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Falecidos para Exumação das gavetas vencidas

Cubatão, 02 de setembro de 2019. EDITAL Nº 09 de 2019
De ordem do Senhor Prefeito Municipal faço publico que após o prazo de 30 (trinta) dias a contar da presente publicação, 

serão exumados os restos mortais abaixo relacionados e recolhidos aos Ossário Geral do Cemitério Municipal de Cubatão.
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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. 828300801002019OC00069. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 7.549/2018. EDITAL 
DE PREGÃO N.º 63/2019. ABERTURA: 16/09/2019, ÀS 15 HORAS. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL, 
DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL.

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) 3372-1111.

Cubatão, 03 de setembro de 2019.

RODRIGO GUIMARÃES DA SILVA
Diretor do Departamento de Suprimentos

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº ADM-063/2019. Contratante: P.M.C. P.A.: 13840/2017. Contratada: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. Ass.: 
03/09/2019. Obj: Prestação de serviços de seguro total para 8 ônibus pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Edu-
cação, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital de Pregão Presencial nº 45/2018, datado de 02/10/2018.
Valor: R$ 45.000,00. VIGÊNCIA: 12 meses. Modalidade: Pregão Presencial. Proponentes:01.

Cubatão, 03 de Setembro de 2019.

486º da Fundação do Povoado
70º da Emancipação

Márcia Maria dos Santos Silva
Divisão de Comunicações – Chefe.

CONVOCAÇÃO REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
 
Prezado (a) Conselheiro (a), 

A Presidência do Conselho Municipal de Educação convoca Vossa Senhoria para a Reunião EXTRAORDINÁRIA 
em 06/09/2019 (SEXTA), às 13h30 em primeira chamada e às 14h em segunda chamada, na sede do Conselho, Rua 
Assembleia de Deus, 65- Jardim São Francisco- Cubatão – SP.

PAUTA:
Votação do regimento interno  
Câmara de Acompanhamento Pedagógico.
Votação do Parecer do Plano de Curso da Escola Técnica Municipal Ivanildo Rebouças da Silva.  



7Cubatão, terça-feira, 3 de setembro de 2019Diário Oficial Eletrônico

Votação do Parecer da Escola de Educação Infantil Pingo de Gente. 
Assuntos gerais. 

A Presidência aproveita o ensejo para lembrá-lo de que sua participação no Conselho Municipal de Educação é a 
garantia de participação do segmento que você honrosamente representa, dessa forma, sua presença é efetivação do pro-
cesso democrático e merece consideração.

Além disso, a participação no Conselho Municipal de Educação é regida por Lei Municipal, sendo sua atuação con-
siderada de elevado interesse público.

Cubatão, 02 de agosto de 2019.

486º Ano da Fundação do Povoado e
70º da Emancipação.

Prof. Cesar Neves de Souza
Presidente  – CME

CONVOCAÇÃO - REUNIÃO ORDINÁRIA

O Presidente do CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, usando das atribuições que lhe 
são conferidas em Lei, CONVOCA todos os representantes as entidades inscritas nesse conselho, e os Conselheiros 
Titulares e Suplentes para REUNIÃO ORDINÁRIA no dia 09/09/2019 (SEGUNDA – FEIRA), às 09:00 horas EM PRI-
MEIRA CHAMADA  E AS  09:30 horas SEGUNDA CHAMADA, CMAS, situado à Rua Salgado Filho 227- Jd. Costa 
e Silva – Cubatão-SP

PAUTA:
Devolutiva da Comissão de Planejamento e Projetos;
Assuntos Gerais.

OBS. SENHOR CONSELHEIRO TITULAR CASO TENHA ALGUMA DIFICULDADE, NÃO DEIXE DE AVI-
SAR O SUPLENTE

 Cubatão, 03 de setembro de 2019.

José Antônio Dalrio
Presidente do CMAS

O Conselho Municipal da Condição Feminina de Cu-
batão – 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 regimentais, faz saber à população:

Ata da reunião ordinária de 10 de julho de 2019 

Aos dez dias do mês de julho de dois mil e dezenove, 
às dezoito e trinta horas em segunda chamada, no Centro 
de Referência da Mulher, sito à Rua Salgado Filho, núme-
ro duzentos e vinte e sete, no Jardim Costa e Silva, teve 

EDITAL PARA CONHECIMENTO PÚBLICO N°019/2019

inicio a sétima reunião ordinária deste Conselho. Estiver-
am presentes as conselheiras: 

Cristina de Oliveira Moreira, Morgana Souza Montei-
ro, Onorinda Gomes de Novais Silva (Nora), Paula Ra-
vanelli Losada, Paloma dos Santos, Nailse Machado Cruz 
e Patrícia ... 

