprimentos

EXTRATO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

NºADM-012/2019. Contratante: P.M.C. Processo: 6923/2017. Contratada: ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS 
LTDA. Assinatura: 07/02/2019. Obj: Prorrogação do prazo contratual por 12 meses, contados a partir de 07 de fevereiro de 
2019. Constitui, também, o objeto do presente Aditamento, o acréscimo de 25% dos quantitativos inicialmente contratados, 
passando o valor global do contrato a corresponder à quantia de R$ 72.000,00.

Cubatão, 27 de março de 2019. 

486º da Fundação do Povoado
70º da Emancipação

Márcia Maria dos Santos Silva
Divisão de Comunicações – Chefe

EXTRATO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

NºADM-018/2019. Contratante: P.M.C. Processo: 553/2015. Contratada: SMARAPD INFORMÁTICA LTDA. As-
sinatura: 22/03/2019. Obj: Prorrogação do prazo contratual por 12 meses, contados a partir de 23 de março de 2019. Valor: 
R$ 1.828.960,00. 

Cubatão, 27 de março de 2019.

“486º da Fundação do Povoado 
 70º da Emancipação

Márcia Maria dos Santos Silva
Divisão de Comunicações – Chefe
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EDITAL PARA CONHECIMENTO PÚBLICO N°006/2019

O Conselho Municipal da Condição Feminina de Cubatão - CMCF CUBATÃO, criado pela Lei Municipal 1.590/1986, 
alterado pelas Leis 2.779/2002 e 2.838/2003 e regimento interno Decreto nº 8.627/2004, no uso de suas atribuições legais, 
torna público a ata da reunião extraordinária do Conselho Municipal da Condição Feminina no dia 13 de fevereiro de 
2019.

Assim, para que chegue ao conhecimento de todos, expedimos e publicamos o presente edital.

Cubatão, 13 de março de 2019.

Cristina Moreira de Oliveira
Presidente

Ata da reunião extraordinária do CMCF de Cubatão de 13 de fevereiro de 2019 

O Conselho Municipal da Condição Feminina de Cubatão – CMCF, criado pela Lei Municipal 1.590/1986, alterado 
pelas Leis 2.779/2002 e 2.838/2003 e regimento interno Decreto nº 8.627/2004, no uso de suas atribuições legais e regi-
mentais, faz saber à população:

Ata da reunião ordinária de 13 de fevereiro de 2019

Aos treze dias do mês de fevereiro de dois mil e deze-
nove, às dezoito horas, no Centro de Referência da Mu-
lher, sito à Rua Salgado Filho, número duzentos e vinte e 
sete, no Jardim Costa e Silva, foi iniciada a reunião ordi-
nária deste Conselho. Estiveram presentes as conselhei-
ras: Ana Carolina Torres, Beatriz Roseléa Hilário, Cláu-
dia Regina Donadio da Silva, Cleide dos Santos Barbosa, 
Cristina Moreira de Oliveira, Erenita Maria Barbosa, 
Morgana Souza Monteiro, Nailse Machado Cruz, Paloma 
dos Santos, Patrícia Oliveira da Silva, Paula Ravanelli 
Losada e Solange Dias Arantes de Almeida. As servido-
ras públicas Sueli Machado e Cristiane apresentaram dois 
ofícios que indicam as referidas servidoras como novas 
representantes da Secretaria Municipal de Assistência 
Social - Semas.  Os ofícios foram recebidos pela mesa, 
contudo, como as servidoras ainda não tomaram posse, 
elas participaram da reunião como representantes da Se-
mas e não na qualidade de conselheiras. A presidente do 
CMCF, Cristina Moreira de Oliveira, abriu a reunião dan-
do boas-vindas às conselheiras, convidadas e observado-
ras. Na sequência, eu, Morgana Souza Monteiro, realizei 
a leitura da ata da reunião extraordinária do dia trinta de 
janeiro de dois mil e dezenove, realizando ajustes a pedi-
do das conselheiras que, na sequência, aprovaram o docu-
mento. O seguinte item da pauta foi relativo ao edital da 
Semas sobre as vacâncias neste Conselho. A conselheira 
Paula Ravanelli esclareceu que o edital de chamada públi-
ca das representantes da sociedade civil visa preencher 
duas vagas que ainda estão em aberto, uma das organiza-
ções Comunitárias da terceira idade e outra da Associa-
ção dos Portadores de Deficiências que não foram eleitas 
na VII Conferência Municipal de Políticas para as Mulhe-

