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Aviso de SUSPENSÃO

CONCORRÊNCIA N.º 03/2019
PROCESSO Nº 355/2019 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DOS PIERS 
DO JARDIM CASQUEIRO, ILHA CARAGUATÁ E JARDIM NOVA REPÚBLICA (BOLSÃO 8)

Comunicamos aos interessados a SUSPENSÃO sine die da CONCORRÊNCIA N.º 03/2019, cuja abertura estava agendada para 
o dia 11/06/2019, às 10 horas, para análise e posterior resposta aos questionamentos apresentados relativos ao Edital.

Cubatão, 7 de junho de 2019.

486º da Fundação do Povoado
70º da Emancipação

RODRIGO GUIMARÃES DA SILVA
Diretor do Departamento de Suprimentos

Aviso de SUSPENSÃO

CONCORRÊNCIA N.º 04/2019
PROCESSO Nº 1.366/2019 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA RENOVAÇÃO URBANA DA AVENIDA 
BEIRA MAR E ILHA CARAGUATÁ

Comunicamos aos interessados a SUSPENSÃO sine die da CONCORRÊNCIA N.º 04/2019, cuja abertura estava agendada para 
o dia 12/06/2019, às 10 horas, para análise e posterior resposta aos questionamentos apresentados relativos ao Edital.

Cubatão, 7 de junho de 2019.

486º da Fundação do Povoado
70º da Emancipação

RODRIGO GUIMARÃES DA SILVA
Diretor do Departamento de Suprimentos
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COMUNICADO DE RETOMADA

PREGÃO ELETRÔNICO n.° 10/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 11.680/2018

OFERTA DE COMPRA N° 828300801002019OC00011
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br
CÓDIGO DA UNIDADE DE GESTÃO: 828300

Após decisão de recursos, comunicamos a retomada do Pregão Eletrônico n.° 10/2019 exclusivamente para processa-
mento dos itens 1, 7 e 8 do Termo de Referência.

Data e horário: 14/06/2019 às 10h00.
Informações poderão ser obtidas através do telefone (13) 3362-6181.

Cubatão, 10 de junho de 2019.

486º da Fundação do Povoado
70º da Emancipação

RODRIGO GUIMARÃES DA SILVA
Diretor do Departamento de Suprimentos

DECRETA LUTO OFICIAL NO MUNICÍPIO DE 
CUBATÃO NOS DIAS QUE MENCIONA E DÁ OUT-
RAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CUBATÃO, usando 
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e

CONSIDERANDO o trágico acidente ocorrido na noite 
de 09 de junho de 2019, na Rodovia Floriano Rodrigues 
Pinheiro (SP-123), em Santo Antonio de Pinhal, envolven-
do um ônibus de turismo que retornava de uma excursão à 
Campos de Jordão, o qual vitimou tantos Cubatenses;

CONSIDERANDO o consternamento geral da comu-
nidade Cubatense e o sentimento de solidariedade com as 
famílias que perderam seus entes queridos, os quais têm 
representatividade em Cubatão e que, com o seu trabalho, 
seu exemplo e sua dedicação, poderiam contribuir para o 
desenvolvimento do Município,

D E C R E T A:

DECRETO Nº 11.003
DE 10 DE JUNHO DE 2019

Art. 1º Fica decretado LUTO OFICIAL no Município 
de Cubatão nos dias 10, 11 e 12 de junho de 2019, em vir-
tude dos falecimentos dos munícipes de Cubatão.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua pub-
licação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
 EM 10 DE JUNHO DE 2019

486º da Fundação do Povoado
70º da Emancipação

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

FÁBIA MARGARIDO ALENCAR DALÉSSIO
Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos

Processo nº 12.673/1997
SEJUR/2019
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APRESENTAÇÃO DO PROJETO PARA PLEITO 
DO RECURSO DA DADE /MIT

