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ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Superintendente da Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão ratifica a dispensa de licitação, nos ter-
mos dos artigos 24, inciso II, e 57, inciso II, da lei nº 8.666/93, para contratação de fornecimento de máquina de café da empresa 
CAFÉ COLUCCI MÁQUINAS DE CAFÉ LTDA – ME, no valor total de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais). 

Cubatão, 11 de setembro de 2.020.

Aparecido Amaral de Carvalho
Superintendente

ATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Comunico a quem interessar possa que diante dos elementos constantes no processo administrativo nº 5.802/2020, 
AJUDICO o procedimento licitatório referente ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 36/2020, Oferta de Compra n° 
828300801002020OC00038, realizado pela Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo – Sistema 
BEC/SP e HOMOLOGO o objeto do certame às seguintes empresas:

Item Empresa Vencedora Valor Negociado do Item (R$)
1 D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA 499,35
2 SERRALED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E ILUMINAÇÃO EIRELI 579,60
3 SERRALED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E ILUMINAÇÃO EIRELI 670,00
4 SERRALED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E ILUMINAÇÃO EIRELI 670,00

Cubatão, 03 de Setembro de 2020.

487º da Fundação do Povoado
71º da Emancipação

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ATO  DE  HOMOLOGAÇÃO

Comunico a quem interessar possa que diante dos elementos constantes no processo administrativo nº 1.465/2020, 
HOMOLOGO o procedimento licitatório referente ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 46/2020, Oferta de Compra nº 
828300801002020OC00046, realizado pela Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo – Sistema 
BEC/SP, em favor das seguintes empresas: 

Item Empresa Vencedora Valor Negociado do Item (R$)
1 ALYSSON CARDOSO FERREIRA 81,85
2 ALYSSON CARDOSO FERREIRA 81,85



2Cubatão, terça-feira, 15 de setembro de 2020Diário Oficial Eletrônico

3 ALYSSON CARDOSO FERREIRA 6,18
4 ALYSSON CARDOSO FERREIRA 6,18
5 ALYSSON CARDOSO FERREIRA 88,95
6 ALYSSON CARDOSO FERREIRA 88,95

7 EREMARCO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPE-
ZA LTDA 4,70

8 EREMARCO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPE-
ZA LTDA 4,70

9 ALYSSON CARDOSO FERREIRA 5,10
10 ALYSSON CARDOSO FERREIRA 5,10
11 ALYSSON CARDOSO FERREIRA 29,75
12 ALYSSON CARDOSO FERREIRA 29,75
13 ALYSSON CARDOSO FERREIRA 16,00
14 ALYSSON CARDOSO FERREIRA 16,00
21 ALYSSON CARDOSO FERREIRA 1,47
22 ALYSSON CARDOSO FERREIRA 1,47
23 ALYSSON CARDOSO FERREIRA 5,85
24 ALYSSON CARDOSO FERREIRA 5,85

Itens Fracassados: 15, 16, 17, 18, 19 e 20

Cubatão, 08 de Setembro de 2020.

487º da Fundação do Povoado
71º da Emancipação

GENALDO ANTONIO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Finanças

EXTRATO DE TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO CONVÊNIO 

Nº ADM-002/2020. Convenente: Prefeitura Municipal de Cubatão, através da Secretaria Municipal de Habitação. 
Conveniada: Universidade Católica de Santos, acompanhada de sua mantenedora, Sociedade Visconde de São 
Leopoldo. Processo nº 9617/2019. Assinatura: 15/09/2020. OBJETO: A alteração das Cláusulas Segunda e Quinta do 
Convênio nº 005/2019 para fins de readequação do projeto, o qual foi afetado em sua forma de execução em decorrência 
da pandemia do COVID-19, e ratificar as demais cláusulas do Convênio. 

Cubatão, 16 de Setembro de 2020. 

