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Art. 3º.
3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Marília, 10 de outubro de 2018.
DANIEL ALONSO
Prefeito Municipal
LEI NÚMERO 8 3 0 3 DE 10 DE OUTUBRO DE 2018

RICARDO SEVILHA MUSTAFÁ
Secretário Municipal da Administração

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR UM CRÉDITO
ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE DO MUNICÍPIO,
NO VALOR DE R$100.000,00, REFERENTE A DESPESAS DE
PUBLICIDADE E PROPAGANDA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
DANIEL ALONSO, Prefeito Municipal de Marília,
usando de atribuições legais,
Faz saber que a Câmara Municipal de Marília aprovou
e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º.
1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito
adicional especial no orçamento vigente do Município no valor de
R$100.00,00 (cem mil reais), destinado às despesas com Publicidade e
Propaganda, conforme segue:
02 – Prefeitura Municipal de Marília
02.10.00 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento
Social
02.10.01 – Fundo Municipal de Assistência Social
3.3.90.39.00 – 08.131.0208.2.203
(Federal)........................................................ R$ 100.000,00.
TOTAL....................................................... R$ 100.000,00.
Parágrafo único.
único O valor do presente crédito será coberto
com recurso proveniente da anulação parcial das dotações do
orçamento vigente, abaixo descritas:
02 – PREFEITURA MUNICIPAL
02.10.00 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento
Social
02.10.05 – Programas Habitacionais
3.3.90.39.00 – 08.244.0208.2.348
(Federal)........................................................ R$ 50.000,00.
4.4.90.52.00 – 08.244.0208.2.348
(Federal)........................................................ R$ 50.000,00.
TOTAL........................................................... R$ 100.000,00.
Art. 2º.
2º Fica o Poder Executivo autorizado, ainda,
relativamente à inclusão do crédito adicional especial de que trata
esta Lei:
I - a promover as alterações necessárias na Lei nº 8158, de 28
de novembro de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual
do Município de Marília para o período de 2018 a 2021, em
conformidade com o disposto no § 7º do artigo 7º da referida
Lei;
II - a promover as alterações necessárias na Lei nº 8101, de 23
de junho de 2017, que estabelece as diretrizes
orçamentárias para o exercício financeiro de 2018.

ALYSSON ALEX SOUZA E SILVA
Procurador Geral do Município
LEVI GOMES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal da Fazenda
BRUNO DE OLIVEIRA NUNES
Secretário Municipal de Planejamento Econômico
Publicada na Secretaria Municipal da Administração, 10 de outubro
de 2018.
(Aprovada pela Câmara Municipal em 08.10.18 - Projeto de Lei nº
144/18, de autoria do Prefeito Municipal)
/tig
LEI NÚMERO 8 3 0 4 DE 10 DE OUTUBRO DE 2018
MODIFICA AS LEIS Nº 7860, DE 16 DE OUTUBRO DE 2015 E Nº 8139,
DE 04 DE OUTUBRO DE 2017, VINCULANDO O CONSELHO
MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E O
CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DAS MULHERES DE
MARÍLIA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
DANIEL ALONSO, Prefeito Municipal de Marília,
usando de atribuições legais,
Faz saber que a Câmara Municipal de Marília aprovou
e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º.
1º A Lei nº 7860, de 16 de outubro de 2015, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1º. Fica criado o CONSELHO MUNICIPAL DE
PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL (CMPIR),
(CMPIR) órgão
paritário, permanente e consultivo, vinculado à Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, com a
finalidade de propor diretrizes de ações governamentais, em
âmbito municipal, sobre políticas de promoção da igualdade
racial com ênfase na população negra, cigana, indígena e
outros segmentos raciais e étnicos da população brasileira,
vítimas de racismo, preconceito e discriminação racial.
...
Art. 4º. ...
I - ...
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Secretaria Municipal de Direitos Humanos;
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento
Social;

...
e) Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude;
...
§ 1º. A Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social regulamentará a forma de escolha
dos representantes da sociedade civil, observando o
disposto no inciso III do caput deste artigo.
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...
Art. 28. Após a aprovação desta Lei e publicação no Diário
Oficial do Município de Marília, a Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social terá 10 (dez) dias úteis
para notificar as entidades para indicação da conselheira. A
partir da notificação, as entidades terão 10 (dez) dias úteis
para eleição interna e indicação de conselheira. No primeiro
dia útil após estes prazos, as conselheiras estão
automaticamente convocadas para composição do
Conselho Municipal de Direitos das Mulheres a para
composição das comissões.
Art. 3º.
3º Fica revogado o artigo 29 da Lei nº 8139, de 04 de
outubro de 2017.

...
Art. 8º. A Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social propiciará ao Conselho Municipal
de Promoção da Igualdade Racial as condições necessárias
ao seu funcionamento, inclusive disponibilizando local e
estrutura para a realização das reuniões.”
Art. 2º.
2º A Lei nº 8139, de 04 de outubro de 2017, passa a
vigorar com as seguintes alterações:

Art. 4º.
4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Marília, 10 de outubro de 2018.
DANIEL ALONSO
Prefeito Municipal
RICARDO SEVILHA MUSTAFÁ
Secretário Municipal da Administração

“Art. 2º. ...
Parágrafo único. O Conselho Municipal de Direitos das
Mulheres de Marília (CMDM) é vinculado, para fins
orçamentários, à Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social, devendo o valor do crédito
orçamentário anual de manutenção do Conselho Municipal
de Direitos das Mulheres de Marília – CMDM corresponder
ao seu planejamento anual, quando da elaboração da Lei de
Diretrizes Orçamentárias – LDO e da Lei Orçamentária
Anual.
...

ALYSSON ALEX SOUZA E SILVA
Procurador Geral do Município
WANIA LOMBARDI
Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Publicada na Secretaria Municipal da Administração, 10 de outubro
de 2018.
(Aprovada pela Câmara Municipal em 08.10.18 - Projeto de Lei nº
145/18, de autoria do Prefeito Municipal, com Emendas propostas
pelo autor)
/tig/jcs

Art. 4º. ...
I - ...
DECRETO NÚMERO 1 2 5 0 0 DE 10 DE OUTUBRO DE 2018
a)

Secretaria Municipal de Direitos Humanos;
ABRE UM CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO
VIGENTE DO MUNICÍPIO, NO VALOR DE R$100.000,00, REFERENTE
A DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS

...
Art. 20. ...
§ 1º. Cabe à Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social gerir o Fundo Municipal de Direitos
das Mulheres, sob orientação e controle do Conselho
Municipal de Direitos das Mulheres de Marília.

DANIEL ALONSO, Prefeito Municipal de Marília,
usando de atribuições legais, consoante o disposto
na Lei nº 8303, de 10 de outubro de 2018,
D E C R E T A:

...

...

