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Prefeitura Municipal de Marília, 09 de outubro de 2018.
VALQUÍRIA GALO FEBRÔNIO ALVES
Corregedora Geral do Município
Publicada na Secretaria Municipal da Administração, em 09 de
outubro de 2018.
RICARDO SEVILHA MUSTAFÁ
Secretário Municipal da Administração

PORTARIA NÚMERO 3 5 5 2 1
/sas
RICARDO SEVILHA MUSTAFÁ, Secretário Municipal da
Administração, usando de atribuições legais, tendo em vista o que
consta no Protocolo nº 49111, de 27 de agosto de 2018, consoante o
que dispõe o artigo 67-A da Lei Complementar nº 11, de 17 de
dezembro de 1991, c/c o artigo 2º, inciso X, do Decreto nº 12143, de 03
de outubro de 2017, AUTORIZA o pedido de redução temporária de
jornada de trabalho, de 8 (oito) horas para 6 (seis) horas diárias, do
servidor JOÃO PAULO LOURENÇO
LOURENÇO DA SILVA, RG nº 40.123.968-8,
CPF nº 316.733.358-88, Auxiliar de Escrita, lotado na Secretaria
Municipal da Educação, pelo período de 10 de outubro a 31 de
dezembro de 2018.

PORTARIA NÚMERO 3 5 5 2 3
VALQUÍRIA GALO FEBRÔNIO ALVES, Corregedora Geral do
Município, usando de atribuições legais, tendo em vista o
que consta no Protocolo nº 38727, de 10 de julho de 2018,
Considerando as informações constantes no referido
protocolo, referente ao relato de uma funcionária da
Associação Feminina de Marília – Maternidade e Gota de
Leite, de que no dia 18/06/2018, ao se deslocar, para prestar
seus serviços, da Unidade da Saúde da Família Três Lagos
para a USF de Lácio, o servidor público municipal ocupante
do cargo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal da
Saúde supostamente apresentou conduta inadequada e
desrespeitosa, assediando a mesma;

Prefeitura Municipal de Marília, 09 de outubro de 2018.
RICARDO SEVILHA MUSTAFÁ
Secretário Municipal da Administração

Considerando que diante da comunicação do ocorrido, se
faz necessária uma apuração mais aprofundada acerca dos
fatos denunciados, sendo assim, expede a seguinte Portaria:

Publicada na Secretaria Municipal da Administração, em 09 de
outubro de 2018.
CLÁUDIA GIZELA CINTRA
Diretora de Atos Oficiais
cgc
PORTARIA NÚMERO 3 5 5 2 2
VALQUÍRIA GALO FEBRÔNIO ALVES, Corregedora Geral do
Município, usando de atribuições legais, tendo em vista o
que consta no Protocolo nº 36202, de 26 de junho de 2018,
Considerando informações da Secretaria Municipal da
Educação no referido protocolo, de que no dia 28/05/18,
segunda-feira, por volta das 08h30min, um pai de uma
aluna da EMEI Balão Mágico, que reside próximo à referida
Unidade Escolar, procurou a Direção relatando e mostrando
um vídeo gravado pelo mesmo onde se verifica que pessoas
invadiram a escola e estavam jogando bola no campo de
areia, fato este ocorrido no sábado anterior à comunicação
por volta das 12 horas;
Considerando o acima exposto, expede a seguinte Portaria:

Art. único. Fica determinada a instauração de
SINDICÂNCIA
ICÂNCIA,
SIND
ICÂNCIA consoante o que dispõe o artigo 58, § 1º, da Lei
Complementar nº 680, de 28 de junho de 2013, destinada a apurar os
fatos com maior clareza, bem como eventual cometimento de falta
disciplinar, devendo a Sindicância ser conduzida pela Comissão
Permanente de Sindicância, designada através da Portaria nº 30123,
de 23 de dezembro de 2014, entrando esta Portaria em vigor na data
de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Marília, 09 de outubro de 2018.
VALQUÍRIA GALO FEBRÔNIO ALVES
Corregedora Geral do Município
Publicada na Secretaria Municipal da Administração, em 09 de
outubro de 2018.
RICARDO SEVILHA MUSTAFÁ
Secretário Municipal da Administração
/amp
PORTARIA NÚMERO 3 5 5 2 4

Art. único. Fica determinada a instauração de
SINDICÂNCIA,
SINDICÂNCIA consoante o que dispõe o artigo 58, § 1º, da Lei
Complementar nº 680, de 28 de junho de 2013, destinada a apurar
eventuais irregularidades ocorridas na EMEI Balão Mágico, bem
como eventual responsabilidade funcional, devendo a Sindicância ser
conduzida pela Comissão Permanente de Sindicância, designada
através da Portaria nº 30123, de 23 de dezembro de 2014, entrando
esta Portaria em vigor na data de sua publicação.

VALQUÍRIA GALO FEBRÔNIO ALVES, Corregedora Geral do
Município, usando de atribuições legais, tendo em vista o
que consta no Protocolo n° 33036, de 11 de junho de 2018,
CONSIDERANDO que o servidor José Tiago Marciano é
Auxiliar de Serviços Gerais, admitido no serviço público
municipal em 24 de janeiro de 2000, lotado na Secretaria
Municipal da Saúde;
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CONSIDERANDO as informações encaminhadas pela
Secretaria Municipal da Saúde com base no Comunicado
Interno SS.67 nº 20, de 03/03/2018, da Central de
Ambulância, referente às inúmeras reclamações que o
referido setor vem recebendo em face do servidor em
questão, relatando as seguintes situações resumidamente:


durante a solicitação de transporte costuma ser
grosseiro e desligar o telefone no meio da conversa;



tumultua a distribuição do serviço;



não trata cuidadosamente os usuários;



não tem respeito a hierarquia, desfazendo ordens
da chefia;



solicitou várias vezes ao motoristas que o levassem
para a sua residência;



solicitou no horário do almoço que o motorista o
levasse para ‘fazer um corre’ particular;



privilegia os colegas mais íntimos na distribuição
de macas e transporte;



por várias vezes foi advertido para cumprir o
disposto nos artigos 66 e 66 B, da Lei
Complementar nº 11/1991;



não copera com os companheiros de trabalho;



não aceita determinação da assistente social,
tendo muita resistência com o trabalho
desenvolvido pela mesma;



levou a erro a Coordenadora que autorizou o
motorista a conduzi-lo para a sua residência;