res de Cubatão. A apresentação deste edital ao Conselho 
é uma obrigação da SEMAS, nos termos do artigo segun-
do do Decreto número dez mil novecentos e onze barra 
dois mil e dezoito, cujo cumprimento vem sendo poster-
gado desde a primeira reunião. A representante da Secre-
taria, Cristiane, disse não ter informação sobre essa soli-
citação. A conselheira Paula Ravanelli solicitou assim 
que Semas apresente a proposta na próxima reunião ordi-
nária deste Conselho, impreterivelmente. O próximo item 
da pauta foi a discussão de sugestões de modificações 
relativas à Lei Ordinária número 1590 (mil quinhentos e 
noventa), de cinco de junho de 1986 (mil novecentos e 
oitenta e seis). A conselheira Paula Ravanelli, que ficou 
incumbida de fazer o estudo sobre o tema, apresentou di-
versas sugestões à plenária, consubstanciadas no docu-
mento anexo, que fica fazendo parte integrante desta Ata.  
As propostas apresentadas foram discutidas e aprovadas 
por unanimidade pelas conselheiras presentes e deverão 
ser encaminhadas à Semas para superior avaliação e en-
caminhamento, pelo Prefeito, do respectivo projeto de lei 
à Câmara Municipal de Cubatão. Cristiane, representante 
da Semas, levantou a discussão sobre a paridade de com-
posição da mesa diretora do CMCF, indicando que o regi-
mento interno do Conselho apontaria para isso. Paula Ra-
vanelli sugeriu que essa discussão fosse feita mediante 
leitura do regimento interno em seu artigo dezessete, de-
monstrando que o dispositivo permite mais de uma inter-
pretação. A conselheira Paloma considerou inoportuno o 
retorno à essa discussão, pois no dia da eleição da mesa o 
poder público estava presente e não se manifestou, suge-
rindo que a mesa fosse mantida como está. A conselheira 
Sueli Machado disse que, embora não estivesse presente 
no dia da eleição, de acordo com informação do Secretá-
rio de Assistência Social, Sebastião Ribeiro, e da Diretora 
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da pasta, Ariella Vaz, a presidente do Conselho concor-
dou que o assunto poderia ser discutido na próxima ordi-
nária. Eu sugeri que a Semas trouxesse uma sugestão de 
solução para o problema, apresentando sua proposta de 
composição de uma nova mesa na próxima reunião, po-
rém essa sugestão não seguiu para votação. A conselheira 
Cláudia Donadio afirmou que para ser representante do 
poder público não basta ser servidora de carreira e citou o 
exemplo da então candidata à presidência à época, Sheila 
Pereira, que, embora servidora, não faz parte do Conse-
lho por indicação do governo e sim, representando a so-
ciedade civil. Cristiane insistiu que a proposta da Semas 
é manter a paridade e no entendimento da Secretaria para 
isso seria necessário rever a vice-presidência do Conse-
lho. A vice-presidente Carol Torres afirmou que no dia da 
eleição o governo estava presente e não se manifestou 
nem apresentou candidatura.  A conselheira Paula Rava-
nelli sugeriu encerrar as discussões, pois não há nova pro-
posta para colocar em votação. Ela afirmou que a Semas 
não apresentou proposta de como fazer a recomposição 
da mesa diretora, só restando à manutenção da mesa, em 
conformidade com o resultado da eleição do dia trinta de 
janeiro. Sugeriu, ainda, que se aperfeiçoe a redação do 
regimento em vigor, em especial do artigo dezessete onde 
consta a paridade no âmbito da presidência e secretaria. 
Segundo Cristiane, a Semas entende que a atual mesa não 
observa o regimento e considera que a composição da 
mesa não é legítima. Porém, as conselheiras presentes de-
cidiram manter a mesa diretora eleita na reunião de trinta 
de janeiro. A Comissão criada para as festividades do Dia 
Internacional da Mulher apresentou a programação a ser 
realizada no dia quinze de março no Centro de Referên-
cia. As atividades se iniciam às oito da manhã com aula 
de zumba, na sequência o café da manhã, atração musical 
e prevenção à saúde da mulher em parceria com a Secre-
taria de Saúde. Às dez da manhã haveria abertura oficial 
do evento com a palavra da Presidente, lançamento e 
abertura das inscrições para a segunda turma do projeto 
Promotoras Legais Populares de Cubatão, inauguração 
da Sala do Conselho e homenagens. Na sequência, uma 
roda de conversa com tema “saúde da mulher”. Pausa 
para o almoço e à tarde, retorno com roda de conversa 
com mães especiais e atividades simultâneas de cabelo e 
maquiagem, atendimento psicológico, entre outras ativi-
dades, seguido por outro bate-papo sobre igualdade racial 
e diversidade de gênero. Sobre as homenagens a mulheres 
que fazem a diferença na comunidade cubatense, várias 
conselheiras sugeriram nomes que poderiam fazer parte: 
Cristiane sugeriu a Silvana Protetora; Nailse Sugeriu Cla-
rice Rebouças; Erenita sugeriu Dona Marly Vicente da 
Vila dos Pescadores; eu sugeri a bailarina Yasmin Mattos 
e uma exposição reunindo fotos e uma breve história de 