Art. 1º.
1º Fica aberto um crédito adicional especial no
orçamento vigente do Município no valor de R$100.00,00 (cem mil
reais), destinado às despesas com Publicidade e Propaganda,
conforme segue:

IV – a estrutura e a organização do orçamento da Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e do
Fundo Municipal dos Direitos das Mulheres sendo este na
forma de unidade orçamentária, e a ordenação de despesas
desse Fundo;

02 – Prefeitura Municipal de Marília
02.10.00 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento
Social
02.10.01 – Fundo Municipal de Assistência Social
3.3.90.39.00 – 08.131.0208.2.203

Art. 26. ...
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(Federal)........................................................ R$ 100.000,00.
TOTAL....................................................... R$ 100.000,00.
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Parágrafo único.
único O valor do presente crédito será coberto
com recurso proveniente da anulação parcial das dotações do
orçamento vigente, abaixo descritas:

 existem banheiros infantis que foram construídos
em 2012, porém são mantidos fechados, sendo
proibido o acesso pelas crianças, sem qualquer
explicação coerente;

02 – PREFEITURA MUNICIPAL
02.10.00 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento
Social
02.10.05 – Programas Habitacionais
3.3.90.39.00 – 08.244.0208.2.348
(Federal)........................................................ R$ 50.000,00.
4.4.90.52.00 – 08.244.0208.2.348
(Federal)........................................................ R$ 50.000,00.
TOTAL...........................................................
TOTAL........................................................... R$ 100.000,00.

 a servidora Técnica de Informática é comumente
convocada pelo Diretor para ajudar com as
crianças, em absoluto desvio de função.
Considerando o acima exposto, expede a seguinte
Portaria:

Art. 2º.
2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Marília, 10 de outubro de 2018.
DANIEL ALONSO
Prefeito Municipal
RICARDO SEVILHA MUSTAFÁ
Secretário Municipal da Administração

alunos com deficiência são trocados no chão,
sobre o tatame, pois a escola não conta com
local e material adequado para essa função,
embora a escola tenha gasto dinheiro com
roçadeira e outras coisas que não são
esclarecidas;

Art. único. Fica determinada a instauração de
SINDICÂNCIA, consoante o que dispõe o artigo 58, § 1º, da Lei
SINDICÂNCIA
Complementar nº 680, de 28 de junho de 2013, destinada
a apurar
eventuais irregularidades e 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.
Prefeitura Municipal de Marília, 10 de outubro de 2018.

ALYSSON ALEX SOUZA E SILVA
Procurador Geral do Município
LEVI GOMES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal da Fazenda

VALQUÍRIA GALO FEBRÔNIO ALVES
Corregedora Geral do Município
Publicada na Secretaria Municipal da Administração, em 10 de
outubro de 2018.

BRUNO DE OLIVEIRA NUNES
Secretário Municipal de Planejamento Econômico
Publicado na Secretaria Municipal da Administração, em 10 de
outubro de 2018.
tig

RICARDO SEVILHA MUSTAFÁ
Secretário Municipal da Administração
/sas
PORTARIA NÚMERO 3 5 5 2 7
VALQUÍRIA GALO FEBRÔNIO ALVES, Corregedora Geral do
Município, usando de atribuições legais, tendo em vista o
que consta no Protocolo nº 43732, de 02 de agosto de 2018,

PORTARIA NÚMERO 3 5 5 2 6
VALQUÍRIA GALO FEBRÔNIO ALVES, Corregedora Geral
do Município, usando de atribuições legais, tendo em
vista o que consta no Protocolo nº 37019, de 29 de junho
de 2018,
Considerando a informação contida no protocolo de
origem da Secretaria Municipal da Educação, tendo esta
realizado investigação preliminar, e constatado diversas
irregularidades ocorridas na EMEF “Prof. Antonio Moral”,
tendo em vista as seguintes situações resumidamente
e “in verbis”:
 funcionários da empresa CONVIVA, prestadora
de
serviços
de
cuidadores
para
acompanhamento de alunos com necessidades
especiais, estão sendo colocados para fazer
decoração e embalagens de brindes para a festa
junina;

Considerando a informação da Secretaria Municipal de
Obras Públicas contida no referido protocolo de que no dia
26/07/2018, durante a execução de serviços em uma
Unidade de Saúde, o Encarregado do Setor de Hidráulica
presenciou determinado servidor público municipal,
ocupante do cargo de Encanador, proferindo palavras
ofensivas e difamatórias à sua pessoa para outro servidor e
a um reeducando;
Considerando o acima exposto, expede a seguinte
Portaria:
Art. único. Fica determinada a instauração de
SINDICÂNCIA, consoante o que dispõe o artigo 58, § 1º, da Lei
SINDICÂNCIA
Complementar nº 680, de 28 de junho de 2013, destinada a apurar
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.
Prefeitura Municipal de Marília, 10 de outubro de 2018.
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VALQUÍRIA GALO FEBRÔNIO ALVES
Corregedora Geral do Município

Prefeitura Municipal de Marília, 10 de outubro de 2018.
VALQUÍRIA GALO FEBRÔNIO ALVES
Corregedora Geral do Município

Publicada na Secretaria Municipal da Administração, em 10 de
outubro de 2018.
RICARDO SEVILHA MUSTAFÁ
Secretário Municipal da Administração
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Publicada na Secretaria Municipal da Administração, em 10 de
outubro de 2018.
RICARDO SEVILHA MUSTAFÁ
Secretário Municipal da Administração

/sas
PORTARIA NÚMERO 3 5 5 2 8
/sas

PORTARIA NÚMERO 3 5 5 2 9

VALQUÍRIA GALO FEBRÔNIO ALVES, Corregedora Geral do
Município, usando de atribuições legais, tendo em vista o
que consta no Protocolo n° 43582, de 02 de agosto de 2018,

VALQUÍRIA GALO FEBRÔNIO ALVES, Corregedora Geral
do Município, usando de atribuições legais, tendo em vista o
que consta no Protocolo n° 43903, de 02 de agosto de 2018,

Considerando que o servidor Kleber Leandro Souza Ribeiro é
Agente Municipal de Vigilância Patrimonial, admitido no
serviço público municipal em
05 de maio de 2004, lotado
na Secretaria Municipal da Administração;

Considerando que o servidor Fábio Rodrigo Domingues é
Auxiliar de Serviços Gerais, admitido no serviço público
municipal em 05 de março de 2012, lotado na Secretaria
Municipal da Administração;

Considerando as informações encaminhadas pela Secretaria
Municipal da Educação com base no Ofício nº 40, de
23/07/2018 da EMEI “Ciranda Cirandinha”, referente às
várias ocorrências referentes ao serviço de vigilância da
referida Unidade Escolar, prestado no período diurno pelo
referido servidor, relatando as seguintes situações,
resumidamente:


No dia 05/05/2018 pessoas desconhecidas
adentraram na cozinha pela boqueta da mesma;



No dia 02/07/2018 por volta das 07h30min, a
Diretora da Unidade Escolar constatou que o
alarme estava desativado;



No dia 05/07/2018, a Diretora novamente ao
chegar pela manhã na Unidade Escolar encontrou
a porta totalmente aberta;



No dia 10/07/2018 a Direção recebeu a informação,
via mensagem de celular, que cinco lâmpadas do
caramanchão e do quiosque haviam sido furtadas;



No dia 18/07/2018 ao retorno das aulas, os
servidores que estavam limpando a quadra
perceberam que duas caixas de som haviam sido
furtadas, conforme consta na cópia anexa do
Boletim de Ocorrência nº 7040/2018;

Considerando as informações contidas no referido protocolo
de que o servidor em questão possui 57 (cinquenta e sete)
dias de faltas injustificadas registrados no período
compreendido
entre
13/06/2018
a
08/08/2018,
caracterizando inassiduidade habitual, 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 no item 20, inciso I, do artigo 27, da Lei Complementar n°
680, de 28 de junho de 2013, por parte do servidor FÁBIO RODRIGO
DOMINGUES,
DOMINGUES Auxiliar de Serviços Gerais, lotado na Secretaria
Municipal da Administração, 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.
Prefeitura Municipal de Marília, 10 de outubro de 2018.
VALQUÍRIA GALO FEBRÔNIO ALVES
Corregedora Geral do Município
Publicada na Secretaria Municipal da Administração, em 10 de
outubro de 2018.

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 no item 22, inciso I, Grupo I e, itens 1, 7, 17, 18 e 21, inciso II,
Grupo II do artigo 27, da Lei Complementar n° 680, de 28 de junho de
2013, por parte do servidor KLEBER LEANDRO DE SOUZA,
SOUZA Agente
Municipal de Vigilância Patrimonial, lotado na Secretaria Municipal
da Administração, 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.