CONSIDERANDO o acima exposto, expede a seguinte
Portaria:
Art. 1o. Fica instaurado Processo Administrativo Disciplinar,
Disciplinar
de acordo com o disposto no artigo 8o, inciso I, da Lei Complementar
n° 678, de 28 de junho de 2013, para apurar eventual infringência
prevista nos itens II e IV, do artigo 4º, c/c itens 6, 12, 18 e 22, do
inciso I, Grupo I e, itens 1, 7 e 17, do inciso II, Grupo II, do artigo 27,
da Lei Complementar n° 680, de 28 de junho de 2013, por parte do
servidor JOSÉ TIAGO MARCIANO,
MARCIANO Auxiliar de serviços Gerais, lotado
na Secretaria Municipal da Saúde que será conduzido pela Comissão
Processante Disciplinar Permanente, designada através da Portaria
n° 30124, de 23 de dezembro de 2014.
Art. 2o. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA NÚMERO 3 5 5 2 5
VALQUÍRIA GALO FEBRÔNIO ALVES, Corregedora Geral do
Município, usando de atribuições legais, tendo em vista o
que consta no Protocolo nº 42250, de 26 de julho de 2018,
CONSIDERANDO que o servidor Klinger Treymann é
Agente Municipal de Vigilância Patrimonial, admitido no
serviço público municipal em 11 de junho de 1991, lotado na
Secretaria Municipal da Administração;
Considerando as informações encaminhadas pela Secretaria
Municipal da Educação com base no Ofício nº 40/2018 da
EMEI “Criança Feliz”, datado de 18/07/2018, referente às
várias ocorrências referentes ao serviço de vigilância da
referida Unidade Escolar, prestado pelo servidor em
questão, relatando as seguintes situações, resumidamente:
No dia 17/07/2018, por volta das 8h30min, uma
professora durante uma atividade na areia com
sua turma encontrou dois pinos supostamente
contendo substâncias entorpecentes, e outro
servidor verificando o local ao revirar a areia
encontrou mais dois pinos também com
substâncias dentro;



No dia 15/07/2018 em seu plantão por volta das
19h30min não registrou seu ponto, pois encontrou
vidros da porta do salão do sono quebrados,
inclusive com cacos de vidro no chão do lado de
fora, o mesmo limpou e observou pela porta e viu
que estava faltando o aparelho de TV, contudo
não avisou a Direção Escolar, tendo esta sido
informada apenas quando uma professora
percebeu o ocorrido;

Art. 1o. Fica instaurado Processo Administrativo Disciplinar,
Disciplinar
de acordo com o disposto no artigo 8o, inciso I, da Lei Complementar
n° 678, de 28 de junho de 2013, para apurar eventual infringência
prevista nos itens 22, inciso I e itens 1, 7, 17, 18 e 21, inciso II, do
artigo 27, da Lei Complementar nº 680, de 28 de junho de 2013, por
parte do servidor KLINGER TREYMANN, Agente Municipal de
Vigilância Patrimonial, lotado na Secretaria Municipal da
Administração, que será conduzido pela Comissão Processante
Disciplinar Permanente, designada através da Portaria nº 30124, de
23 de dezembro de 2014.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Marília, 09 de outubro de 2018.
VALQUÍRIA GALO FEBRÔNIO ALVES
Corregedora Geral do Município
Publicada na Secretaria Municipal da Administração, em 09 de
outubro de 2018.

Publicada na Secretaria Municipal da Administração, em 09 de
outubro de 2018.
RICARDO SEVILHA MUSTAFÁ
Secretário Municipal da Administração



Considerando o acima exposto, expede a seguinte Portaria:

Prefeitura Municipal de Marília, 09 de outubro de 2018.
VALQUÍRIA GALO FEBRÔNIO ALVES
Corregedora Geral do Município
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RICARDO SEVILHA MUSTAFÁ
Secretário Municipal da Administração
/amp