REALIZADA EM 03 DE JUNHO DE 2019

Aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e de-
zenove, às dezoito horas em primeira chamada e dezoito 
e trinta minutos em segunda chamada, no Hotel Lopes, 
localizado na Rua Pedro de Toledo, nº 477 – Vila Paulista, 
na Cidade de Cubatão, no Estado de São Paulo, realizou-
-se uma reunião extraordinária do Conselho Municipal 
de Turismo – COMTUR para aprovação dos Projetos a 
serem encaminhados ao DADE para pleito do recurso 
do MIT – Município de Interesse Turístico, conforme a 
Lei nº 16.283/2016 para pleitos de projetos de cunho tu-
rísticos. Estiveram presentes os seguintes membros rela-
cionados e registrados por meio da lista de presença em 
que segue anexo presente Ata: Sociedade Organizada de 
Esporte e Lazer: Ana Carolina Torres Azevedo; Socie-
dade Organizada de Meio Ambiente: Roque Bispo Costa 
Sobrinho; Gestores de Estabelecimentos de Alimentação 
(Restaurantes, Bares e Similares) do Município: Jander-
son Azevedo Bretas; Sociedade Cívil e Organizada de 
Turismo: Robson GonzaLez; Gestores de Meios de Hos-
pedagem (Hotéis, Pousadas e Similares) do Município, 
Hotéis: Rafael Santolo Cipriano; Guias de Turismo da 
Cidade: Célia Maria de Azevedo; Faculdades, Institutos 
de Educação ou Universidades da Baixada Santista que 
possuem entre seus cursos de nível superior, a graduação 
em Turismo: Thiago Rodrigues Schulze; Ordem dos Ad-
vogados do Brasil - OAB: Rodrigo Dias Silva; Secretaria 
Municipal de Turismo - SETUR: Rosana Soares Dantas; 
Secretaria Municipal de Turismo - SETUR: Sheila Carla 
Pereira dos Santos; Secretaria Municipal de Meio Am-
biente - SEMAM: Patrícia Cristina dos Santos Barbosa; 
Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN: Sil-
vio Gomes; Secretaria Municipal de Cultura - SECULT: 
Welington Ribeiro Borges; Associação Comercial e In-
dustrial de Cubatão – ACIC: Elder Melo de Lima. Este-
ve presente também o Secretário Municipal de Turismo 
Antonio Martins Ribeiro, para deliberação da seguinte 
ordem do dia: Leitura da Ata da reunião anterior e Apro-
vação de Projetos para encaminhamento ao DADETUR/
COC e Secretaria Estadual de Turismo. Iniciando a reu-
nião, o presidente Robson Gonzalez justificou a ausência 
da conselheira Célia e solicitou ao Thiago, 2º secretário, 
que redigisse a ata. Robson agradeceu a todos os presen-
tes, bem como as contribuições derivadas das reuniões 
do Conselho. Efetuada também leitura e aprovação da ata 
anterior. Na sequência, foi apresentada a pauta do dia: 1 

