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Represen-
tantes da admi-
nistração munici-
pal de Serra Negra 

estiveram presen-
tes na manhã de 
quinta-feira (07) 
em encontro com 

o governador de 
São Paulo, em 
Bragança Paulis-
ta, e fizeram rei-

vindicações ao 
turismo e à infra-
estrutura de Serra 
Negra.

A Secreta-
ria de Obras e In-
fraestrutura anun-
ciou a reforma de 
mais um atrativo 
turístico do mu-
nicípio. Localiza-

do na montanha 
atrás da prefeitu-
ra, o Parque das 
Fontes é um local 
agradável e cer-
cado pela nature-
za.

Os públicos 
de Serra Negra, Lin-
dóia e Águas de Lin-
dóia contam com 
um novo horário 
de atendimento do 
Cartório Eleitoral da 
134 ZE, localizada 
em Serra Negra - SP. 

Chovia 
lá fora, e pela 
janela Cateri-
ne podia ver as 
gotas de água 
caírem no gra-
mado verde no 
quintal de sua 
casa. Como 
outro dia qualquer, acordou cedo, vestiu 

o uniforme, to-
mou o café-da-
-manhã e partiu 
em direção ao 
serviço. Ela não 
imaginou que 
aquela manhã 
faria dela uma 
heroína para 

sempre.

 Administração municipal pede 
privatização de Centro de Convenções e 
obras contra enchentes a governo de SP

Serra Folia 2019 
foi um sucesso

O carna-
val mais demo-
crático dos últi-
mos anos. Assim 
pode se definir 
o que foi o Ser-
ra Folia 2019. 
Houve atrações 
e espaços alter-
nativos para di-

ferentes gostos e 
idades, com des-
taque para o Car-
na Kids, na Praça 
Prefeito João Ze-
lante, que teve 
atrações artísti-
cas e brincadei-
ras para as crian-
ças. 

Atração turística local, Parque 
das Fontes passa por reforma

Funcionários da educação 
pública têm palestra sobre 

primeiros socorros

 Programa Mais 
Médicos recebe 
notebooks para 

automatizar serviços

O Progra-
ma Mais Médicos 
do governo Fe-
deral em Serra 
Negra recebeu 
notebooks para 

facilitar os traba-
lhos dos profissio-
nais de saúde que 
atuam nas Unida-
des de Saúde da 
Família.

Cartório 
Eleitoral de 
Serra Negra 

tem novo 
horário de 

atendimento
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Representantes da 
administração municipal de 
Serra Negra estiveram pre-
sentes na manhã de quinta-
-feira (07) em encontro com 
o governador de São Paulo, 
em Bragança Paulista, e fize-
ram reivindicações ao turis-
mo e à infraestrutura de Serra 
Negra.

Um dos principais plei-
tos da administração foi o 
apoio ao projeto para a priva-

tização do Centro de Conven-
ções Circuito das Águas Pau-
lista. “Nosso intuito é trazer 
para a cidade grandes feiras, 
exposições, simpósios, den-
tre outros negócios necessá-
rios para o turismo em Serra 
Negra, oferecendo um local 
para a realização de grandes 
eventos”, avalia o Executivo 
em ofício. O Centro de Con-
venções é um dos maiores 
complexos arquitetônicos da 

América Latina. Inaugurado 
em 1976, está localizado a 
apenas 500 metros do centro 
da cidade. O conjunto possui 
15 mil metros quadrados de 
área coberta, sendo 12,5 mil 
m² para o Centro de Conven-
ções e outros 2,5 mil m² para 
o Balneário, com várias salas 
de apoio e amplo estaciona-
mento, além de mais 6 mil 
metros quadrados de área 
externa para exposição.

O auditório Mário Co-
vas possui um extenso palco, 
plateia com 1140 assentos e 
camarins, que foram utiliza-
dos em inúmeros espetácu-
los de teatro, convenções, 
shows musicais, sendo o úl-
timo realizado pela banda de 
pop rock nacional Jota Quest, 
na sua turnê “Acústico”. O lo-
cal também já abrigou por 
vários anos o Congresso Pau-
lista de Municípios, o mais 
importante evento do seg-
mento do país.