A presidente do Conselho Municipal da Condição 
Feminina, Cristina Moreira de Oliveira, abriu a reunião 
dando boas-vindas às conselheiras. Na sequência, foi re-
alizada a leitura da ata do dia dezoito de junho, sendo esta 
aprovada pelas conselheiras. 

O segundo ponto da pauta foi a escolha da segunda 
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secretária do Conselho. A Presidente sugeriu que Nailse 
Machado assumisse o cargo, porém levantou-se a dúvida 
sobre a necessidade de ser publicado um edital para este 
fim e realização de uma reunião extraordinária, de acor-
do com a leitura do regimento interno do Conselho.  A 
Presidente sugeriu, então, que essa escolha aconteça na 
próxima ordinária, em agosto. A plenária acatou.

A Presidente informou que será realizada contagem 
das faltas das conselheiras e o número, apresentado na 
próxima reunião ordinária. As integrantes que tiverem 
número de faltas acima do permitido em regulamento 
terão oportunidade de continuar ocupando a vaga, desde 
que assumam compromisso de não mais faltar. Aquelas 
que desejarem abrir mão do posto serão desligadas, dan-
do oportunidade para outras pessoas. 

A mesa diretora informou às presentes sobre a criação 
do e-mail oficial do Conselho, a saber: conselho da mul-
her Cubatão, tudo junto e sem acento, arroba gmail ponto 
com. 

Dando prosseguimento à pauta, a Presidente informou 
sobre a representação do CMCF durante o evento de rea-
bertura do Cemitério Israelita de Cubatão, também con-
hecido como “Cemitério das Polacas”, no último dia trin-
ta de junho onde o Conselho foi representado pela própria 
Cristina e por mim. Destacamos a importante história 
dessas mulheres na luta contra o machismo, o tráfico de 
pessoas e exploração sexual e fornecemos um breve resu-
mo da solenidade. No mesmo dia, no período da tarde, a 
Presidente informou ter representado o Conselho no pro-
jeto Mulher Maravilha, no Lions Clube.

Seguindo para os assuntos gerais, a conselheira Patrí-
cia sugeriu ao Conselho buscar a participação de pessoas 
mais jovens para integrar as cadeiras, de maneira que es-
tas possam trazer as demandas dessas faixas etárias para 
o CMCF.

A conselheira Nailse sugeriu ao Conselho pensar em 
ações como oficinas, palestras, rodas de conversa ou out-
ras atividades voltadas para mulheres que cuidam de seus 
familiares idosos, pois tem verificado que há pouca infor-
mação nesse sentido. Destacou o trabalho do Recanto da 
Melhor Idade, sugerindo que o local pudesse ser parceiro 
em alguma ação do tipo.

A conselheira Paloma comentou sobre o aumento do 
número de mulheres em situação de rua na cidade e sug-
eriu uma reunião com a Secretaria de Assistência Social 
para que o CMCF tenha acesso à condição dessas mul-

heres e quais as políticas públicas hoje direcionadas a 
elas.

Paloma também questionou as ofertas de vagas do 
Posto de Atendimento ao Trabalhador – PAT – de Cu-
batão para as mulheres. A mesa diretora sugeriu oficiar o 
PAT sobre esse assunto, solicitando informações sobre o 
número de vagas, número total de mulheres empregadas 
e relação sobre os requisitos de gênero para as oportuni-
dades de emprego.

A Presidente destacou a importância de criação de 
uma Rede de Enfrentamento à Violência em Cubatão di-
ante da dificuldade de encaminhamento de casos do tipo 
na cidade. Sobre isso, informou que no dia vinte e seis de 
julho, às nove horas da manhã, representantes deste Con-
selho acompanharão uma reunião da Rede de Enfrenta-
mento da violência contra a mulher de Praia Grande e que 
a idéia é buscar informação e apoio para instalação desse 
modelo em Cubatão. A reunião será na sede da Defenso-
ria Pública daquela cidade.