/sas
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 144/2018. Nº LICITAÇÃO NO BANCO DO
BRASIL 732671. Prefeitura Municipal de Marília. MODALIDADE:
Pregão. FORMA: Eletrônica. OBJETO: Registro de preços, visando à
eventual aquisição de Lençóis, Tecidos, Plásticos e afins, destinados à
Secretaria Municipal da Assistência e Desenvolvimento Social e
Secretaria Municipal de Educação – Prazo 12 meses. TERMO DE
HOMOLOGAÇÃO: A Prefeitura Municipal de Marília, neste ato
representado pelos secretários municipais abaixo descritos, dando
cumprimento aos dispositivos legais constantes nas Leis Federais
8666/93 e 10520/0202 e Decreto Municipal 11001/2013 e suas
alterações, HOMOLOGOU o processo Licitatório, conforme a
classificação efetuada pela Pregoeira Nádia Amada Matsui, na sessão
realizada em 01/10/2018 conforme segue: CÉSAR AUGUSTO MODAS
EIRELI, Rua: Da Penha, 517, Centro – Sorocaba/SP, CEP: 18.010-001;
COMERCIAL GETRIX EIRELI, Rua: Constantino de Souza, 647, Bairro:
Campo Belo – São Paulo/SP, CEP: 04.605-001; CONFECÇÕES
GIGANTEX LTDA, Rua: Ribeirão das Almas, 236, Bairro: Vila Palmeira
– São Paulo, CEP: 02.728-100; CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS
EM GERAL LTDA, Rua: Doutor José Ribeiro Ferreira, 685, Bairro:
Jardim São José – Ribeirão Preto/SP, CEP: 14098-00; DELTA
DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA, Av. República, 4216, Bairro:
Núcleo Habitacional Castelo Branco – Marília/SP, CEP: 17.511-000;
ELO TEXTIL LTDA, Rua: Dorival Soncela, 10, Distrito Industrial –
Santa Tereza do Oeste/PR, CEP: 85.825-000; MAGALI GARCIA
SANTOS, Rua: Voluntário Benedito Pimenta, 243, Letra A, Centro –
Pirajuí/SP, CEP: 16.600-000; MONTE BELLO COMERCIAL EIRELI, Av.
Armando Ítalo Setti, 964, Sala 11, Bairro: Dos Vianas – São Bernardo
do Campo/SP, CEP: 09.760-281; PROTEVILE EQUIPAMENTOS EIRELI
ME, Av. João Paulo II, 38 Loja A, Bairro: Vila Lenira – Colatina/ES,
CEP: 29.702-570; VITTAFLEX IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS E
COLCHÕES LTDA, Rua: Tangará, 1075, BRCAO, Bairro: Parque das
Oficinas – Arapongas/PR, CEP: 86.709-000.
WÂNIA LOMBARDI
Secretária Municipal da Assistência e Desenvolvimento Social
HELTER ROGÉRIO BOCCHI
Secretário Municipal da Educação
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 179/2018. ÓRGÃO: Prefeitura Municipal
de Marília. MODALIDADE: Pregão. FORMA: Presencial. OBJETO:
Registro de Preços visando a eventual aquisição de lanches
destinados à Secretaria Municipal da Cultura (Projeto Guri e Banda
Marcial) - Prazo 12 meses.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO: A Prefeitura Municipal de Marília,
neste ato representada pela Secretaria Municipal, abaixo subscrito
dando cumprimento aos dispositivos legais constantes nas Leis
Federais 8666/93 e 10520/02 e Decreto Municipal 11.001/2013, com
suas alterações, HOMOLOGA nesta data o processo licitatório,
conforme a classificação efetuada pela Pregoeira Maria Isabel da
Silva, na sessão realizada em 04/10/2018, conforme segue: Empresa
Vencedora: • Rafael Borges de Carvalho - ME, localizada na Rua
Santa Helena, nº 769 - Alvorada - Marília/SP - CEP 17514-000. ANDRÉ GOMES PEREIRA - Secretário Municipal da Cultura
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 189/2018. ÓRGÃO: Prefeitura Municipal
de Marília. MODALIDADE: Pregão. FORMA: Presencial. OBJETO:
Registro de Preços para eventual Confecção de Faixas e Banners,
destinados às diversas Secretarias Municipais - Prazo de 12 meses,
conforme Anexo I deste Edital. SESSÃO DE DISPUTA DO PREGÃO:
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12/11/2018 a partir das 09:00 horas. LOCAL DA SESSÃO E
INFORMAÇÕES: Diretoria de Suprimentos da Secretaria Municipal da
Fazenda, Avenida Santo Antonio, n.º 2377, Bairro Somenzari,
Marília/SP - telefone/fax (14)3402-4410/ramal 4528. O Edital também
estará disponível no site www.marilia.sp.gov.br/licitacao.
MÁRCIO AUGUSTO SPOSITO
Chefe de Gabinete e Responsável pelo Expediente do 10º
Grupamento de Bombeiros, do Tiro de Guerra e do Fundo Social de
Solidariedade do Município
ANDRÉ GOMES PEREIRA
Secretário Municipal da Cultura
WANIA LOMBARDI
Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
HELTER ROGÉRIO BOCHI
Secretário Municipal da Educação
EDUARDO DUARTE DO NASCIMENTO
Secretário Municipal de Esportes, Lazer e Juventude
ANDRÉ LUIZ FERIOLI
Secretário Municipal de Obras Públicas
Justificativa: “Considerando que a Diretoria de Divulgação e
Comunicação tem sido responsável pela organização de diversos
eventos municipais, trabalhando em conjunto com secretarias e
autarquias em inaugurações, lançamentos, convenções, entre outros;
e diante da necessidade de dar publicidade aos atos, programas,
obras, serviços e campanhas do município, em caráter educativo,
informativo ou de orientação social, solicitamos abertura de processo
licitatório para eventual confecção de faixas e banners.”
TERMO DE ABERTURA
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 194/2018 – Prefeitura Municipal de
Marília. MODALIDADE: Pregão. FORMA: Presencial. OBJETO:
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços
laboratoriais de confecção de prótese dentárias totais. SESSÃO DE
DISPUTA DO PREGÃO: 31/10/2018 a partir das 09:00 hs(nove horas).
LOCAL DA SESSÃO E INFORMAÇÕES: Diretoria de Suprimentos da
Secretaria Municipal da Fazenda – Av. Santo Antônio, 2.377, Bairro
Somenzari, Marília/SP - telefone/fax (14) 3402-4410 – Ramal 4506:
disponível no site: www.marilia.sp.gov.br/licitacao.
KÁTIA FERRAZ SANTANA
Secretária Municipal da Saúde
Justificativa: A prótese dentária total, tem por finalidade
restabelecer, de maneira satisfatória, a estética e a função
mastigatória em paciente edêntulos, conforme a indicação precisa do
profissional cirurgião-dentista. A área de abrangência do serviço será
ofertada para toda cidade de Marília.
ATA DE JULGAMENTO – DOCUMENTAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 008/2018. ÓRGÃO: Prefeitura Municipal
de Marília. MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA. OBJETO:
Registro de preços para eventuais serviços de pavimentação em
concreto para passeio público (calçada), conforme planilha de custo e
Memorial Descritivo anexos - Prazo 12 meses. ATA DE
JULGAMENTO – DOCUMENTAÇÃO. Após análise dos documentos
apresentados pelos proponentes no certame, a Comissão Permanente
de Licitação, julgou o seguinte: INABILITAR a empresa HÉBE LUÍSA
DA SILVA 32682803822 por deixar de atender aos itens 6.6.1 e 6.6.6 do
Edital e MOTA & GONÇALVES LTDA por deixar de atender aos itens
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6.5.2 e 6.6.6 do Edital e HABILITAR as empresas C E P CHIMINAZZO
– ME e CONSTRUTORA CG DE MARÍLIA LTDA – ME, por terem
apresentado as documentações de acordo com o edital. Fica aberto o
prazo de 5 (cinco) dias úteis para intenção de manifestação de
RECURSOS. A ATA DE JULGAMENTO – DOCUMENTAÇÃO em sua
íntegra está disponível no site www.marilia.sp.gov.br/licitacao.
Informações telefones: (14) 3402-4410.
CIDIMAR LUIZ FURQUIM
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 135 / 2018 ÓRGÃO: PREFEITURA
MUNICIPAL DE MARILIA MODALIDADE: PREGÃO OBJETO: Registro
de Preços para eventual aquisição de Uniformes, destinados à
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Limpeza Pública, Prazo 12
Meses.. De acordo com o Artigo 15 parágrafo 2º da Lei Federal
8666/93, dá-se publicidade aos preços unitários do objeto acima
descrito:
ATA 345 / 2018 - E ROCHA SARAIVA UNIFORMES - ME
Conjunto de uniforme "ABÓBORA BERRANTE", confortável, composto