RICARDO SEVILHA MUSTAFÁ
Secretário Municipal da Administração
/sas
PORTARIA NÚMERO 3 5 5 3 0
DANIEL ALONSO, Prefeito Municipal de Marília, usando de
atribuições legais, tendo em vista o que consta no Protocolo nº 60362,
de 09 de outubro de 2018, consoante o que dispõe o artigo 2º, da Lei
Complementar nº 05, de 19 de setembro de 1991, nomeia a Comissão
Organizadora da IX Conferência Municipal de Saúde de Marília,
Marília que
fica assim constituída:

01. Presidente de Honra
Daniel Alonso
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02. Presidente
Kátia Ferraz Santana

03. Vice-Presidente
Gilberto Martins

04. Secretaria Geral
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alessandra Lupion
Ana Maria Massud
Andréa Carla Paura Martins
Antonio Roberto Ruiz
Carlos Henrique Rodrigues dos Santos
Cristiane Costa e Silva Menegucci
Elaine Paes Sorrilha
Elucimara Aparecida Ferreira Paes
Fabiana Fernandes dos Santos
Hellaynne Cláudia Keiko Yoshi Okuyama
Luciana Caluz Carvalho Pereira
Márcio Travaglini Carvalho Pereira
Regiane Martins Rodrigues Sarmento
Teresa Aparecida Machado
Valéria de Castro

Prefeitura Municipal de Marília, 10 de outubro de 2018.
DANIEL ALONSO
Prefeito Municipal
Publicada na Secretaria Municipal da Administração, em 10 de
outubro de 2018.
RICARDO SEVILHA MUSTAFÁ
Secretário Municipal da Administração
cgc
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HOMOLOGAÇÃO: A FUMARES - Fundação Mariliense de
Recuperação Social, entidade filantrópica instituída por força de Lei
Municipal 2120/74, por meio de seu Presidente eleito abaixo
subscrito, dando cumprimento aos dispositivos legais constantes nas
Leis Federais 8666/93 e 10520/02 e Decreto Municipal 11001/2013
HOMOLOGOU o processo licitatório conforme classificação efetuada
pelo Pregoeiro Ademir Aparecido Flausino, em sessão realizada em
25/09/2018, empresas vencedoras: GILSON NEVES RAMOS ME,
localizada na Rua Pernambuco, nº: 200, Centro, Juquia/SP, CEP11.800-000 e LIDER NEGOCIOS COMERCIAIS LTDA - ME, localizada
na Rua Bartolomeu de Gusmão, nº: 609, São Miguel, Marília/SP, CEP17.506-280.
VANDERLEI DOLCE
Presidente FUMARES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 003/2018-FUMARES. ID – BANCO DO
BRASIL Nº 736260. ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Marília.
MODALIDADE: Pregão. FORMA: Eletrônica. OBJETO: Registro de
Preços visando a eventual aquisição de carnes diversas, destinados a
FUMARES, prazo de 12 meses. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO: A
FUMARES - Fundação Mariliense de Recuperação Social, entidade
filantrópica instituída por força de Lei Municipal 2120/74, por meio de
seu Presidente eleito abaixo subscrito, dando cumprimento aos
dispositivos legais constantes nas Leis Federais 8666/93 e 10520/02 e
Decreto Municipal 11001/2013 HOMOLOGOU o processo licitatório
conforme classificação efetuada pelo Pregoeiro Ademir Aparecido
Flausino, em sessão realizada em 26/09/2018, empresas vencedoras:
AÇOUGUE DELIRA LTDA EPP, localizada na Rua Nove de Julho, nº:
1377, Centro, Marília/SP, CEP-17.500-120 e DELTA DISTRIBUIDORA
COMERCIAL LTDA, localizada na Avenida República, nº: 4216,
Núcleo Habitacional Castelo Branco, Marília/SP, CEP-17.511-000.
VANDERLEI DOLCE
Presidente FUMARES

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 001/2018-FUMARES. ID – BANCO DO
BRASIL Nº 736229. ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Marília.
MODALIDADE: Pregão. FORMA: Eletrônica. OBJETO: Registro de
Preços visando a eventual aquisição de pães destinados a FUMARES,
prazo de 12 meses. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO: A FUMARES Fundação Mariliense de Recuperação Social, entidade filantrópica
instituída por força de Lei Municipal 2120/74, por meio de seu
Presidente eleito, abaixo subscrito, dando cumprimento aos
dispositivos legais constantes nas Leis Federais 8666/93 e 10520/02 e
Decreto Municipal 11001/2013 HOMOLOGOU o processo licitatório
conforme classificação efetuada pelo Pregoeiro Ademir Aparecido
Flausino, em sessão realizada em 25/09/2018, empresa vencedora:
ALMIR ROGÉRIO DE SOUZA GALLETTI ME, localizada na Av. Maria
Fernandes Cavallari, nº: 2178, Jardim Cavallari, Marília/SP, CEP17.526-431.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 004/2018-FUMARES. ID – BANCO DO
BRASIL Nº736277. ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Marília.
MODALIDADE: Pregão. FORMA: Eletrônica. OBJETO: Registro de
Preços visando a eventual aquisição de produtos de limpeza e higiene
pessoal, destinados a FUMARES, prazo de 12 meses. TERMO DE
HOMOLOGAÇÃO: A FUMARES - Fundação Mariliense de
Recuperação Social, entidade filantrópica instituída por força de Lei
Municipal 2120/74, por meio de seu Presidente eleito abaixo
subscrito, dando cumprimento aos dispositivos legais constantes nas
Leis Federais 8666/93 e 10520/02 e Decreto Municipal 11001/2013
HOMOLOGOU o processo licitatório conforme classificação efetuada
pelo Pregoeiro Ademir Aparecido Flausino, em sessão realizada em
26/09/2018, , empresas vencedoras: DELTA DISTRIBUIDORA
COMERCIAL LTDA, localizada na Av. Castro Alves, nº: 907, Bairro São
Miguel, Marília/SP, CEP-17.506-000; FÓRMULA COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA ME, localizada na Rua Sorocaba, nº: 347, Jardim
Coroados, Londrina/PR, CEP-86.062-540; INDUSTRIA E COMERCIO
DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA ME, localizada na
Rua Mato Grosso, nº: 921, Distrito Industrial, Macatuba/SP, CEP17.290-000 e LIDER NEGOCIOS COMERCIAIS LTDA - ME, localizada
na Rua Bartolomeu de Gusmão, nº: 609, São Miguel, Marília/SP, CEP17.506-280.

VANDERLEI DOLCE
Presidente FUMARES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 002/2018-FUMARES. ID – BANCO DO
BRASIL Nº 736242. ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Marília.
MODALIDADE: Pregão. FORMA: Eletrônica. OBJETO: Registro de
Preços visando a eventual aquisição de hortifrutigranjeiros,
destinados a FUMARES, prazo de 12 meses. TERMO DE

VANDERLEI DOLCE
Presidente FUMARES
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE ALTERAÇÃO E CONTINUIDADE

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 005/2018-FUMARES. ID – BANCO DO
BRASIL Nº 736414. ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Marília.
MODALIDADE: Pregão. FORMA: Eletrônica. OBJETO: Registro de
Preços visando a eventual aquisição de gêneros alimentícios,
destinados a FUMARES, prazo de 12 meses. TERMO DE
HOMOLOGAÇÃO: A FUMARES - Fundação Mariliense de
Recuperação Social, entidade filantrópica instituída por força de Lei
Municipal 2120/74, por meio de seu Presidente eleito abaixo
subscrito, dando cumprimento aos dispositivos legais constantes nas
Leis Federais 8666/93 e 10520/02 e Decreto Municipal 11001/2013
HOMOLOGOU o processo licitatório conforme classificação efetuada
pelo Pregoeiro Ademir Aparecido Flausino, em sessão realizada em
26/09/2018, empresas vencedoras: DELTA DISTRIBUIDORA
COMERCIAL LTDA, localizada na Avenida República, nº: 4216,
Núcleo Habitacional Castelo Branco, Marília/SP, CEP-17.511-000;
LIDER NEGOCIOS COMERCIAIS LTDA - ME, localizada na Rua
Bartolomeu de Gusmão, nº: 609, São Miguel, Marília/SP, CEP-17.506280 e SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFÉ LTDA,
localizada na Rodovia Capitão Barduino, s/nº, Santa Cruz, Socorro/SP,
CEP-13.960-000.

EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 005/2018. ÓRGÃO: Prefeitura Municipal
de Marília. MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA. OBJETO:
Fornecimento de material e mão de obra para execução de
recapeamento asfáltico em diversas vias públicas do Município de
Marília. TERMO DE ALTERAÇÃO E CONTINUIDADE: Haja vista
atualização de preços da planilha orçamentária, fica prorrogada a
data do certame, a saber: ENCERRAMENTO: Dia 09/11/2018 às 09:00
horas. ABERTURA: Dia 09/11/2018 às 09:10 horas. O Edital e o
TERMO DE ALTERAÇÃO E CONTINUIDADE em sua íntegra estão
disponíveis no site www.marilia.sp.gov.br/licitacao. Informações
telefones: (14) 3402-4507 ou licitacao3@marilia.sp.gov.br.

VANDERLEI DOLCE
Presidente FUMARES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 149/2018. ÓRGÃO: Prefeitura Municipal
de Marília. MODALIDADE: Pregão. FORMA: PRESENCIAL. OBJETO:
Registro de preços para eventual prestação de serviços gráficos, para
impressão de cartas de cobrança, boletos e comunicados diversos Prazo 12 meses. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO: A Prefeitura Municipal
de Marília, neste ato representada pelo Secretário Municipal da
Fazenda, dando cumprimento aos dispositivos legais constantes nas
Leis Federais 8666/93 e 10520/02 e Decreto Municipal 11001/13 e suas
alterações, HOMOLOGOU o processo licitatório, conforme a
classificação efetuada pelo Pregoeiro Leandro Aurélio Gaiato, na
sessão realizada em 14/09/2018 conforme segue: empresa vencedora
– SITE MANUSEIO DE CORRESPONDÊNCIA E IMPRESSÃO LASER
LTDA – ME, localizada na Av. do Taboão, nº 4097 – Sala 03 e 07,
Taboão, São Bernardo do Campo/SP, CEP: 09.657-000.
LEVI GOMES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal da Fazenda
TERMO DE PRORROGAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 182/2018. ÓRGÃO: Prefeitura Municipal
de Marília. MODALIDADE: Pregão. FORMA: Presencial. OBJETO:
Registro de Preços visando o eventual fornecimento de meias de
algodão tipo colegial e meias com solado escolar, para complementar
os uniformes escolares, dos alunos matriculados na rede municipal de
ensino, destinados a Secretaria Municipal da Educação – Prazo de 12
meses. TERMO DE PRORROGAÇÃO: Por necessidade do setor, fica
prorrogado o presente certame conforme segue: SESSÃO DE
DISPUTA DO PREGÃO: 17/10/2018 a partir das 09:00 horas, ficando
mantidas todas as demais clausulas edilícias. LOCAL DA SESSÃO E
INFORMAÇÕES: Diretoria de Suprimentos da Secretaria Municipal da
Fazenda, Av. Santo Antonio, 2377 – B. Somenzari – Marília/SP – CEP
17506-040. O Edital também estará disponível no site
www.marilia.sp.gov.br/licitacao.
PROF. HELTER ROGÉRIO BOCHI
Secretário Municipal da Educação