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO – COMTUR

– Projeto cuja celebração junto ao DADETUR 2018 atra-
vés do Convenio nº 363/2018 – Implantação de Rotatória, 
que entrou em decreto Estadual de Contingenciamento. O 
Secretário de Turismo informou que essa ação de implan-
tação da rotatória da Av. Nove de Abril com saída para a 
Rodovia Cônego Rangoni sofreu contingenciamento no 
valor, sendo deliberado apenas vinte por cento do valor 
do repasse sob a monta de R$ 57.744,74 (cinqüenta e sete 
mil, setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e quatro 
centavos), com essa redução, foi apresentado o PROJETO 
“SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DE CUBATÃO-SP”, que 
será solicitado junto ao COC a troca do objeto a serem 
investido para confecção das placas. O referido projeto 
será encaminhado ao COC, em reunião a ser realizada na 
Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, conforme 
informado pela presidente da AMITESP. Toninho infor-
mou também que participou da última reunião da Ami-
tesp, e que a presidente Daniela foi reconduzida à pre-
sidência. Ao longo da reunião, Toninho mencionou que 
na referida reunião, foi tratada a importância dos portais 
nas cidades, dando como sugestão um Portal intitulado 
Vale da Vida, para Cubatão-SP. O conselheiro Weling-
ton abordou a existência de dois portais, um no Jardim 
Burle Marx, outro no monumento de entrada da cidade, 
intitulado Pássaro de Ferro, porém ambos deteriorados. 
Destacou que seria importante para o município ter um 
portal intitulado Cubatão “Vale da Vida”, na saída dos 
túneis da Rodovia Imigrantes. O conselheiro Thiago per-
guntou se existiria a possibilidade da própria comunidade 
se organizar para a realização dos portais. Foi pontuado 
também sobre a estratégia das comunidades se estrutu-
rarem, Toninho mencionou a realização de duas oficinas 
de lixeiras sustentáveis construídas com pneus, na Escola 
Vale Verde, oficinas que poderão futuramente ser rea-
lizadas no Parque Anilinas. Toninho mencionou ainda, 
a realização de 2 Seminários de Turismo Industrial em 
São Bernardo do Campo nos dias 16 e 17 de agosto, com 
o município de Cubatão sendo convidado a participar. 
Diante desta possibilidade, Toninho também mencionou 
a possibilidade de realização de um fórum no mês do Tu-
rismo, com a entrega do ônibus que levará as crianças do 
município a conhecerem os atrativos turísticos. Falou da 
possibilidade de solicitação de uma casa na EMAE para 
construção de um pequeno museu e exposição de peças 
e fotografias do início da construção da vila. 2 – Apre-
sentados os seguintes Projetos: CICLOVIA ACESSO 
DA VILA NATAL AO PARQUE ECOLÓGICO COTIA 
PARÁ, com orçamento no valor de R$ 187.924,13 (cento e 
oitenta e sete mil, novecentos e vinte e quatro reais e tre-
ze centavos) a ser apresentado para pleito junto ao COC; 
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Projeto “PLACAS DE FOMENTAÇÃO TURÍSTICA”, 
orçado em R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), que se dá 
em colocação de placas em 9 pontos turísticos de Cubatão, 
divulgando o seguinte slogan: Cubatão Município de Inte-
resse Turístico, a Nova Indústria em Cubatão, dentre outras 
frases que fomentem o turismo, estas placas serão coloca-
das no Largo do Sapo, na Estação das Artes, duas na Vila 
Natal, uma em frente ao Kalabalis, uma na Saída do Jar-
dim Casqueiro e outra na Rodovia Imigrantes, saída Ilha 
Caraguatá e saída da Anchieta para Acesso aos bolsões. 
Projeto de “RESTAURAÇÃO DA LOCOMOTIVA”, que 
se encontra no Parque Anilinas, o projeto ficou orçado em 
R$ 490.724,37 (quatrocentos e noventa mil, setecentos e 
vinte e quatro reais e trinta e sete centavos), a ser também 
encaminhado ao DADE/COC. Rosana também destacou a 
possibilidade de reativação da linha antiga Serra do Mar 
Santos-Jundiai, e existindo um projeto na Agência Metro-
politana – AGEM que liga Cubatão para Jundiaí, Robson 
e Wellington abordaram que já visitaram esta área, haven-
do uma área particular, com possibilidade de desativação. 
Projeto de “ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA RE-
VITALIZAÇÃO DA FACHADA E DA ENTRADA DO 
PARQUE PEREQUE”, com solicitação de recurso no valor 
de R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais), o recur-
so será para contratação de uma empresa para elaborar o 
projeto, também a ser apresentado ao DADE/COC; Proje-

to de “REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ANILINAS, no 
valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil reais), a 
ser encaminhado ao COC. Wellington apresentou a neces-
sidade de discussão da utilização dos setores do parque, 
pois percebe que espaços importantes da cultura e do tu-
rismo estão sendo perdidos. Thiago perguntou o que mais 
enquanto Conselho Municipal de Turismo podemos reali-
zar para o desenvolvimento do Turismo no município. Ro-
bson propôs então um workshop, a ser realizado no IFSP, 
com o tema Oficina de Patrimônio. Carol também destacou 
conversa com empreendedoras femininas cujo tema, Pauta 
Turismo: uma nova indústria. O Presidente perguntou se 
todos presentes aprovavam os projetos apresentados pela 
Secretaria de Turismo a serem encaminhados para solicita-
ção de pleito junto ao DADETUR/COC. Todos aprovados 
unanimemente. Sem mais nada a tratar, Robson agradeceu 
a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos às 
dezenove horas e quinze minutos. Eu, Thiago Rodrigues 
Schulze redigi e lavrei esta Ata no dia 03 de junho de 2019.