por calça e camisa manga longa, ambas as peças confeccionadas
com costuras reforçadas, em brins resistentes à abrasão e a rasgos,
limpas, íntegras, montadas corretamente, costuras feitas de modo
que não apresentem pontas, dobras, franzidos, torções ou pontos
falhados, rompidas ou soltas. Sobre as peças aplicação de logotipo
pelo processo de serigrafia/silk-screen, devendo ser entregues
separadas por tamanho com etiqueta de informações aplicadas em
cada uma e ainda em conformidade com os modelos anexos e
especificações a seguir:
Calça: confeccionada em brim pesado com gramatura mínima de
260g/m2, tecido 100% algodão - na cor "ABÓBORA BERRANTE",
referência de cor: escala Pantone cor 16-1362 ou tecido Santanense
1012 - com cós reto na parte da frente e com elástico na parte de trás,
com 5(cinco) passadores de cinto, sendo 2 passadores na parte da
frente e 3 na parte de trás - fechamento em zíper e botão - com 2
(dois) bolsos frontais, embutidos, fundos, tipo faca, um de cada lado.
Aplicação de faixas com fluorescência e retrorrefletividade de acordo
com a ABNT, na altura dos joelhos, em torno das duas pernas, de cor
prata de no mínimo 5cm de largura e em paralelo a esta faixa; tarjas
fluorescente em amarelo néon de no mínimo 2,5cm de largura,
perfazendo a largura mínima total de 10cm. Parte traseira sem
bolsos, recorte com costura rebatida abaixo do cós em forma de “V”.
Camisa: confeccionada, em brim leve com gramatura mínima de
208g/m2, tecido 100% algodão, gola italiana fechada, manga longa.
Confeccionada em tecido 100% algodão na cor "ABÓBORA
BERRANTE", referência de cor: escala Pantone cor 16-1362 ou tecido
Santanense 1012. Na frente, no lado esquerdo deverá ter um bolso
com aplicação do logotipo da Prefeitura e, logo abaixo, a aplicação de
faixa com retrorrefletividade de acordo com norma ABNT (da mesma
utilizada na calça), na cor prata, com no mínimo 5cm de largura,
contornando toda a camisa, e em paralelo a esta faixa, tarjas
fluorescente em amarelo néon de no mínimo 2,5cm de largura,
perfazendo a largura mínima total de 10cm. Nas costas, na parte
superior, a inscrição "PREFEITURA DE MARÍLIA", logo abaixo e com
letras menores a inscrição "LIMPEZA PÚBLICA”, ambas na
horizontal, na cor preta, centralizado, perfazendo aproximadamente
28 X 7cm.
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Mangas: mangas longas com fechamento de punho com 1 botão,
confeccionada tecido 100% algodão, na cor "ABÓBORA BERRANTE",
referência de cor: escala Pantone cor 16-1362 ou tecido Santanense
1012 (igual ao corpo da camisa), acima do cotovelo deverá ser
aplicada faixa retrorrefletiva na cor prata de no mínimo 5cm de
largura e em paralelo a esta faixa, tarjas fluorescente em amarelo
néon de no mínimo 2,5cm de largura, perfazendo a largura mínima
total de 10cm. - MARCA: PROFISSIONAL - R$62,8800.
Conjunto de uniforme "VERDE LAGUNA", confortável, composto por
calça e camisa manga longa, ambas as peças confeccionadas com
costuras reforçadas, em brins resistentes à abrasão e a rasgos,
limpas, íntegras, montadas corretamente, costuras feitas de modo
que não apresentem pontas, dobras, franzidos, torções ou pontos
falhados, rompidas ou soltas. Sobre as peças aplicação de logotipo
pelo processo de serigrafia/silk-screen, devendo ser entregues
separadas por tamanho com etiqueta de informações aplicadas em
cada uma e ainda em conformidade com os modelos anexos e
especificações a seguir:
Calça: confeccionada em brim pesado com gramatura mínima de
260g/m2, tecido 100% algodão - na cor "VERDE LAGUNA", referência
de cor: escala Pantone cor 17-6212 ou tecido Santanense 1007 - com
cós reto na parte da frente e com elástico na parte de trás, com
5(cinco) passadores de cinto, sendo 2 passadores na parte da frente e
3 na parte de trás - fechamento em zíper e botão - com 2 (dois) bolsos
frontais, embutidos, fundos, tipo faca, um de cada lado. Aplicação de
faixas com fluorescência e retrorrefletividade de acordo com a ABNT,
na altura dos joelhos, em torno das duas pernas, de cor prata de no
mínimo 5cm de largura e em paralelo a esta faixa; tarjas
fluorescente em amarelo néon de no mínimo 2,5cm de largura,
perfazendo a largura mínima total de 10cm. Parte traseira sem
bolsos, recorte com costura rebatida abaixo do cós em forma de “V”.
Camisa: confeccionada, em brim leve com gramatura mínima de
208g/m2, tecido 100% algodão, aberta em toda sua extensão com
fechamento realizado por 7 (sete) botões, sendo o primeiro na gola e
o restante distribuídos esteticamente e com espaços regulares entre
si. manga longa. Confeccionada em tecido 100% algodão na cor
"VERDE LAGUNA", referência de cor: escala Pantone cor 17-6212 ou
tecido Santanense 1007. Na frente, no lado esquerdo, deverá conter
um bolso com aplicação do logotipo da Prefeitura e, logo abaixo, a
aplicação de faixa com retrorrefletividade de acordo com norma
ABNT (da mesma utilizada na calça), na cor prata, com no mínimo
5cm de largura, contornado toda a camisa, e em paralelo a esta faixa,
tarjas fluorescente em amarelo néon de no mínimo 2,5cm de largura,
perfazendo a largura mínima total de 10cm. Nas costas, na parte
superior, a inscrição "PREFEITURA DE MARÍLIA", logo abaixo e com
letras menores a inscrição "LIMPEZA PÚBLICA”, ambas na
horizontal, na cor preta, centralizado, perfazendo aproximadamente
28 X 7cm.
Mangas: mangas longas com fechamento de punho com 1 botão,
confeccionada tecido 100% algodão, na cor "VERDE LAGUNA",
referência de cor: escala Pantone cor 17-6212 ou tecido Santanense
1007 (igual ao corpo da camisa), acima do cotovelo deverá ser
aplicada faixa retrorrefletiva na cor prata de no mínimo 5cm de
largura e em paralelo a esta faixa, tarjas fluorescente em amarelo
néon de no mínimo 2,5cm de largura, perfazendo a largura mínima
total de 10cm. - MARCA: PROFISSIONAL - R$62,5100.
Conjunto de uniforme "AZUL ROYAL", confortável, composto por
calça e camisa manga longa, ambas as peças confeccionadas com
costuras reforçadas, em brins resistentes à abrasão e a rasgos,
limpas, íntegras, montadas corretamente, costuras feitas de modo
que não apresentem pontas, dobras, franzidos, torções ou pontos
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falhados, rompidas ou soltas. Sobre as peças aplicação de logotipo
pelo processo de serigrafia/silk-screen, devendo ser entregues
separadas por tamanho com etiqueta de informações aplicadas em
cada uma e ainda em conformidade com os modelos anexos e
especificações a seguir:
Calça: confeccionada em brim pesado com gramatura mínima de
260g/m2, tecido 100% algodão - na cor "AZUL ROYAL", referência de
cor: escala Pantone cor 19-3952 ou tecido Santanense 1014 - com cós
reto na parte da frente e com elástico na parte de trás, com 5(cinco)
passadores de cinto, sendo 2 passadores na parte da frente e 3 na
parte de trás - fechamento em zíper e botão - com 2 (dois) bolsos
frontais, embutidos, fundos, tipo faca, um de cada lado. Aplicação de
faixas com fluorescência e retrorrefletividade de acordo com a ABNT,
na altura dos joelhos, em torno das duas pernas, de cor prata de no
mínimo 5cm de largura e em paralelo a esta faixa; tarjas
fluorescente em amarelo néon de no mínimo 2,5cm de largura,
perfazendo a largura mínima total de 10cm. Parte traseira sem
bolsos, recorte com costura rebatida abaixo do cós em forma de “V”.
Camisa: confeccionada em brim leve com gramatura mínima de
208g/m2, tecido 100% algodão, aberta em toda sua extensão com
fechamento realizado por 7 (sete) botões, sendo o primeiro na gola e
o restante distribuídos esteticamente e com espaços regulares entre