cada homenageada; feitas as indicações, a Plenária dele-
gou a escolha final das homenageadas à comissão organi-
zadora do evento. Natália Salan Marpica, professora e 
representante do Instituto Federal de São Paulo – IFSP, 
campus Cubatão, sugeriu a participação das alunas do 
projeto Mulheres Iniciativa e Criatividade -MIC na pro-
gramação. Sueli Machado informou que no dia quatorze 
de fevereiro haverá uma reunião na Câmara Municipal 
para construir uma programação do mês da mulher junto 
à comunidade. Larissa, que participava como observado-
ra da reunião, sugeriu fosse feito o atendimento jurídico 
das Promotoras Legais Populares no dia do evento, porém 
Paula Ravanelli não considerou conveniente pois não ha-
veria como supervisionar todas as consultas e para não 
confundir com a atuação de uma advogada na assistência 
jurídica, que é prerrogativa da Ordem dos Advogados do 
Brasil – OAB Cubatão. Paula sugeriu uma fala no evento 
sobre o curso. Na sequência, seguiram os informes gerais. 
Paula falou sobre o projeto das Promotoras Legais Popu-
lares, que consiste em um curso de vinte aulas, realizadas 
quinzenalmente, sobre direitos e cidadania, exclusiva-
mente para mulheres e que a próxima turma terá início 
em abril, terminando em dezembro, no Sindilimpeza - 
Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Asseio e 
Conservação da Baixada Santista em parceria com a 
OAB Cubatão e IFSP que realizará a emissão dos certifi-
cados. A conselheira suplente Nailse Machado sugeriu a 
criação de um projeto em parceria com a Seduc voltado 
para meninas e adolescentes sobre abuso e exploração se-
xual. A conselheira Solange, da Seduc, explicou que 
atualmente há o projeto “Saúde na Escola” que trata de 
diversas questões no meio escolar como, por exemplo, a 
automutilação e outras questões de respeito com o próxi-
mo. Os atendimentos são feitos por estagiários de psicolo-
gia da Universidade Paulista (Unip) e tem foco no acolhi-
mento com ênfase nas relações humanas. A conselheira 
Paloma destacou que o Educafro está com inscrições 
abertas nos dias vinte e três e vinte e quatro de fevereiro 
e que este ano, por conta deste cursinho pré-vestibular, 
seis alunos do Educafro conseguiram ser aprovados no 
vestibular em universidades públicas. A reunião termi-
nou às vinte e uma horas e vinte e quatro minutos. Nada 
mais havendo para constar, eu, Morgana Souza Monteiro, 
lavro a seguinte ata.

Cubatão, 13 de março de 2019.