Também foram solici-
tadas melhorias para o com-
bate às enchentes, e apre-
sentado um estudo para a 
construção de cinco reserva-
tórios de detenção de águas 
de chuvas. O referido estudo 
já foi apresentado ao gover-
no anterior, mas o município 
não obteve apoio e resposta 
sobre o pleito.

“Contamos com a co-
laboração para que técni-
cos do Estado possam fazer 
a análise de nossas bacias 
hidrográficas e, caso neces-
sário, apresentar a melhor 
solução possível, com baixo 
impacto e custos, além de 
recursos financeiros do Esta-
do”, afirma trecho do ofício.

 Administração municipal pede 
privatização de Centro de Convenções e 
obras contra enchentes a governo de SP

A Secretaria de Obras 
e Infraestrutura anunciou a 
reforma de mais um atrativo 
turístico do município. Lo-
calizado na montanha atrás 
da prefeitura, o Parque das 
Fontes é um local agradável 
e cercado pela natureza, que 
recebe serranos e turistas 
apaixonados por árvores, flo-
res e plantas, além de apreciar 
do alto a maravilhosa vista pa-
norâmica da cidade.

O local foi escolhido 
para passar por um processo 
de revitalização, com a recu-
peração da mina d’água, o fe-

chamento da fonte com por-
tão, a instalação de gradil nas 
suas cercanias, e iluminação 
ornamental no jardim.

O projeto visa não ape-
nas fazer renascer a beleza 
do parque, mas também pro-
teger o ponto turístico de in-
vasões e depredações, além 
de trazer segurança aos seus 
frequentadores.

A entrega e reinaugura-
ção do Parque das Fontes está 
prevista para maio de 2019, ao 
valor de R$ 135.031,25 (Cento 
e trinta e cinco mil, trinta e um 
reais e vinte e cinco centavos).

Atração turística local, Parque das 
Fontes passa por reforma
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O carnaval mais de-
mocrático dos últimos anos. 
Assim pode se definir o que 
foi o Serra Folia 2019. Houve 
atrações e espaços alternati-
vos para diferentes gostos e 
idades, com destaque para o 
Carna Kids, na Praça Prefeito 
João Zelante, que teve atra-
ções artísticas e brincadeiras 
para as crianças. Até quem 
não curte carnaval pôde se 
divertir, como foi o caso de 
quem visitou a Vila Cervejei-
ra, na Praça Sesquicentená-
rio, com apresentações de 
bandas de diversos ritmos 
musicais, incluindo rock, pop 
e pop rock, além das delicio-
sas comidas de food trucks.

Os números compro-
vam o sucesso. Cerca de 
30 mil pessoas passaram 
por Serra Negra durante 
os quatro dias de carnaval, 
sendo que no sábado, na 
Avenida Laudo Natel, a Po-
lícia Militar contou cerca 
de 5 mil pessoas apenas 
durante a noite, que foi o 
pico da lotação. Mais de 
80% dos leitos da hotela-
ria estiveram lotados no 
feriado. Não houve ocor-
rências graves de aciden-
tes de trânsito, assaltos e 
furtos.

Outro ponto foi a 
ampla divulgação na mí-
dia espontânea, com re-
portagens de emissoras 
de TV como Record, SBT 

e Bandeirantes, com entrada 
ao vivo no Band Folia, soman-
do mais de dez minutos de 
publicidade gratuita para o 
município. Serra Negra tam-
bém foi destaque no portal 
G1 Campinas, que pertence 
ao grupo Globo de comuni-
cação.

Mesmo com muita 
chuva, o público deu um jeito 
de se divertir. Acompanhados 
pela Corte do Carnaval, for-
mada por membros do Cen-
tro de Convivência da Melhor 
idade, os foliões permanece-
ram em alegria pelas mais de 
12 horas de eventos diárias.

A tendência, segundo 
informações da administra-
ção, é aproveitar os moldes 

deste ano e aprimorar para as 
festividades carnavalescas do 
ano que vem.

Para Rodolfo Lixan-
drão, turista de Mogi Mirim, 
pai de uma menina de 6 me-
ses, Serra Negra foi o destino 
ideal no carnaval. “Pudemos 
curtir o Serra Folia com se-
gurança e num espaço com 
adultos e crianças interagin-
do. Foi bem legal”, disse a 
respeito do Carna Kids. Outro 
turista, Manoel Santos disse 
que não vinha à cidade há 
algum tempo: “Antes eram 
muitos jovens na praça. Não 
dava para brincar com minha 
filha, que é pequena. Agora 
foi muito divertido, e espe-
ro retornar no ano que vem, 

com mais marchinhas 
e muita felicidade”, 
contou.