si, manga longa. Confeccionada em tecido 100% algodão na cor
"AZUL ROYAL", referência de cor: escala Pantone cor 19-3952 ou
tecido Santanense 1014. Na frente, no lado esquerdo, deverá ter um
bolso com aplicação do logotipo da Prefeitura e, logo abaixo, a
aplicação de faixa com retrorrefletividade de acordo com norma
ABNT (da mesma utilizada na calça), na cor prata, com no mínimo
5cm de largura, contornando toda a camisa, e em paralelo a esta
faixa, tarjas fluorescente em amarelo néon de no mínimo 2,5cm de
largura, perfazendo a largura mínima total de 10cm. Nas costas, na
parte superior, a inscrição "PREFEITURA DE MARÍLIA", logo abaixo e
com letras menores a inscrição "LIMPEZA PÚBLICA”, ambas na
horizontal, na cor branca, centralizado, perfazendo aproximadamente
28 X 7cm.
Mangas: mangas longas com fechamento de punho com 1 botão,
confeccionada tecido 100% algodão, na cor "AZUL ROYAL", referência
de cor: escala Pantone cor 19-3952 ou tecido Santanense 1014 (igual
ao corpo da camisa), acima do cotovelo deverá ser aplicada faixa
retrorrefletiva na cor prata de no mínimo 5cm de largura e em
paralelo a esta faixa, tarjas fluorescente em amarelo néon de no
mínimo 2,5cm de largura, perfazendo a largura mínima total de
10cm. - MARCA: PROFISSIONAL - R$67,0000.
Conjunto de uniforme "ABÓBORA BERRANTE", confortável, composto
por calça e camisa manga longa, ambas as peças confeccionadas
com costuras reforçadas, em brins resistentes à abrasão e a rasgos,
limpas, íntegras, montadas corretamente, costuras feitas de modo
que não apresentem pontas, dobras, franzidos, torções ou pontos
falhados, rompidas ou soltas. Sobre as peças aplicação de logotipo
pelo processo de serigrafia/silk-screen, devendo ser entregues
separadas por tamanho com etiqueta de informações aplicadas em
cada uma e ainda em conformidade com os modelos anexos e
especificações a seguir:
Calça: confeccionada em brim pesado com gramatura mínima de
260g/m2, tecido 100% algodão - na cor "ABÓBORA BERRANTE",
referência de cor: escala Pantone cor 16-1362 ou tecido Santanense
1012 - com cós reto na parte da frente e com elástico na parte de trás,
com 5(cinco) passadores de cinto, sendo 2 passadores na parte da
frente e 3 na parte de trás - fechamento em zíper e botão - com 2
(dois) bolsos frontais, embutidos, fundos, tipo faca, um de cada lado.
Aplicação de faixas com fluorescência e retrorrefletividade de acordo
com a ABNT, na altura dos joelhos, em torno das duas pernas, de cor
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prata de no mínimo 5cm de largura e em paralelo a esta faixa; tarjas
fluorescente em amarelo néon de no mínimo 2,5cm de largura,
perfazendo a largura mínima total de 10cm. Parte traseira sem
bolsos, recorte com costura rebatida abaixo do cós em forma de “V”.
Camisa: confeccionada, em brim leve com gramatura mínima de
208g/m2, tecido 100% algodão, gola italiana fechada, manga longa.
Confeccionada em tecido 100% algodão na cor "ABÓBORA
BERRANTE", referência de cor: escala Pantone cor 16-1362 ou tecido
Santanense 1012. Na frente, no lado esquerdo deverá ter um bolso
com aplicação do logotipo da Prefeitura e, logo abaixo, a aplicação de
faixa com retrorrefletividade de acordo com norma ABNT (da mesma
utilizada na calça), na cor prata, com no mínimo 5cm de largura,
contornando toda a camisa, e em paralelo a esta faixa, tarjas
fluorescente em amarelo néon de no mínimo 2,5cm de largura,
perfazendo a largura mínima total de 10cm. Nas costas, na parte
superior, a inscrição "PREFEITURA DE MARÍLIA", logo abaixo e com
letras menores a inscrição "LIMPEZA PÚBLICA”, ambas na
horizontal, na cor preta, centralizado, perfazendo aproximadamente
28 X 7cm.
Mangas: mangas longas com fechamento de punho com 1 botão,
confeccionada tecido 100% algodão, na cor "ABÓBORA BERRANTE",
referência de cor: escala Pantone cor 16-1362 ou tecido Santanense
1012 (igual ao corpo da camisa), acima do cotovelo deverá ser
aplicada faixa retrorrefletiva na cor prata de no mínimo 5cm de
largura e em paralelo a esta faixa, tarjas fluorescente em amarelo
néon de no mínimo 2,5cm de largura, perfazendo a largura mínima
total de 10cm. - MARCA: PROFISSIONAL - R$62,8800.
Conjunto de uniforme "VERDE LAGUNA", confortável, composto por
calça e camisa manga longa, ambas as peças confeccionadas com
costuras reforçadas, em brins resistentes à abrasão e a rasgos,
limpas, íntegras, montadas corretamente, costuras feitas de modo
que não apresentem pontas, dobras, franzidos, torções ou pontos
falhados, rompidas ou soltas. Sobre as peças aplicação de logotipo
pelo processo de serigrafia/silk-screen, devendo ser entregues
separadas por tamanho com etiqueta de informações aplicadas em
cada uma e ainda em conformidade com os modelos anexos e
especificações a seguir:
Calça: confeccionada em brim pesado com gramatura mínima de
260g/m2, tecido 100% algodão - na cor "VERDE LAGUNA", referência
de cor: escala Pantone cor 17-6212 ou tecido Santanense 1007 - com
cós reto na parte da frente e com elástico na parte de trás, com
5(cinco) passadores de cinto, sendo 2 passadores na parte da frente e
3 na parte de trás - fechamento em zíper e botão - com 2 (dois) bolsos
frontais, embutidos, fundos, tipo faca, um de cada lado. Aplicação de
faixas com fluorescência e retrorrefletividade de acordo com a ABNT,
na altura dos joelhos, em torno das duas pernas, de cor prata de no
mínimo 5cm de largura e em paralelo a esta faixa; tarjas
fluorescente em amarelo néon de no mínimo 2,5cm de largura,
perfazendo a largura mínima total de 10cm. Parte traseira sem
bolsos, recorte com costura rebatida abaixo do cós em forma de “V”.
Camisa: confeccionada, em brim leve com gramatura mínima de
208g/m2, tecido 100% algodão, aberta em toda sua extensão com
fechamento realizado por 7 (sete) botões, sendo o primeiro na gola e
o restante distribuídos esteticamente e com espaços regulares entre
si. manga longa. Confeccionada em tecido 100% algodão na cor
"VERDE LAGUNA", referência de cor: escala Pantone cor 17-6212 ou
tecido Santanense 1007. Na frente, no lado esquerdo, deverá conter
um bolso com aplicação do logotipo da Prefeitura e, logo abaixo, a
aplicação de faixa com retrorrefletividade de acordo com norma
ABNT (da mesma utilizada na calça), na cor prata, com no mínimo
5cm de largura, contornado toda a camisa, e em paralelo a esta faixa,
tarjas fluorescente em amarelo néon de no mínimo 2,5cm de largura,
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perfazendo a largura mínima total de 10cm. Nas costas, na parte
superior, a inscrição "PREFEITURA DE MARÍLIA", logo abaixo e com
letras menores a inscrição "LIMPEZA PÚBLICA”, ambas na
horizontal, na cor preta, centralizado, perfazendo aproximadamente
28 X 7cm.
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CNPJ:
CNPJ 07.064.532/0001-31
Nota de Empenho:
Empenho nº 19.742/2018
Valor: R$ 6.650,00
Objeto da Aquisição: confecção de bonés bordados
Destinados ao Desenvolvimento do Trabalho
Trabalho
Técnico Social do Convênio nº
786.384/2013 Trabalho Técnico Social relativo à
execução de ações concernentes à implantação ou
ampliação do sistema de abastecimento de água
R-06 e ETA-Peixe no Município de Marília
Contrato de Repasse:
Repasse Operação nº 1.006.05961/2013 SICONV sob nº 786384/2013
Programa: PLANEJAMENTO URBANO
Objeto: Ampliação do Sistema de Abastecimento
de Água R-06 - ETA Peixe
Destinados ao desenvolvimento do Trabalho
Técnico Social do Convênio nº 786384/2013
Implantação ou ampliação do Sistema de
Abastecimento de Águas R-06 - ETA Peixe