Cristina Oliveira também destacou a palestra sobre 
tráfico de mulheres, com realização do CMCF, apoio do 
Clube Soroptimistas e Comissão da Mulher Advogada da 
OAB Cubatão. O evento será realizado no CRM, no dia 
vinte e sete de julho, às duas horas da tarde, onde o his-
toriador Welington Borges e a advogada Verônica Teresi 
falarão sobre o tráfico e exploração sexual de judias do 
leste europeu que, aqui na Região, ficaram conhecidas 
como “polacas”. Após o bate-papo, os presentes poderão 
participar de uma visita monitorada ao “Cemitério das 
Polacas”.

A Presidente também informou que o contato feito 
com as psicólogas no Núcleo Mulher da Defensoria Pú-
blica de São Paulo a respeito da criação da Rede de apoio 
à mulher vítima de violência na cidade de Cubatão cul-
minou no agendamento de uma reunião entre membros 
da DPSP no dia vinte e um de agosto, às duas da tarde, 
nas dependências do Centro de Referência, solicitando a 
presença das conselheiras. A reunião terminou às vinte e 
uma horas. Nada mais havendo para constar, eu, Morgana 
Souza Monteiro, lavro a seguinte ata. 

Morgana Souza Monteiro 
1ª Secretária do Municipal da Condição Feminina

Cristina Moreira de Oliveira
Presidente do Conselho Municipal da Condição Feminina 

EDITAL PARA CONHECIMENTO PÚBLICO N°020/2019

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 11 de setembro 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: 

1- Leitura e aprovação da Ata da última reunião;
2- Informe das ações executadas pelo conselho no período;
3- Apresentação da nova Assessora de Políticas para as Mulheres do Município de Cubatão; 
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4-  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, 03 de setembro de 2019.

CRISTINA MOREIRA DE OLIVEIRA 
PRESIDENTE

EDITAL PARA CONHECIMENTO PÚBLICO Nº 014/2019

O  Conselho  Municipal  de  Promoção  da  Igualdade  Racial  de  Cubatão  –
COMPIR  CUBATÃO,   criado  pela   Lei   Municipal   3.553/2012,  Regimento Interno
Decreto nº 10234/2014, no uso de suas atribuições legais e regimentais, faz saber à população  que realizará a sua 

2ª reunião extraordinária do ano de 2019, aproveitando o ensejo para convocar todos os seus conselheiros, titulares e 
suplentes, conforme segue:

Data: 04/09/2019 (quarta-feira)
Horário: 10h00min às 12h00min
Local : sala de reunião das Lideranças Comunitárias de Cubatão (sede provisória do Conselho Municipal de 

Promoção da Igualdade Racial de Cubatão)
Endereço: Av. Nove de Abril 1964, Fundos, Centro, Cubatão/SP
Pauta:  Semana de Consciência Negra de Cubatão

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

Cubatão, 02 de setembro de 2019.

Júlio Evangelista Santos Júnior
Presidente do Colegiado COMPIR CUBATÃO

O Superintendente da Caixa de Previdência dos Servidores 
Municipais de Cubatão, no uso de suas atribuições legais, 

Considerando que o Contrato nº 007/2014 havia sido 
prorrogado excepcionalmente, através do Termo Aditivo nº 
004/2019, nos termos do § 4º do Artigo 57 da Lei 8666/1993, 
justificado no processo 1488/2019;

Considerando a finalização do certame licitatório para 
a contratação de empresa para a realização de Seguro de 
Vida em Grupo para os servidores ativos e inativos da 
Prefeitura Municipal de Cubatão, Câmara Municipal de 
Cubatão, Caixa de Previdência dos Servidores Munici-
pais de Cubatão e Companhia Municipal de Trânsito, 
através do Pregão nº 007/2019, e

ATO DO SUPERINTENDENTE

 Visando o interesse público de alta relevância, preconiza-
do no artigo 78, inciso XII da Lei nº 8666/1993, garantindo 
assim as condições mais vantajosas aos nossos mutuários,

Resolve

Rescindir, de acordo com os motivos supracitados, o Con-
trato nº 007/2014, referente à contratação de seguro de vida em 
grupo, com a empresa Sompo Seguros S/A, a partir de 01 de 
setembro de 2019.

Cubatão, 30 de agosto de 2.019.

Aparecido Amaral de Carvalho.
Superintendente.
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