A serrana Daia-
ne Gianoti aproveitou 
o feriado para curtir a 
praça central com a fa-
mília: “Aqui é muito se-
guro e gostoso. Nesse 
modelo que está esse 
ano dá para aproveitar 
bastante. Realmente 
muitos turistas da re-
gião vem pra cá, e isso 
é bom para nossa ci-
dade”, disse ela. 

A organização 
do Serra Folia 2019 
aproveita para agra-
decer a todos os foli-
ões pelo exemplo de 
respeito, dignidade e 

cidadania que pairou ao lon-
go dos quatro dias de even-
to. Segundo a secretária de 
Turismo e Desenvolvimento 
Econômico, “é com apoio po-
pular, respeito e parcimônia 
que continuaremos criando 
eventos familiares e agradá-
veis para todos, serranos e tu-
ristas. Nos comprometemos 
a zelar pelo patrimônio pú-
blico, respeitando sempre o 
dinheiro do contribuinte pago 
nos impostos”.

Após o carnaval, a Se-
cretaria de Turismo informa 
que já prepara os eventos 
do calendário do primeiro 
semestre, como o feriado da 
Paixão de Cristo e o Festival 
de Inverno.

Serra Folia 2019 foi um sucesso
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Premiada pelo Con-
selho Regional de Odon-
tologia do Estado de São 
Paulo (CROSP) no final de 
2018, Serra Negra mantém 
seus investimentos em 
saúde bucal logo no iní-
cio deste ano. A Secretaria 
Municipal de Saúde adqui-
riu equipamento de ultras-
som odontológico, que 
ficará disponível aos usu-
ários no posto Dr. Firmino 
Cavenaghi, no centro. 

A equipe de saúde 
bucal recebeu nesta se-
mana o aparelho que será 
utilizado para tratamen-
to periodontal e gengival, 
que são realizados quan-
do o paciente necessita 
de limpeza profissional 
e abrangente, para evitar 
doenças graves e lesões 
na boca.

Além dos dentes, to-
das as demais partes que 

o compõe a boca também 
precisam passar por higie-
nização, como língua, bo-
chechas e gengivas, para 
a não proliferação de bac-
térias que podem ser ex-
tremamente prejudiciais 
para a saúde e bem-estar 
do ser humano.

Prêmio Nacional CFO
No final do segun-

do semestre de 2018, o 
vice-prefeito, a secretária 
da saúde, e a coordena-
dora de saúde bucal de 
Serra Negra, participa-
ram do evento na Casa 
da Odontologia Paulista 
que premiou o municí-
pio na etapa estadual do 
Prêmio Nacional CFO de 
Saúde Bucal, do Conselho 
Federal de Odontologia. 

Serra Negra ficou em pri-
meiro lugar no grupo dos 
municípios com até 50 mil 
pessoas. A escolha das ci-
dades vencedoras foi defi-
nida de acordo com crité-
rios como financiamento 
em saúde, controle social, 
assistência odontológi-
ca básica, remuneração, 
educação permanente, 
entre outros.

Para 2019, o muni-
cípio já começou seu in-
vestimento para continuar 
garantindo qualidade em 
saúde bucal para todos os 
seus habitantes. A compra 
do ultrassom para as equi-
pes de saúde bucal são de 
importância fundamental 
na continuidade desses 
investimentos em saúde 
pública.

Saúde bucal de Serra Negra 
ganha equipamento de 
ultrassom odontológico
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O Programa Mais Mé-
dicos do governo Federal em 
Serra Negra recebeu note-
books para facilitar os traba-
lhos dos profissionais de saú-
de que atuam nas Unidades 
de Saúde da Família (UFS) 
nos bairros da cidade.

São quatro equipa-
mentos que estão disponíveis 
para atender à demanda de 
cada unidade. Os notebooks 
serão utilizados na automa-
tização de serviços como a 
implantação do prontuário 
eletrônico, que facilita o tra-
balho dos médicos e a comu-
nicação em rede, e agilizando 
o processo de atendimento à 
população.

As USFs que contam 
com a nova tecnologia, são: 

Alto das Palmeiras, Vila Dirce, 
São Luiz e Bairro da Serra.