Thiago Rodrigues Schulze
2º Secretário  COMTUR

Robson Gonzalez 
Presidente COMTUR
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Edital de Pregão Presencial nº 06/2019
Abertura dia 25/06/2019 às 11:00 horas

FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ETANOL - tipo Menor Preço 

Edital completo na Divisão de Contabilidade, à Praça dos Emancipadores, s/nº - Bloco Legislativo - Cubatão-SP, ou 
no site www.cubatao.sp.leg.br.

Cubatão, 10/06/2019.

Kleber Alvarenga Campos Almeida
Pregoeiro

De 05 de junho de 2019

FÁBIO ALVES MOREIRA, Presidente da Câmara 
Municipal de Cubatão, no uso de suas atribuições legais, 
dando cumprimento à autorização da Mesa da Câmara, e:

CONSIDERANDO, a excepcionalidade da situação 
presente; 

CONSIDERANDO que, a transferência de serv-
idores por remoção está disciplinada pelo Ato da Mesa nº 
02 de 14 de maio de  2019;

CONSIDERANDO ainda, a necessidade de bom anda-
mento dos trabalhos na Divisão de Contabilidade e Finanças;

CONSIDERANDO por fim, a necessidade de evitar 
solução de continuidade dos serviços naquela Divisão;

RESOLVE:

PORTARIA Nº. 162

Transferir, por remoção ex-officio, o servidor Wil-
liam Bandini, ocupante do cargo de Chefe de Serviços 
de Controle e Elaboração de Proposituras, do quadro de 
pessoal permanente, nos termos do Ato da Mesa  nº 02 de 
14  de maio de  2019, para a Divisão de Contabilidade e 
Finanças, com efeitos a partir desta data.

REGISTRE-SE. COMUNIQUE-SE. PUBLIQUE-SE. 
CUMPRA-SE.

Gabinete da Presidência, 05  de junho de 2019.

486. da Fundação do Povoado
70o. da Emancipação

FÁBIO ALVES MOREIRA
Presidente

WANDERLEY MANGE DE OLIVEIRA
Diretor-Secretário

De 05 de junho de 2019

FÁBIO ALVES MOREIRA, Presidente da Câmara 
Municipal de Cubatão, no uso de suas atribuições legais, 
dando cumprimento à autorização da Mesa da Câmara, e:

CONSIDERANDO, a excepcionalidade da situação 
presente; 

PORTARIA Nº. 163

CONSIDERANDO que, a transferência de serv-
idores por remoção está disciplinada pelo Ato da Mesa nº 
02 de 14 de maio de  2019;

CONSIDERANDO ainda, a necessidade do bom an-
damento dos trabalhos na Divisão de Transportes;

CONSIDERANDO por fim, a necessidade de evitar 
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solução de continuidade dos serviços naquela Divisão;

RESOLVE:

Transferir, por remoção ex-officio, o servidor 
Marivaldo Amorim Magalhães, ocupante do cargo de 
Coordenador de Expediente, Comunicações e Protocolo 
I, do quadro de pessoal permanente, nos termos do Ato 
da Mesa  nº 02 de 14  de maio de  2019, para a Divisão de 
Transportes, com efeitos a partir desta data.

REGISTRE-SE. COMUNIQUE-SE.PUBLIQUE-SE. 

CUMPRA-SE.

Gabinete da Presidência, 05  de junho de 2019.

486. da Fundação do Povoado
70o. da Emancipação

FÁBIO ALVES MOREIRA
Presidente

WANDERLEY MANGE DE OLIVEIRA
Diretor-Secretário