Mangas: mangas longas com fechamento de punho com 1 botão,
confeccionada tecido 100% algodão, na cor "VERDE LAGUNA",
referência de cor: escala Pantone cor 17-6212 ou tecido Santanense
1007 (igual ao corpo da camisa), acima do cotovelo deverá ser
aplicada faixa retrorrefletiva na cor prata de no mínimo 5cm de
largura e em paralelo a esta faixa, tarjas fluorescente em amarelo
néon de no mínimo 2,5cm de largura, perfazendo a largura mínima
total de 10cm. - MARCA: PROFISSIONAL - R$62,5100.

Extrato de Contratos
(...)”.
Contrato CF-1636/18 Contratante Prefeitura Municipal de Marília
Contratada ASSOCIAÇÃO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO
Valor R$ 24.000,00 Assinatura 09/10/18 Objeto Aquisição de passes de
ônibus destinados ao Tiro de Guerra de Marília Vigência 09/10/19
Processo Inexigibilidade de Licitação nº 007/18.

Prefeitura Municipal de Marília, 09 de outubro de 2018.

Contrato CG-1333/18 Contratada Prefeitura Municipal de Marília
Contratante UNIÃO FEDERAL por intermédio do MINISTÉRIO DO
TURISMO representado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Valor R$ 225.500,00(repasse + contrapartida) Assinatura 19/09/18
Objeto Contrato de repasse n.º 864683/2018/MTUR/CAIXA - execução
de ações relativas ao Turismo Vigência 20/09/23 Processo Protocolo
n.º 59.471/18.
Contrato CG-1334/18 Contratada Prefeitura Municipal de Marília
Contratante UNIÃO FEDERAL por intermédio do MINISTÉRIO DO
ESPORTE representado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Valor R$ 278.571,42(repasse + contrapartida) Assinatura 19/09/18
Objeto Contrato de repasse n.º 874988/2018/ME/CAIXA - execução de
ações relativas ao Esporte e Grandes Eventos Esportivos Vigência
20/09/23 Processo Protocolo n.º 59.474/18.
Contrato CG-1335/18 Donatário Prefeitura Municipal de Marília
Doador UNIÃO por intermédio do MINISTÉRIO DA SAÚDE /
SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE Assinatura 17/04/18 Objeto
Termo de doação, com encargos, de 03 ambulâncias para utilização
como Renovação da Frota, tendo por finalidade o Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192 (TERMO DE DOAÇÃO
n.º 216/2018) Processo Protocolo n.º 21.825/18.

RETIFICAÇÃO

(Publicação na edição do Diário Oficial do Município de Marília
de25/09/2018, página 6, das Compras diretas como seguem referente
ao Desenvolvimento do Trabalho Técnico Social do Convênio
786.384/2013)
Leia--se como segue e não como constou:
Leia
“(...)
3-

Contratante: Prefeitura Municipal de Marília - Secretaria de
Assistência e Desenvolvimento Social;
 Fornecedor – DENILSON JOSÉ DANCIGUER - ME
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Departamento de Água e Esgoto de Marília, 09 de outubro de 2018.
MARCELO JOSÉ DE MACEDO
Presidente
PORTARIA NÚMERO 1.193
MARCELO
JOSÉ
DE
MACEDO,
Presidente
do
Departamento de Água e Esgoto de Marília, usando de atribuições
legais, tendo em vista o que consta no Processo nº 7.115, de 13 de
setembro de 2018, consoante o que dispõem os artigos 30, inciso I, e
31, da Lei Complementar nº 11, de 17 de dezembro de 1991, NOMEIA,
NOMEIA
em caráter efetivo, o candidato JOSE SOARES DE OLIVEIRA,
OLIVEIRA RG nº
000698528, classificado em 1º lugar, para o exercício do cargo de
Operador de Máquinas,
Máquinas referência 1717-A, tendo em vista o Concurso
Público de que trata o Edital de Abertura nº 01/2018.
Departamento de Água e Esgoto de Marília, 09 de outubro de 2018.
MARCELO JOSÉ DE MACEDO
Presidente
PORTARIA NÚMERO 1.194
MARCELO
JOSÉ
DE
MACEDO,
Presidente
do
Departamento de Água e Esgoto de Marília, usando de atribuições
legais, tendo em vista o que consta no Processo nº 7.115, de 13 de
setembro de 2018, consoante o que dispõem os artigos 30, inciso I, e
31, da Lei Complementar nº 11, de 17 de dezembro de 1991, NOMEIA,
NOMEIA
em caráter efetivo, o candidato ADILSON DOS SANTOS,
SANTOS RG nº
14068636-8, classificado em 1º lugar, para o exercício do cargo de
Motorista,
Motorista referência 3030-A, tendo em vista o Concurso Público de que
trata o Edital de Abertura nº 01/2018.
Departamento de Água e Esgoto de Marília, 09 de outubro de 2018.