487º da Fundação do Povoado
71º da Emancipação

Márcia Maria dos Santos Silva
Divisão de Comunicações – Chefe

EXTRATO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

NºADM-091/2020. Contratante: P.M.C - através da Secretaria Municipal de Saúde. P.A.:13183/2017.  Contratada: FUN-
DAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER - FSFX. Assinatura: 01/09/2020. Objeto: Aditamento ao Contrato Nº ADM – 111/2017 
que constitui objeto do presente Termo de Aditamento a Pactuação do acréscimo de 25 leitos de enfermaria, conforme dis-
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posto no inciso I da Cláusula Primeira; a convalidação e manutenção dos serviços ambulatoriais acrescidos no Plano Opera-
tivo Assistencial para realização de consultas de especialidades, exames de diagnóstico por imagem e exames laboratoriais 
referentes às parcelas 25ª a 33º e enquanto os serviços se mantiverem em execução e a alteração das Subcláusulas 8.1; 9.1 e 
9.4, as quais passam a vigorar com a redação prevista no inciso III Claúsula Primeira. Valor: O valor do presente aditamento 
é de R$ 31.500.000,00, composto por R$ 27.450.000,00 previsto no item 9.1, no IAC, e pelo valor de R$ 4.050.000,00, pre-
visto no parágrafo primeiro, no pré-fixado hospitalar. Prazo: A partir da data de sua assinatura até 30 de novembro de 2022. 

Cubatão, 16 de setembro de 2020. 

487º da Fundação do Povoado
71º da Emancipação

Márcia Maria dos Santos Silva
Divisão de Comunicações – Chefe

Inexigibilidade de Licitação Processo nº 14214/2019

Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação pelo Exmo. Sr.Secretário Municipal de Finanças, com fundamento no 
artigo 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, para contratação de residência terapêutica para inter-
nação da paciente C.S.G.F, em atendimento ao processo 1000314-16.2018.8.26.0157. Empresa: NUCLEO DE INTEGRA-
ÇÃO SOCIAL VIVENDO FELIZ LTDA. Valor mensal : R$ 10.300,00. 

Cubatão, 16 de setembro de 2020. 

487º da Fundação do Povoado
71º da Emancipação

Márcia Maria dos Santos Silva
Divisão de Comunicações – Chefe

PUBLICAÇÃO OFICIAL
PRORROGAÇÃO PARA ENTREGA DE DECLARAÇÃO DE BENS

Considerando a obrigatoriedade da declaração anual de bens e valores por todos os servidores públicos, conforme 
artigo 13 da Lei 8.429, de 2 de junho de 1992;

Considerando o prazo previsto no Decreto Municipal nº 10.342, de 27 de junho de 2015, e alterações, bem como a 
possibilidade de prorrogação;

Considerando as restrições de publicidade impostas pela legislação eleitoral, que impede a publicação em redes soci-
ais e demais canais de comunicação, salvo publicações oficiais; e

Considerando, por fim, os princípios constitucionais que regem a administração pública;

A Secretária Municipal de Gestão, no cumprimento das atribuições legais, decide PRORROGAR o prazo para entrega 
das declarações de bens e valores para o ano de 2020 até o dia 19 de outubro de 2020.

Ficam mantidos os demais regramentos para entrega da declaração de bens e valores, inclusive a obrigatoriedade de 
ser mediante entrega eletrônica no portal dos servidores.

Cubatão, 16 de setembro de 2020.

Lucidalva Oliveira Almeida Santos
Secretária Municipal de Gestão
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EDITAL PARA CONHECIMENTO PÚBLICO N°16/2020