Morgana Souza Monteiro
1ª secretária do CMCF

Cristina Moreira de Oliveira
Presidente do CMCF



5 Quarta-feira, 27 de março de 2019

EDITAL PARA CONHECIMENTO PÚBLICO N°007/2019

O CONSELHO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMININA DE CUBATÃO, neste ato representado por sua Presi-
dente, Cristina Moreira de Oliveira, CONVOCA, por meio do presente edital, todos os membros do conselho, titulares e 
suplentes, para a REUNIÃO ORDINÁRIA, que será realizada no dia 10 de abril de 2019, às 18h00min horas, no Centro 
de Referência da Mulher, sito a rua Salgado Filho, 227 – Jardim Costa e Silva, conforme calendário apresentado no Edital 
001/2019 de 06 de fevereiro de 2019, com a seguinte ordem do dia: 

Leitura e aprovação da Ata da última reunião;
Avaliação e encaminhamentos referentes às atividades realizadas em comemoração ao 08 de Março – Dia Internac-

ional da Mulher;
Apresentação do edital de chamada pública das representantes da sociedade civil, das organizações Comunitárias da 

3ª idade e da Associação dos Portadores de Deficiências não eleitas na VII Conferência Municipal de Políticas para as 
Mulheres de Cubatão, nos termos do art. 2º do Decreto nº 10.911/2018 – tema adiado desde a primeira reunião do CMCF; 

Discussão e aprovação da proposta de criação do Fundo Municipal de Políticas para as Mulheres;
Discussão e aprovação de proposta de alteração do Regimento Interno do CMCF; e
Outros informes e deliberações. 

Esclarecemos que a reunião terá início, em primeira chamada, com a presença da maioria das conselheiras com dire-
ito a voto e, após 30 (trinta) minutos, com qualquer número, nos termos do art. 15 do Regimento Interno, aprovado pelo 
DECRETO MUNICIPAL Nº 8.627, DE 31 DE AGOSTO DE 2004. 

Cubatão, 01 de abril de 2019.

CRISTINA MOREIRA DE OLIVEIRA 
PRESIDENTE

EDITAL PARA CONHECIMENTO PÚBLICO N° 006/19

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cubatão – (CMDCA), usando das prerrog-
ativas legais que lhe compete, torna público o que segue:

Considerando a finalização dos procedimentos de inscrição de candidatos ao processo de escolha dos Conselheiros 
Tutelares para o mandato 2020-2024;

Considerando que não dispormos de processos para discussão no momento;

Decidiu-se pela transferência  da data da Assembleia Ordinária que seria realizada no dia 27 de março de 2019, para 
a data e horário que segue:  

Dia: 04 de abril de 2019 (quinta feira)
Horário: 09h00 horas em primeira chamada e as 09h30 horas em segunda chamada
Local: Rua Salgado Filho, 227 – Jardim Costa e Silva – Cubatão /SP
E-mail: cmdcacubatao@gmail.com – Telefone - (13) 3372-4178

Assim, para que chegue ao conhecimento de todos manda expedir e publicar o presente edital.

Cubatão, 25 de março de 2019.

Antonio Jorge dos Santos
Presidente do Colegiado do CMDCA
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 151
DE 26 DE MARÇO DE 2019

CONCEDE TÍTULO DE “CIDADÃO CUBATENSE” AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR NEI EDUAR-
DO SERRA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AUTORIA: MESA DA CÂMARA

FÁBIO ALVES MOREIRA, Presidente da Câmara Municipal de Cubatão, no uso das atribuições que lhe são conferi-
das por lei, faz saber que a Câmara aprovou, na 1ª Sessão Secreta, do 3º Ano Legislativo, da 17ª Legislatura, realizada em 
26 de março de 2019, e ele promulga o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º É concedido o Título de “Cidadão Cubatense” ao Excelentíssimo Senhor Doutor  Nei Eduardo Serra.

 Art. 2º A outorga do título dar-se-á em Sessão Solene a ser realizada no mês de abril de 2019, quando da comemo-
ração do Aniversário de Emancipação Político Administrativa do Município de Cubatão.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto correrão por conta das dotações próprias do orça-
mento vigente.

Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5º  Revogam-se as disposições em contrário.

Sala D. Helena Meletti Cunha, 26 de março de 2019.

FÁBIO ALVES MOREIRA
Presidente

                        
Sala Vereador Aristides Lopes dos Santos, 26 de março de 2019.

Dra. Denise Gonçalves de Melo Tavares
Diretora-Secretária

Proc. nº 263/2019
PDL nº 01/2019
DVL/Gilmar
Visto/Sartorato