PORTARIA NÚMERO 1.191
MARCELO
JOSÉ
DE
MACEDO,
Presidente
do
Departamento de Água e Esgoto de Marília, usando de atribuições
legais, tendo em vista o que consta no Processo nº 7.115, de 13 de
setembro de 2018, consoante o que dispõem os artigos 30, inciso I, e
31, da Lei Complementar nº 11, de 17 de dezembro de 1991, NOMEIA
NOMEIA,
MEIA
em caráter efetivo, o candidato BRUNO HENRIQUE ALVES
TEMPORIM,
TEMPORIM RG nº 1191844, classificado em 1º lugar, para o exercício
do cargo de Engenheiro Eletricista,
Eletricista referência 3737-A, tendo em vista o
Concurso Público de que trata o Edital de Abertura nº 01/2018.
Departamento de Água e Esgoto de Marília, 09 de outubro de 2018.
MARCELO JOSÉ DE MACEDO
Presidente
PORTARIA NÚMERO 1.192
MARCELO
JOSÉ
DE
MACEDO,
Presidente
do
Departamento de Água e Esgoto de Marília, usando de atribuições
legais, tendo em vista o que consta no Processo nº 7.115, de 13 de
setembro de 2018, consoante o que dispõem os artigos 30, inciso I, e
31, da Lei Complementar nº 11, de 17 de dezembro de 1991, NOMEIA,
NOMEIA
em caráter efetivo, a candidata LAIS GIMENEZ AMOLARO,
AMOLARO RG nº
44781620-2, classificada em 1º lugar, para o exercício do cargo de
Engenheira Civil,
Civil referência 3737-A, tendo em vista o Concurso Público
de que trata o Edital de Abertura nº 01/2018.

MARCELO JOSÉ DE MACEDO
Presidente
PORTARIA NÚMERO 1.195
MARCELO
JOSÉ
DE
MACEDO,
Presidente
do
Departamento de Água e Esgoto de Marília, usando de atribuições
legais, tendo em vista o que consta no Processo nº 7.115, de 13 de
setembro de 2018, consoante o que dispõem os artigos 30, inciso I, e
31, da Lei Complementar nº 11, de 17 de dezembro de 1991, NOMEIA,
NOMEIA
em caráter efetivo, o candidato ALEX SANDRO MESALIRA,
MESALIRA RG nº
29902237-7, classificado em 2º lugar, para o exercício do cargo de
Motorista,
Motorista referência 3030-A, tendo em vista o Concurso Público de que
trata o Edital de Abertura nº 01/2018.
Departamento de Água e Esgoto de Marília, 09 de outubro de 2018.
MARCELO JOSÉ DE MACEDO
Presidente
PORTARIA NÚMERO 1.196
MARCELO
JOSÉ
DE
MACEDO,
Presidente
do
Departamento de Água e Esgoto de Marília, usando de atribuições
legais, tendo em vista o que consta no Processo nº 7.115, de 13 de
setembro de 2018, consoante o que dispõem os artigos 30, inciso I, e
31, da Lei Complementar nº 11, de 17 de dezembro de 1991, NOMEIA,
NOMEIA
em caráter efetivo, o candidato ANTONIO MARCOS CAVALACANTE
TAHARA,
TAHARA RG nº 28216502-2, classificado em 3º lugar, para o exercício
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do cargo de Motorista,
Motorista referência 3030-A, tendo em vista o Concurso
Público de que trata o Edital de Abertura nº 01/2018.
Departamento de Água e Esgoto de Marília, 09 de outubro de 2018.
MARCELO JOSÉ DE MACEDO
Presidente
PORTARIA NÚMERO 1.197
MARCELO
JOSÉ
DE
MACEDO,
Presidente
do
Departamento de Água e Esgoto de Marília, usando de atribuições
legais, tendo em vista o que consta no Processo nº 7.115, de 13 de
setembro de 2018, consoante o que dispõem os artigos 30, inciso I, e
31, da Lei Complementar nº 11, de 17 de dezembro de 1991, NOMEIA,
NOMEIA
em caráter efetivo, o candidato JOÃO FERNANDO VILLARRUBIA
LOPES MUNHOZ,
MUNHOZ RG nº 33080602-6, classificado em 1º lugar, para o
exercício do cargo de Auxiliar de Laboratório,
Laboratório referência 2929-A, tendo
em vista o Concurso Público de que trata o Edital de Abertura nº
01/2018.
Departamento de Água e Esgoto de Marília, 09 de outubro de 2018.
MARCELO JOSÉ DE MACEDO
Presidente
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31, da Lei Complementar nº 11, de 17 de dezembro de 1991, NOMEIA,
NOMEIA
em caráter efetivo, o candidato LUCAS ANDRE BATISTA MARTINS
TEIXEIRA,
TEIXEIRA RG nº 41014908-1, classificado em 1º lugar, para o
exercício do cargo de Técnico em Química,
Química referência 2929-A, tendo em
vista o Concurso Público de que trata o Edital de Abertura nº 01/2018.
Departamento de Água e Esgoto de Marília, 09 de outubro de 2018.
MARCELO JOSÉ DE MACEDO
Presidente
PORTARIA NÚMERO 1.201
MARCELO
JOSÉ
DE
MACEDO,
Presidente
do
Departamento de Água e Esgoto de Marília, usando de atribuições
legais, tendo em vista o que consta no Processo nº 7.115, de 13 de
setembro de 2018, consoante o que dispõem os artigos 30, inciso I, e
31, da Lei Complementar nº 11, de 17 de dezembro de 1991, NOMEIA,
NOMEIA
em caráter efetivo, o candidato WILLIAM BENEDICTO FRAZAO
DIAS,
DIAS RG nº 44767848-6, classificado em 2º lugar, para o exercício do
cargo de Técnico em Química,
Química referência 2929-A, tendo em vista o
Concurso Público de que trata o Edital de Abertura nº 01/2018.
Departamento de Água e Esgoto de Marília, 09 de outubro de 2018.

PORTARIA NÚMERO 1.198

MARCELO JOSÉ DE MACEDO
Presidente

MARCELO JOSÉ DE MACEDO, Presidente do Departamento de Água
e Esgoto de Marília, usando de atribuições legais, tendo em vista o
que consta no Processo nº 7.115, de 13 de setembro de 2018,
consoante o que dispõem os artigos 30, inciso I, e 31, da Lei
Complementar nº 11, de 17 de dezembro de 1991, NOMEIA,
NOMEIA em
caráter efetivo, o candidato SILVIO FLABOREA,
FLABOREA RG nº 20316925-6,
classificado em 2º lugar, para o exercício do cargo de Auxiliar de
Laboratório,
Laboratório referência 2929-A, tendo em vista o Concurso Público de
que trata o Edital de Abertura nº 01/2018.