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 10 de junho de 2020

Aos dez dias do mês de junho de dois mil e vinte, às dezoito horas e trinta minutos, foi iniciada a reunião ordinária 
deste Conselho excepcionalmente de maneira virtual, por meio do aplicativo Jit Si Meet no endereço https://meet.jit.
si/CMCFCubatao. Tal meio foi utilizado por conta do distanciamento social adotado em nosso Município com medida 
preventiva à pandemia do novo coronavírus. Participaram as conselheiras: Ana Carolina Torres Azevedo, Erenita Ma-
ria Barbosa, Monica Marques, Morgana Souza Monteiro, Nailse Machado, Paula Ravanelli Losada, Paloma Santos. A 
conselheira Cristina Moreira de Oliveira justificou a ausência. A presidente do Conselho, Ana Carolina Torres, abriu a 
reunião dando boas-vindas às conselheiras. O primeiro item da pauta foi a leitura e aprovação das atas das reuniões ex-
traordinária e ordinária de maio. Após sugestões de modificações, as conselheiras aprovaram os documentos. Na sequên-
cia, a presidente seguiu para o segundo item da pauta sobre a escolha da live de junho. Eu sugeri o tema “Trabalhadoras 
da Cultura na pandemia” com participação da conselheira Nailse Machado. Nailse sugeriu dividir a entrevista com a 
iluminora cenotécnica, atriz, servidora municipal e integrante do Conselho Municipal de Política Cultural Juliana Sousa 
e verificar se a mesma pode participar. A plenária concordou em realizar a live no dia vinte e quatro de junho, às dezoito 
horas e trinta minutos, na página oficial do Conselho no Facebook. O item seguinte foram as ações executadas pelo Con-
selho. A presidente informou que a última live realizada pelo CMCF com o tema “Direito da Mulher Trabalhadora na 
pandemia” obteve duzentas e oitenta e oito visualizações até o momento, três compartilhamentos e cinco comentários. Na 
sequência, a conselheira Paula sugeriu que a próxima reunião ordinária seja transmitida ao vivio pela página do CMCF 
nas redes sociais.  Eu sugeri que elaborássemos uma resolução que venha dispor sobre a suspensão temporária das ativi-
dades presenciais; a plenária acatou. 

A vice-presidente Erenita questionou sobre a realização de outras atividades do Conselho, além das lives, indicando 
que na p ŕoxima reunião a plenária poderia discutir sobre o formato ára realização das conferências e novas eleições. 
A presidente sugeriu que incluíssemos em nossa página no Facebook todos os ofícios protocolados pelo CMCF dando, 
assim, visibilidade aos documentos para que a comunidade tenha acesso. A plenária sugeriu a confecção de um ofício 
para a Secretaria Municipal de Assistência Social questionando os critérios de distribuição das cestas de alimentos e 
que um documento com o mesmo teor seja direcionado à Secretaria de Educação. A plenária sugeriu, ainda, no caso dos 
estudantes, que vanhamos propor que seja feita distribuição de alimentação para os alunos e não de gêneros alimentícios 
como tem acontecido em outras cidades da Região, como Guarujá. A reunião terminou às dezenove horas e vinte e cinco 
minutos. Nada mais havendo a constar durante a ordinária, eu, Morgana Souza Monteiro, lavro esta ata. 

Ana Carolina Torres Azevedo
Presidente do Conselho Municipal da Condição Feminina  