JULIANA MARTARELI ARTHUR
Coordenadora de Obras
Responsável pelo expediente da Secretaria
Municipal de Obras Públicas
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 102/2018 ÓRGÃO: PREFEITURA
MUNICIPAL DE MARILIA MODALIDADE: PREGÃO FORMA:
ELETRÔNICO OBJETO: Registro de preços pelo prazo de 12 meses,
para eventual aquisição de Veículo tipo Ambulância, destinados a
Secretaria Municipal da Saúde e 10º GB. De acordo com o Artigo 15
parágrafo 2º da Lei Federal 8666/93, dá-se publicidade aos preços
unitários do objeto acima descrito:
ATA 319/2018 - BEM ESTAR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
MÉDICOS E MATERIAIS PARA SAÚDE EIRELI - Veículo ambulância,
tipo Van Furgão, ano de fabricação/modelo no mínimo 2018, 0 (zero)
km, na cor branca, transformado em ambulância, com as
características mínimas: dimensões: comprimento externo do veiculo
de no mínimo 4.250mm, largura externa sem os retrovisores de no
mínimo 1.700mm, altura de no mínimo 1.800mm (desconsiderando o
sinalizador); motor combustível a óleo diesel, com potência líquida
máxima não inferior a 120CV e torque líquido máximo não inferior a
18 Kgfm; rodas estampadas em aço de no mínimo 14"; transmissão de
mínimo de 06 (seis) marchas, sendo 05 (cinco) à frente e 01 (uma) à ré;
direção hidráulica; capacidade mínima de 05 (cinco) passageiros
incluindo o motorista, sendo 01 (um) passageiro na dianteira e 02
(dois) no banco lateral traseiro, ambos os acentos equipados com
cintos de segurança; equipada com 02 (duas) portas dianteiras, e 01
(uma) porta corrediça na lateral e 01 (uma) porta traseira com duas
folhas; capacidade de carga de mínima 1200 (mil e duzentos)kg e
capacidade volumétrica mínima de 10m³; demais itens exigidos pelo
Código de Trânsito Brasileiro. Transformação em ambulância de
simples remoção com os seguintes: ar condicionado para paciente e
motorista; isolamento têrmo-acústico; revestimento interno nas
laterais e teto em (prfv) fibra de vidro; piso em fiber glass de alta
resistência. Armário superior na lateral esquerda, confeccionado em
MDF branco ou fibra de vidro, com portas de correr em acrílico;
banco baú com cintos de segurança individual, estofamentos em
courvin de alta resistência, com encosto de cabeça, assentos e
encostos das costas individuais; 01 (uma) maca retrátil com
capacidade de no mínimo 200 (duzentos) kg, de alumínio com
colchonete e cintos de segurança; cadeira de rodas articulada de
alumínio; suporte para prancha rígida; luminárias internas de led
com 02 intensidades de luz.; 01(um) farol de embarque instalado
sobre a porta traseira; bateria auxiliar 100 ah, com gerenciador de
carga; ventilador e exaustor de teto; painel de controle central com
chaves disjuntores térmicas, tomadas 110 volts, via inversor e tomoda
/ plug 12 volts; isolador automático de bateria auxiliar; sinalização
barra em led com sirene de 100 watts eletrônica e 04 tons; luzes de
advertência fixadas nas laterais do veículo, sendo três em cada lado e
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02 na traseira; rádio de comunicação com 16 (dezesseis) canais
homologado pela ANATEL, incluindo adaptações; cilindro de
oxigênio de 07 litros e suporte; régua de oxigênio de 03 pontas com
fluxômetro / aspirador / umidificador; vidro fixo e com película
jateada nas duas portas traseiras; vidro de correr e com película
jateada na porta lateral; vidro de correr junto à divisória entre a
cabine do motorista e a do paciente; 01(um) suporte para soro no
pega mão fixado no teto; pega mão em alumínio fixado no teto;
acabamentos em sicaflex (vedação de todos os cantos existentes);
reforço fixado no piso, embaixo de todas as rodas da maca em
alumínio; acabamentos das entradas das portas em borracha
antiderrapante; adesivação externa: 01 adesivação externa padrão,
com instalação de: 02 faixas laterais em toda extensão do veiculo com
a palavra ambulância, 02 cruzes laterais, 02 cruzes parte traseira a
palavra "ambulância" normal na traseira e invertida na dianteira, cor
vermelha; garantia mínima de 12 (doze) meses; possuir manual do
proprietário e das revisões em português e todos os demais itens e
acessórios de segurança exigidos por lei a ser entregue livres de
quaisquer ônus; o veículo transformado deverá atender a NBR
14561/2000 e OMS GM 2048/2002, com indicação de relação de
concessionária(s) autorizada(s) para realizar as revisões de garantia,
bem como declaração de que dará garantia de assistência técnica em
um raio de até 100 km do Município de Marília. - MARCA: RENAULT
MASTER - MODELO: L2H2 - R$159.000,00.
ATA 320/2018 - MANUPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAS EIRELI - AMBULANCIA COM AR CONDICIONADO,
DIREÇÃO HIDRAULICA, VIDRO ELETRICO E TRAVA ORIGINAL DE
FÁBRICA, ANO 2018, MODELO 2018. Potencia mínima 95cv,
Cilindrada mínima 1,389cm, Cintos de segurança dianteiros com prétensionadores e ajuste de altura, Lanternas com lentes escurecidas,
Para-choques pintados na cor do veículos, Alerta sonoro de faróis
ligados, Banco do motorista com regulagem de altura, Roda de aço
aro 15", direção hidráulica, ar condicionado, Abertura da tampa do
combustível com acionamento conjunto com as travas das portas,
Chave tipo canivete dobrável, Computador de bordo, Espelhos
retrovisores externos elétricos, acendimento automático de faróis e
lanternas ao destravar as portas pelo controle remoto, Trava elétrica
das portas, Vidro elétrico nas portas sendo todos os itens originais de
fábrica. Descritivo Transformação: Transformação aerodinâmica com
perfeito acoplamento sobre a estrutura do veículo na cor branca,
confeccionado internamente em material totalmente lavável (Plástico
Reforçado com Fibra de Vidro) com comprimentointerno mínimo de
2.00 metros, piso antiderrapante em fibra de vidro contendo no
mínimo 2.00 metros; iluminação interna em LED 12V, 02 tomadas 12
V; uma Janela corrediça na lateral com serigrafia padrão
ambulância; aerofólio na tampa traseira; suporte para soro e plasma;
maca retrátil com comprimento superior a 1,90m sendo vedado o
deslocamento do banco do passageiro para instalação da maca;
suporte para soro e plasma; armário frontal interno localizado na
região superior; banco lateral com encosto para acompanhante em
courvim, com cinto de segurança; suporte para fixação de um
cilindro de oxigênio com capacidade de 1m3 / 3 litros; cilindro de
oxigênio com capacidade de 1m3 / 3 litros; régua de oxigênio de 03
pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador; manômetro; rede
de oxigênio com válvula e manômetro em local de fácil visualização;
revestimento interno em fibra de vidro na cor branca (Padrão do
Ministério da Saúde); pintura externa na cor do veículo; conjunto
completo de fechadura, tricôs, e chave na porta traseira; sinalizador
em barra com sirene de um tom; ventilador interno; exaustor interno;
pelica opaca na cor branca; tampa traseira inteiriça com abertura na
vertical com vidro arredondado e dois amortecedores a gás a fim de
facilitar a entrada e saída do paciente em local com trânsito intenso.
Equipamento operacional para gerenciamento de todo sistema
elétrico da ambulância: possibilitando comando interno de dentro da
cabine do motorista para o salão do paciente, gerenciando baterias,
iluminação interna e externa, sinalização sonora e visual, dispondo

Página: 7

de (01) um carregador de parede 110v/220v, (01) um carregador
veicular com cabo USB, excluindo instação de botões na cabine do
motorista para gerenciamento dos componentes elétrico da
ambulância. Ar condicionado para paciente. Alarme sonoro da ré. MARCA: GM MONTANA - R$95.000,00.

Extrato de Contratos
Contrato CG-1336/18 Outorgante Prefeitura Municipal de Marília
Outorgado LIONS CLUBE DE MARÍLIA Assinatura 10/10/18 Objeto
Termo de Autorização de Uso de um espaço público existente na
Praça da Bandeira, no Bairro Barbosa, destinado à instalação de um
Marco Comemorativo aos 100 Anos do Lions Clube Internacional
Vigência 10/10/28 Processo Protocolo n.º 66.187/16.

REGIMENTO DA X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MARÍLIA
CAPÍTULO I
DA CONFERÊNCIA
Artigo 1º - A X Conferência Municipal de Saúde - X CMS,
convocada pelo Prefeito Municipal de Marília e pelo Conselho
Municipal de Saúde de Marília - COMUS-M (criado pela Lei Orgânica
do Município, Artigo nº. 190 de 04/04/90), será realizada dias 23 e 24
de novembro de 2018, sendo promovida pela Secretaria Municipal da
Saúde de Marília.
Artigo 2º - A X CMS é o foro Municipal de debates sobre a
Saúde, aberto a todos os segmentos da sociedade local e terá por
finalidade:
1.
2.

Discutir e definir diretrizes que possibilitem o
fortalecimento da participação social em Marília.
Discutir e definir as diretrizes gerais para o SUS em Marília
e subsidiar a estruturação das propostas para as
Conferências Estaduais e Nacionais bem como os Planos de
Saúde Municipal e Plurianual

Artigo 3º - A X CMS será precedida de pré-conferências
realizadas na EMEF Profª Edméa Braz Rojo Sola, localizada na Rua
Nicolino Roseli, nº 720, em 17/10/2018 com a participação de
instituições ou entidades ligadas a área de saúde, por diversos
segmentos da população, de trabalhadores e usuários do Sistema
Único de Saúde (SUS).
CAPITULO II
DOS PARTICIPANTES
Artigo 4º - Poderão ser inscritos como membros da X CMS,
todas as pessoas ou instituições de Marília interessadas no
aperfeiçoamento da política municipal de saúde e nas questões que
compõem o temário central da conferência, na condição de:
a - DELEGADOS NATOS
b - DELEGADOS REPRESENTANTES
c - DELEGADOS ELEITOS
d - PARTICIPANTES
e - CONVIDADOS
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Artigo 5º - Serão considerados DELEGADOS NATOS, com o
direito à voz e ao voto, o Secretário de Saúde de Marília e todos os
membros titulares do Conselho Municipal de Saúde de Marília.
Parágrafo Único - Na falta do titular, até o término do
período de credenciamento, o suplente terá direito à voz e ao voto.
Artigo 6º - Poderão ser inscritos na qualidade de
DELEGADOS REPRESENTANTES com direito à voz e ao voto, os
representantes indicados pelas seguintes instituições:
a-

bcdefghijk-

Um representante por sindicato ou associação
representativa de trabalhadores, com sede no
Município ou com delegado/diretor de base classista
no Município;
Um representante por entidade de bairro e
movimento popular;
Um representante por entidade de portadores de
patologias, necessidades especiais e/ou de familiares
devidamente organizados;
Um representante do Departamento Regional de
Saúde de Marília – DRS IX;
Um representante do Grupo de Vigilância
Epidemiológica – GVE 19 – Marília;
Um representante do Grupo de Vigilância Sanitária –
GVS 19 – Marília;
Um representante da Superintendência de Controle
de Endemias – SUCEN Regional 11 – Marília;
Um representante da Secretaria Municipal da Saúde;
Um representante por entidade prestadora de serviço
de saúde;
Um representante por entidade formadora de nível
médio, técnico ou superior na área da saúde;
Um representante de usuários por Conselho Local de
Saúde ativo escolhido entre seus pares.