PORTARIA NÚMERO 28/201
28/2018
/2018

Departamento de Água e Esgoto de Marília, 09 de outubro de 2018.
MARCELO JOSÉ DE MACEDO
Presidente
PORTARIA NÚMERO 1.199
MARCELO
JOSÉ
DE
MACEDO,
Presidente
do
Departamento de Água e Esgoto de Marília, usando de atribuições
legais, tendo em vista o que consta no Processo nº 7.115, de 13 de
setembro de 2018, consoante o que dispõem os artigos 30, inciso I, e
31, da Lei Complementar nº 11, de 17 de dezembro de 1991, NOMEIA,
NOMEIA
em caráter efetivo, o candidato CARLOS EDUARDO PEREIRA DOS
SANTOS,
SANTOS RG nº 32690350-1, classificado em 3º lugar, para o exercício
do cargo de Auxiliar de Laboratório,
Laboratório referência 2929-A, tendo em vista o
Concurso Público de que trata o Edital de Abertura nº 01/2018.
Departamento de Água e Esgoto de Marília, 09 de outubro de 2018.
MARCELO JOSÉ DE MACEDO
Presidente
PORTARIA NÚMERO 1.200
MARCELO
JOSÉ
DE
MACEDO,
Presidente
do
Departamento de Água e Esgoto de Marília, usando de atribuições
legais, tendo em vista o que consta no Processo nº 7.115, de 13 de
setembro de 2018, consoante o que dispõem os artigos 30, inciso I, e

VALDECI FOGAÇA DE OLIVEIRA,
OLIVEIRA Diretor Presidente da Empresa
Municipal de Mobilidade Urbana de Marília – EMDURB, empresa
pública municipal, no uso de suas atribuições legais, DESTITUI a
funcionária JULIANA CRISTINA ALEIXO DE SOUZA
SOUZA,
OUZA da função de
PREGOEIRA
PREGOEIRA, a partir de 15 de outubro de 2018, restando revogada a
portaria n.º 41 de 12 de dezembro de 2007.
Marília/SP, 09 de outubro de 2018.
VALDECI FOGAÇA DE OLIVEIRA
Diretor Presidente
PORTARIA NÚMERO 29/2018
/2018
VALDECI FOGAÇA DE OLIVEIRA,
OLIVEIRA Diretor Presidente da Empresa
Municipal de Mobilidade Urbana de Marília – EMDURB, empresa
pública municipal, no uso de suas atribuições legais, DETERMINA
que os Agentes da Autoridade de Trânsito da EMDURB passarão a
ser identificados pelo Registro do Agente (RA) e não mais pelo RG
(Registro Geral) no momento do preenchimento do campo de
Identificação do Auto de Infração de Trânsito.
DETERMINA ainda que fica instituído que o numero
de identificação do "Departamento de Fiscalização" dos Agentes da
Chefia de Fiscalização de Trânsito da EMDURB é o "156".
Todas as alterações necessárias para dar cumprimento as
determinações, ficarão a cargo do Setor de Processamento de Multas,
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que terá o prazo de 10 (dez) dias para realizar as adequações no
modelo
do
Auto
de
Infração
de Trânsito junto à gráfica contratada.
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
quaisquer disposições em contrário.
Marília/SP, 09 de outubro de 2018.
VALDECI FOGAÇA
FOGAÇA DE OLIVEIRA
Diretor Presidente

TERMO DE NOTIFICAÇÃO
A EMDURB/Marília, por meio de seu Diretor Presidente, NOTIFICA
LURDES DA SILVA e/ou seus sucessores,
sucessores para que no prazo de 15
(quinze) dias a contar da presente publicação, compareça à sede da
Emdurb, Avenida das Esmeraldas n.º 05 – Jardim Tangará, para
tratar de assuntos referentes a sepultura de chapa
chapa n.º 350 da quadra
70 do Cemitério Municipal de Marília,
Marília haja vista que a mesma está
afundando e comprometendo os túmulos ao redor, sendo necessária
a realização de obras urgentemente. Notificamos ainda, que caso não
ocorra o comparecimento no prazo estabelecido, a Notificante tomará
as medidas legais cabíveis. Marília/SP, 02 de outubro de 2018. Valdeci
Fogaça de Oliveira – Diretor Presidente.

Página: 9

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 12/2018
Wilson Alves Damasceno, Presidente da Câmara
Municipal de Marília, Estado de São Paulo, usando de
suas atribuições,
C O N V O C A,
A nos termos dos artigos 32, XIII e 157, § 2º, item 15 do
Regimento Interno, artigo 86 da Lei Orgânica do Município de
Marília, da Lei nº 5863, de 17 de junho de 2004, que regulamenta as
audiências públicas e, de acordo com a Correspondência nº
3037/2018, aprovada pelo Plenário durante a sessão ordinária do dia
8/10/18, e em atendimento ao Requerimento nº 880/2018, da
Vereadora Professora Daniela (PR), AUDIÊNCIA PÚBLICA perante a
Câmara Municipal de Marília e demais interessados, no dia 31 de
outubro de 2018, quartaquarta-feira, às 18:30 horas,
horas no Plenário da Câmara
Municipal, para esclarecimentos e informações a respeito do
transporte coletivo de Marília.
Câmara Municipal de Marília, em 9 de outubro de 2018.
Wilson Alves Damasceno
Presidente
Registrado e publicado na Secretaria Administrativa “Dr. José Cunha
de Oliveira”, da Câmara Municipal de Marília, em 9 de outubro de
2018.
Carla Fernanda Vasques Farinazzi
Diretor Geral Legislativo

TERMO DE CANCELAMENTO DO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 11/2018
Wilson Alves Damasceno, Presidente da Câmara
Municipal de Marília, Estado de São Paulo, usando de
suas atribuições,
T O R N A
S E M
E F E I T O o Edital de Convocação de
Audiência Pública nº 11, de 19 de setembro de 2018, e C A N C E L A
a realização da Audiência Pública convocada para o dia 10 de
outubro de 2018, quartaquarta-feira, às 18:30 horas,
horas ocasião que haveria
esclarecimentos a respeito do transporte coletivo de Marília, em
atendimento ao Requerimento nº 880/2018, de iniciativa da
Vereadora Professora Daniela (PR), tendo em vista a fixação de nova
data para a mesma.
Câmara Municipal de Marília, em 9 de outubro de 2018.
Wilson Alves Damasceno
Presidente
Registrado e publicado na Secretaria Administrativa “Dr. José Cunha
de Oliveira”, da Câmara Municipal de Marília, em 9 de outubro de
2018.
Carla Fernanda Vasques Farinazzi
Diretor Geral Legislativo
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