Morgana Souza Monteiro
1ª secretária do Conselho Municipal da Condição Feminina 

EDITAL PARA CONHECIMENTO PÚBLICO N°17/2020

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 08 de julho de 2020

Aos oito dias do mês de julho de dois mil e vinte, às dezoito horas e vinte minutos, foi iniciada a reunião ordinária 
deste Conselho excepcionalmente de maneira virtual, por meio do aplicativo Jit Si Meet no endereço https://meet.jit.
si/CMCFCubatao. Tal meio foi utilizado por conta do distanciamento social adotado em nosso Município com medida 
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preventiva à pandemia do novo coronavírus. Participaram as conselheiras: Ana Carolina Torres Azevedo, Cristina Mo-
reira de Oliveira, Erenita Maria Barbosa, Morgana Souza Monteiro, Nailse Machado, Mônica Marques, Paula Ravanelli 
Losada e Paloma Santos. A presidente do Conselho, Ana Carolina Torres, abriu a reunião dando boas-vindas às conse-
lheiras. O primeiro item da pauta foi a leitura e aprovação da ata de junho. Após sugestões de modificação, as conse-
lheiras aprovaram o documento. O segundo item da pauta foi a definição da live na página do Facebook do Conselho. 
A plenária sugeriu o tema: Autonomia das mulheres. A conselheira Paula sugeriu a participação da conselheira Erenita 
e da convidada Solange da Silva, coordenadora do Núcleo de Economia Solidária e professora do Instituto Federal São 
Paulo. A presidente Carolina se propôs a mediar o encontro a ser realizado no dia vinte e dois de juho, às dezoito horas e 
trinta minutos. Na sequência, foram relatadas as ações realizadas pelo Conselho: a presidenta destacou os engajamentos 
obtidos na última transmissão ao vivo realizada pela página do Conselho no Facebook mediada por mim com participa-
ção da conselheira Nailse e da trabalhadora da cultura Juliana Sousa. O tema foi : Trabalhadoras da Cultura em tempos 
de pandemia. O encontro contou com a participação de trinta e cinco pessoas no ao vivo, noventa e cinco comentários, 
vinte e um compartilhamentos, e duas mil duzentas e vinte e cinco visualizações. A presidenta também destacou a sua 
participação e da vice-presidente, Erenita, no encontro ao vivo da página da conselheira e pré-candidata a prefeita de 
Cubatão, Paula Ravanelli, onde puderam debater sobre a representatividade feminina na política. Obtiveram quatro mil e 
novecentas visualizações. Carolina Torres também informou que foi convidada pela TV Câmara para participar de uma 
entrevista sobre o CMCF, porém por compromissos assumidos anteriormente não pode participar. Nos informes gerais: 
eu sugeri que a presidente fizesse gestão junto à Assessoria de Políticas Públicas para Mulheres com o objetivo de soli-
citar o andamento da lei de alteração do nome do conselho e composição e possível realização das pré-conferências. A 
Conselheira Mônica solicitou que a presidenta procurasse o Júlio Evangelista, da Semas, para verificar a possibilidade de 
prorrogração desta atual gestão e cobrar as portarias de nomeação de representantes que ainda não foram indicadas  pelo 
poder público. Já a vice-presidente solicitiou levantamento dos ofícios protocolados pelo Conselho que ainda não foram 
respondidos para posterior cobrança das respectivas Secretarias Municipais/Órgãos. A conselheira Cristina informou que 
a presidente da Associação Metropolitana Mulheres Solidárias esteve visitando a sala do CMCF e sugeriu parceria do 
Conselho para atendimentos no CRM, onde a associação poderia oferecer atendimento psicológico e de assistência social 
a mulheres em situação de vulnerabilidade e/ou violência e se colocou à disposição para mediar as tratativas. A conse-
lheira Nailse informou sobre uma situação desagradável que passou junto ao Secretário de Cultura de Guarujá, Marcelo 
Nicolau, em que foi destratada pelo referido secretário em página de rede social. A plenária sugeriu uma nota de repúdio 
ao ocorrido e ao ocupante do cargo. A reunião terminou às dezenove horas e vinte minutos. Nada mais havendo a constar 
durante a ordinária, eu, Morgana Souza Monteiro, lavro esta ata. 

Ana Carolina Torres Azevedo
Presidente do Conselho Municipal da Condição Feminina  

Morgana Souza Monteiro
1ª secretária do Conselho Municipal da Condição Feminina 

Comunique-se – Processo 4516/1989 – DAP

Fica notificado o Eng.° Bruno Antonio Braga Nobre, CREA n.° 5069443596, a apresentar Laudo Técnico, planta ou 
croqui  da área a ser demolida e cópia do contrato com a empresa que realizará a demolição ou uma notificação de início 
dos trabalhos por funcionários próprios, em um prazo de 30 dias. Caso contrário, não poderá ser expedido Alvará de 
Aprovação. 

Cubatão, 16 de Setembro de 2020. 

487º da Fundação do Povoado
71º da Emancipação

Eng.° Dennis Araujo Lacerda Moliterno
Divisão de Aprovação de Projetos – Chefe
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