Artigo 7º - Serão considerados DELEGADOS ELEITOS, com
direito à voz e ao voto, os representantes que tenham participado de
pré-conferências, de acordo com as normas definidas no capítulo III
deste regimento.
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participantes e Ata da Reunião, conforme modelos previamente
definidos pela Comissão Organizadora.
Artigo 13 - O tema desenvolvido durante a pré-conferência
deverá ser o mesmo definido para a X CMS.
Artigo 14 - Durante a realização das pré-conferências, serão
eleitos os DELEGADOS, na proporção de um delegado para cada
cinco presentes ou fração maior ou igual a 03. Para cada delegado
eleito deverá também ser eleito um suplente.
Parágrafo Único - Para eleição dos delegados apontados
neste artigo, será necessário quorum mínimo de 10 pessoas.
Artigo 15 - O prazo para realização das pré-conferências e
eleição de seus delegados, encerrar-se-á no dia 24 de outubro de 2018
Artigo 16 - As atas e os registros dos participantes das préconferências, e o resultado da eleição de seus delegados, deverão ser
encaminhados à Comissão Organizadora da X CMS até o dia 08 de
novembro de 2018, às 17h00min, na sede da Secretaria Saúde da
Marília, Av. Castro Alves 61A.
CAPITULO IV
DO TEMÁRIO DA X CMS
Artigo 17 - O tema central da X CMS será: “Democracia e
Saúde: Saúde como Direito e Consolidação e Financiamento do SUS”
Parágrafo Único – Além do tema central, a X Conferência
Municipal de Saúde de Marília debaterá as propostas das Préconferências, que serão organizadas por 3 Eixos Temáticos pela
Comissão Executiva, em grupos de trabalho que são: I – Saúde como
Direito; II – Consolidação dos princípios do Sistema Único de Saúde
(SUS); III – Financiamento adequado e suficiente para o SUS.
CAPITULO V
DA PLENÁRIA
PLENÁRIA FINAL

Artigo 8º - Serão considerados PARTICIPANTES, com direito
somente à voz, quaisquer munícipes interessados pela área de saúde
em geral.

SEÇÃO I
DAS FINALIDADES
Artigo 19 - A Plenária Final da X CMS terá como objetivo:

Artigo 9º - Serão considerados CONVIDADOS, as pessoas
que a convite da Comissão Organizadora, contribuírem com as
discussões da X CMS.
Artigo 10 - Durante a realização da X CMS serão eleitos os
delegados conforme normatização dos Conselhos Nacional e Estadual
de Saúde e os delegados NATOS, REPRESENTANTES e ELEITOS
deverão obrigatoriamente ter participado das pré-conferências.
CAPITULO III
DAS PRÉPRÉ-CONFERÊNCIAS E ELEIÇÃO DE DELEGADOS
Artigo 11 - As pré-conferências realizar-se-ão no período
que antecede a X CMS, congregando grupos de pessoas reunidas a
partir de atividades ou interesses comuns relacionados à mesma base
territorial: grupos de população e trabalhadores, pacientes ou
usuários de serviços de saúde, profissionais de saúde e outros, de
acordo com o potencial de mobilização dos interessados.
Artigo 12 - As pré-conferências serão acompanhadas por
membros da Comissão Organizadora da X CMS ou pessoas por ela
credenciadas, havendo necessidade de registro de presença dos

l.

apreciação do relatório final, a fim de definir diretrizes
para a política de saúde e para a qualificação da
atenção no SUS em Marília;
2. apreciação de moções encaminhadas por parte dos
delegados e participantes.
3. eleição dos delegados da instância municipal para
participar da 8ª Conferência Estadual de Saúde, sendo
que os mais votados serão titulares quando da
publicação do número de delegados que o Município de
Marília deverá inscrever, os demais serão suplentes
respeitada a ordem decrescente de classificação e
disponibilidade para participar dos mesmos.
SEÇÃO II
DOS PARTICIPANTES DA PLENÁRIA FINAL E DA
COMPOSIÇÃO DA MESA DIRIGENTE
Artigo 20 - Participarão da Plenária Final, os delegados e
participantes da X CMS, cabendo aos primeiros o direito à voz e ao
voto, e aos segundos, o direito somente à voz.
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Artigo 21 - A mesa que dirigirá os trabalhos será indicada
pela Comissão Organizadora, que conduzirá as atividades na
seguinte ordem:

Artigo 28 - Para desenvolvimento de suas atividades, a X
CMS, contará com uma Comissão Organizadora instituída, através de
portaria, pelo Prefeito Municipal.

a) Apresentação e apreciação do Relatório Final da X CMS;
b) Apreciação de Moções.

Artigo 29 - A Comissão Organizadora poderá delegar
funções inclusive no que tange à articulação das pré-conferências,
divulgação da X CMS, organização da infra-estrutura operacional,
para pessoas vinculadas a Prefeitura, à Secretaria Municipal da
Saúde ou outras instituições.

SEÇÃO III
DA APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL
Artigo 22 - A proposta de Relatório Final será lida e
projetada para os participantes da Plenária Final.
Artigo 23 - Assegurar-se-á aos Delegados, o direito de
solicitar o exame em destaque de qualquer item da proposta de
relatório final apresentado.

Artigo 30- A X CMS, terá uma Comissão Relatora, que
acompanhará todas as atividades e coordenará a redação do
Relatório Final da X CMS.
CAPITULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Parágrafo 1º - As solicitações de destaque poderão ser feitas
durante a leitura da proposta de relatório final, devendo ser
encaminhadas por escrito à mesa dirigente dos trabalhos até o final
da leitura, constituindo-se proposta de redação alternativa em
relação ao item destacado.

Artigo 31 - O prazo para credenciamento obrigatório dos
delegados e suplentes à X CMS expirará impreterivelmente às 12
horas do dia 24/11/2018 e deverá ser feita no local da Conferência.

Parágrafo 2º - Após a leitura da proposta de relatório final,
será apresentada para apreciação cada uma das solicitações de
destaque, concedendo-se aos seus propositores o tempo de dois
minutos para defesa da proposta de redação alternativa.

Artigo 32 - A indicação dos delegados representantes
deverá ocorrer até o dia 08/11/2018 às 17h00min, na sede da
Secretaria Municipal da Saúde de Marília, Avenida Castro Alves, 61A.

Parágrafo 3º - A mesa concederá palavra a um delegado ou
participante que se apresente para defender posição contrária a do
propositor do destaque, que disporá do mesmo tempo de dois
minutos, ficando a critério da mesa, a concessão de réplicas ou
tréplicas, após o que a proposta de redação alternativa será colocada
em votação.

Parágrafo Único - Em caso de ausência do delegado titular
assumirá o suplente.

Artigo 33 - Serão conferidos certificados especificados aos
participantes da X CMS que tiverem 100% de freqüência, conforme o
artigo 2º, parágrafo 1º da Lei Complementar nº 5/91.
Artigo 34 - Os casos omissos neste Regimento serão
resolvidos pela Comissão Organizadora da X CMS.
___________________________________________

Parágrafo 4º - Será considerada aprovada a proposta que
obtiver voto favorável entre a maioria simples dos Delegados
presentes à Plenária Final.
SEÇÃO IV
DA APRECIAÇÃO DE MOÇÕES
Artigo 24 - As moções deverão ser apresentadas à Comissão
Organizadora por escrito até às 14 horas do dia 24/11/2018, devendo
ser identificado pelo menos um dos seus signatários.
Artigo 25 - A secretária da Mesa Dirigente organizará as
moções recebidas, classificando-as por área temáticas, de forma a
facilitar o andamento dos trabalhos.
Artigo 26 - Encerrada a fase de apreciação do Relatório
Final da Conferência, a Mesa fará a leitura do texto correspondente à
moção, garantindo-se ao propositor da mesma um tempo de dois
minutos para a exposição.
Parágrafo Único - Será facultado a qualquer participante da
Plenária, a critério da Mesa, defender ponto de vista contrário ao do
propositor da moção, após o que ela será submetida à aprovação pelo
voto da maioria entre os Delegados presentes.
CAPITULO VI
DA ORGANIZAÇÃO
Artigo 27 - A X CMS terá como presidente de honra o Sr.
Prefeito Municipal de Marília e será presidida pelo Secretário
Municipal da Saúde.
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ORDEM CRONOLÓGICA
Prefeitura Municipal de Marília, dando cumprimento ao disposto no
artigo 5º da Lei 8.666/93, vem justificar o pagamento fora da ordem
cronológica de suas exigibilidades das notas fiscais, a saber: Pregão
nº 2/2014 – NF 23508 no valor total de R$ 236.251,10 (duzentos e
trinta e seis mil duzentos e cinquenta e um reais e dez centavos) da
Empresa SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS – EIRELI por se
tratar de serviços de manipulação de alimentos e preparo de
refeições aos alunos da rede pública; Pregão nº 2/2018 – NF 1827 no
valor total de R$ 56.177,42 (cinquenta e seis mil cento e setenta e sete
reais e quarenta e dois centavos) da Empresa REPLAN
SANEAMENTO E OBRAS LTDA por se tratar de locação de máquinas
para manutenção de serviços essenciais de limpeza pública;
Concorrência nº 3/2013 – NF 2252 no valor total de R$ 922.954,02
(novecentos e vinte e dois mil novecentos e cinquenta e quatro reais
e dois centavos) da Empresa MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA por
se tratar de prestação de serviços de transbordo e destinação final de
resíduos sólidos domiciliares produzidos no município de Marília em
aterro sanitário, licenciado pelos órgãos de controle ambiental;
Pregão nº 62/2018 – NF 241820 no valor total de R$ 35.356,20 (trinta e
cinco mil trezentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos) da
Empresa CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA, Pregão nº
7/2018 – NFs 7456 e 7942 no valor total de R$ 3.084,00 (três mil e
oitenta e quatro reais) da Empresa CIRÚRGICA BIOMÉDICA –
EIRELI, Pregão nº 90/2017 – NFs 1732606, 1728503, 1734984, 1732664
e 1733917 no valor total de R$ 5.117,10 (cinco mil cento e dezessete
reais e dez centavos) da Empresa CM HOSPITALAR S/A, Pregão nº
85/2017 – NFs 927338 e 929630 no valor total de R$ 9.940,86 (nove mil
novecentos e quarenta reais e oitenta e seis centavos) da Empresa
DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA, Pregão nº 172/2017 – NF 364966 no valor total de R$ 5.707,90
(cinco mil setecentos e sete reais e noventa centavos) da Empresa
EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS
HOSPITALARES LTDA, Pregão nº 38/2018 – NF 39697 no valor total
de R$ 172,57 (cento e setenta e dois reais e cinquenta e sete centavos)
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da Empresa FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E
HOSPITALARES LTDA, Pregão nº 85/2017 – NF 3517 no valor total de
R$ 1.678,68 (mil seiscentos e setenta e oito reais e sessenta e oito
centavos) da Empresa MEDMAX COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
LTDA – ME por se tratarem de fornecimento de medicamentos e
produtos para dieta enteral ou via oral para garantir o atendimento
essencial nas unidades de saúde, de pronto atendimento, serviços de
apoio e mandados judiciais; Pregão nº 63/2018 – NF 236 no valor total
de R$ 2.985,00 (dois mil novecentos e oitenta e cinco reais) da
Empresa BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS EIRELI – EPP por se tratar de fornecimento de gêneros
alimentícios para atender secretarias diversas no município; Pregão
nº 16/2018 – NFs 9158, 9206, 9210, 9211, 9207, 9205, 9208 e 9209 no
valor total de R$ 5.318,96 (cinco mil trezentos e dezoito reais e
noventa e seis centavos) da Empresa LUIGI MAREGA NETO ME,
Pregão nº 111/2017 – NF 9155 no valor total de R$ 720,00 (setecentos
e vinte reais) da Empresa LUIGI MAREGA NETO ME por se tratar de
fornecimento de água mineral fluoretada para atender secretarias
diversas do município; Pregão nº 256/2014 – NF 12058 no valor total
de R$ 970,00 (novecentos e setenta reais) da Empresa LOJAS MILANI
LTDA EPP por se tratar da prestação de serviços diversos e locação de
máquinas copiadoras multifuncionais para manutenção de serviços
essenciais de secretarias diversas do município; Pregão nº 173/2017 –
NF 542 no valor total de R$ 4.086,00 (quatro mil e oitenta e seis reais)
da Empresa ALMALU COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PNEUS
LTDA – EPP por se tratar de fornecimento de pneus para
manutenção essencial dos veículos da frota municipal; Pregão nº
43/2018 – NF 22913 no valor total de R$ 146,40 (cento e quarenta e
seis reais e quarenta centavos) da Empresa ALVES HOTEL LTDA EPP
por se tratar do fornecimento de refeições para participantes de
eventos no município; Pregão nº 191/2017 – NFs 25832 e 25808 no
valor total de R$ 921,44 (novecentos e vinte e um reais e quarenta e
quatro centavos) da Empresa ALVES HOTEL LTDA EPP por se tratar
da prestação de serviços de hospedagem de participantes em eventos
no município; Pregão nº 175/2017 – NF 18 no valor total de R$
6.704,00 (seis mil setecentos e quatro reais) da Empresa VALDETE
APARECIDA DE PAULA ALVES 06797188857 ME por se tratar de
fornecimento de materiais essenciais utilizados na premiação de
eventos realizados no município; Pregão nº 82/2018 – NF 193 no valor
total de R$ 5.520,00 (cinco mil quinhentos e vinte reais) da Empresa
MAGETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – ME por se
tratar da locação de ônibus para transporte de alunos para evento
fora do município; Pregão nº 187/2017 – NF 101 no valor total de R$
16.983,20 (dezesseis mil novecentos e oitenta e três reais e vinte
centavos) da Empresa A. FIGUEIREDO TRANSPORTES DE
PASSAGEIROS LTDA – ME, Pregão nº 90/2013 – NF 814 no valor total
de R$ 9.524,76 (nove mil quinhentos e vinte e quatro reais e setenta e
seis centavos) da Empresa DIONÍSIO ROLDAM EPP por se tratarem
da manutenção de serviços essenciais de transporte escolar de alunos
da zona rural; Pregão nº 94/2018 – NF 113 no valor total de R$
23.100,00 (vinte e três mil e cem reais) da Empresa PUBLIX
PROPAGANDA LTDA – ME, Pregão nº 94/2018 – NF 295 no valor total
de R$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais) da Empresa DANILO
SOARES BARBOSA DA SILVA – ME por se tratarem da prestação de
serviços diversos para manutenção de eventos culturais de
entretenimento da população no município; Pregão nº 3/2018 – NFs
1252 e 1251 no valor total de R$ 3.177,90 (três mil cento e setenta e
sete reais e noventa centavos) da Empresa ENDER RAIMUNDO DE
SOUZA EIRELI, Pregão nº 3/2018 – NFs 3987, 3988 e 3986 no valor
total de R$ 3.690,40 (três mil seiscentos e noventa reais e quarenta
centavos) da Empresa MAXPEL COMERCIAL EIRELI – EPP por se
tratar de fornecimento de material pedagógico para atender as
necessidades essenciais das unidades escolares; Pregão nº 29/2018 –
NF 34214 no valor total de R$ 972,72 (novecentos e setenta e dois
reais e setenta e dois centavos) da Empresa DIDA FERRAMENTAS
LTDA – EPP, Pregão nº 113/2017 – NFs 2745, 2761, 2756, 2758 e 2746
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no valor total de R$ 13.061,48 (treze mil e sessenta e um reais e
quarenta e oito centavos) da Empresa A.C.A EMPREENDIMENTOS
LTDA por se tratarem de fornecimento de material de construção
para manutenção de serviços essenciais de secretarias diversas;
Pregão nº 85/2018 – NFs 100, 99 e 102 no valor total de R$ 2.766,60
(dois mil setecentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos) da
Empresa MARIVENT SISTEMA DE VENTILAÇÃO LTDA – ME por se
tratar da prestação de serviços essenciais de retirada de calhas/rufos
para manutenção nas unidades escolares; Pregão nº 59/2018 – NFs 36
e 37 no valor total de R$ 3.127,94 (três mil cento e vinte e sete reais e
noventa e quatro centavos) da Empresa LUCAS ANTÔNIO
FRANKLIN REIS por se tratar de fornecimento de mobiliário para
manutenção e melhoria de serviços essenciais nas unidades
escolares; Pregão nº 100/2017 – NFs 4567 e 4568 no valor total de R$
23.127,50 (vinte e três mil cento e vinte e sete reais e cinquenta
centavos) da Empresa S&T COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,
DESCARTÁVEIS E INFORMÁTICA LTDA por se tratar de
fornecimento de material de copa e cozinha para manutenção das
atividades essenciais nas unidades escolares; Pregão nº 117/2017 –
NF 101509 no valor total de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
da Empresa AHGORA SISTEMAS S/A por se tratar da manutenção de
sistema de ponto biométrico destinado ao controle do registro de
frequência diária dos servidores municipais; Pregão nº 84/2018 – NF
390 no valor total de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais) da Empresa
INSTITUTO GOV LTDA – EPP por se tratar do fornecimento por
cessão de licença de uso terceiro setor; Pregão nº 234/2015 – NF
19251 no valor total de R$ 16.150,00 (dezesseis mil cento e cinquenta
reais) da Empresa MGCON SOLUÇÕES INTELIGENTES
INFORMÁTICA LTDA EPP por se tratar da prestação de serviços de
cessão de uso e manutenção de sistemas integrados de informática
essenciais para a Secretaria de Planejamento Econômico; Pregão nº
32/2015 – NF 7828 no valor total de R$ 3.983,33 (três mil novecentos e
oitenta e três reais e trinta e três centavos) da Empresa METABIT
SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA EPP por se tratar da
prestação de serviços informatizados essenciais para geração de
relatórios de gestão fiscal e controle interno; Pregão nº 44/2018 – NF
37 no valor total de R$ 3.850,00 (três mil oitocentos e cinquenta reais)
da Empresa SPDBRASIL SOFTWARES E PROCESSAMENTO DE
DADOS LTDA por se tratar da manutenção de sistema para
recadastramento de contribuintes para prefeitura e secretarias
diversas; Pregão nº 108/2017 – NF 125 no valor total de R$ 20.548,00
(vinte mil quinhentos e quarenta e oito reais) da Empresa SIGCORP
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA por se tratar de fornecimento
de suporte técnico e atualização do sistema integrado informática –
NF eletrônica de serviços, declaração eletrônica de tomador e
prestador de serviços, controle de ação fiscal e cadastro eletrônico de
inscrição de empresas para a manutenção de serviços essenciais da
fiscalização de rendas do município; Pregão nº 133/2016 – NFs 22353,
22351, 22352, 22349 e 22350 no valor total de R$ 87.083,33 (oitenta e
sete mil e oitenta e três reais e trinta e três centavos) da Empresa
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA por se tratar da manutenção de
serviços informatizados essenciais para secretarias diversas do
município; Pregão nº 184/2017 – NFs 307772, 307773, 307774, 307775,
307776, 307777, 307367, 307368, 301722, 301724, 301725 e 301721 no
valor total de R$ 104.610,44 (cento e quatro mil seiscentos e dez reais
e quarenta e quatro centavos) da Empresa PRIME CONSULTORIA E
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Pregão nº 184/2017 – NFs 308282
e 308283 no valor total de R$ 23.491,47 (vinte e três mil quatrocentos
e noventa e um reais e quarenta e sete centavos) da Empresa PRIME
CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA por se tratar
dos serviços de manutenção da frota de secretarias diversas do
município.
Marília, 10 de Outubro de 2018.
LEVI GOMES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
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COMISSÃO ESPECIAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO
A Comissão Especial da Corregedoria Geral do Município de Marília,
instituída pela Portaria nº 31.373, de 21 de dezembro de 2015,
alterada pela Portaria nº. 33.729, de 09 de agosto de 2017, FAZ SABER
a todos que o presente Edital tem a finalidade de INTIMAR a
empresa AMB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
PROFISSIONAL LTDA ME, CNPJ sob nº. 20.838.414/0001-00, para
apresentar defesa prévia no prazo de 05 dias úteis, a contar da última
publicação deste edital, no Processo Administrativo instaurado pela
portaria acima referida, do Ilustríssimo Controlador Geral do
Município, devendo apresentar esta defesa na sede da Corregedoria
Geral do Município, localizada na Rua Quatro de Abril, 41, cidade de
Marília, estado de São Paulo.
Marília, 10 de outubro de 2018.
ÂNGELA IANUÁRIO
Presidente da Comissão Especial

RESOLUÇÃO NÚMERO
NÚMERO 356 DE 9 DE OUTUBRO DE 2018
MODIFICA A RESOLUÇÃO Nº 183/90 – REGIMENTO INTERNO,
ESTABELECENDO QUE A CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS DE
REQUERIMENTOS DE CONGRATULAÇÕES, REPRODUZIRÃO OS
TERMOS DA EMENTA.
A Câmara Municipal de Marília resolve adotar a
seguinte Resolução, que o Presidente, no uso de suas
atribuições, promulga:
Art. 1º.
1 O § 8º, do art. 123, da Resolução nº 183, de 7 de
dezembro de 1990 - Regimento Interno, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“§ 8º. Os requerimentos de pesar, natalício,
congratulações, apoio e repúdio serão protocolados
em duas vias, de igual teor, sendo que a segunda
via do original será encaminhada ao interessado,
com as assinaturas dos Vereadores que desejarem
subscrevê-los; havendo mais de um interessado, o
Vereador autor indicará previamente a quem
encaminhar a segunda via do original, sendo que
aos demais será encaminhada cópia xerográfica;
caso haja interesse poderá, ainda, o autor do
requerimento de congratulações solicitar, por
escrito, à Presidência, a confecção de um certificado
de congratulação reproduzindo os termos da
ementa do requerimento aprovado, para a entrega
ao homenageado.”
Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Câmara Municipal de Marília, em 9 de outubro de 2018.
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Wilson Alves Damasceno
Presidente
Registrada e publicada 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
(Projeto de Resolução número 07/2018, de autoria da Mesa da
Câmara Municipal de Marília)
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