Mais Médicos

O programa Mais Médi-
cos foi instituído pelo gover-
no federal, em parceria com 
estados e municípios brasi-
leiros, como um esforço na 
melhoria do atendimento aos 
usuários do Sistema Único de 
Saúde (SUS), além de enviar 
médicos para regiões do país 
onde há escassez no número 
desses profissionais. 

Por meio da Organiza-
ção Pan Americana de Saúde 
(OPAS), a Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) auxilia 
países na implementação do 
programa em nações que 

necessitam de mão-de-obra 
qualificada em saúde. No 
Brasil, o programa foi insti-
tuído em 2013, em convênio 
com outros países que envia-
ram médicos para atuarem 

no setor de atenção primária 
em saúde. Atualmente, mais 
de 60 milhões de brasileiros 
são atendidos pelo Mais Mé-
dicos em todo o território na-
cional.

 Programa Mais Médicos recebe 
notebooks para automatizar serviços

Os públicos 
de Serra Negra, Lin-
dóia e Águas de Lin-
dóia contam com 
um novo horário 
de atendimento do 
Cartório Eleitoral 
da 134 ZE, localiza-
da em Serra Negra 
- SP. A expansão da 
agenda é em razão 
do cadastro de bio-
metria, obrigatória 
a todos os eleitores 
desses municípios 

que compõem a 
Zona Eleitoral a que 
pertencem.

A partir de 11 
de março de 2019, 
o público será aten-
dido de segunda a 
sexta-feira, das 9h 
às 19h. Mas, aten-
ção: o prazo para 
c a d a s t r a m e n t o 
obrigatório da bio-
metria vai até o dia 
30 de agosto deste 
ano.

Cartório Eleitoral de Serra Negra 
tem novo horário de atendimento 



S PS P

Diário Oficial de

SERRA NEGRASexta-feira, 8 de março de 2019 - Ano VIII - n.º 634
06

Chovia lá fora, e pela ja-
nela Caterine podia ver as gotas 
de água caírem no gramado ver-
de no quintal de sua casa. Como 
outro dia qualquer, acordou 
cedo, vestiu o uniforme, tomou 
o café-da-manhã e partiu em di-
reção ao serviço. Ela não imagi-
nou que aquela manhã faria dela 
uma heroína para sempre.

Ao chegar à escola, onde 
trabalha há alguns anos, a expe-
riente atendente deixou o guar-
da-chuva na porta, limpou os pés 
no tapete e, com as mãos molha-
das, tentou sem sucesso secar o 
rosto. Partiu em direção ao refei-
tório, onde dentro de instantes os 
primeiros bebês chegariam para 
a hora do lanche. No cardápio, 
leite fresco morno e pãezinhos, 
mas só para os maiores. 

Uma daquelas crianças, 
porém, sofria com a dificulda-
de de respirar, um fato ocultado 
pela mãe no momento da matrí-
cula. Ao ingerir o alimento líqui-
do, o bebê engasgou, e a tosse 
que veio logo em seguida não 
assustou Caterine, que pronta-
mente segurou o bebê e iniciou 
um procedimento emergencial 
que salvou sua vida. A atenden-
te hoje é reconhecida por pais, 

colegas e superiores como uma 
heroína. 

Essa história, não-ficcio-
nal, retrata um momento por 
qual funcionários de escolas 
públicas podem passar. Assim 
como Caterine, todos preci-
sam estar cientes do que fazer, 
e quais procedimentos tomar 
quando um incidente ocorrer. 
Desde o primeiro momento em 
que uma criança é deixada pe-
los pais aos cuidados da escola, 
a responsabilidade deve ser ge-
renciada com cautela e profis-
sionalismo, para fronteiras além 
da alfabetização. Motoristas de 
transporte escolar, atendentes, 
merendeiras, equipe de limpe-
za, professoras, coordenadoras e 
diretoras, todos devem envolver-
-se integralmente com aquele 
aluno. 

Aproveitando a disponi-
bilidade desses profissionais na 
quarta-feira de cinzas, as secre-
tarias de Educação e Cultura e 
Saúde, organizaram conjunta-
mente uma rede de estudos de 
primeiros socorros, com deba-
tes, exposições, demonstrações 
e treinamentos, em parceria 
com o Corpo de Bombeiros de 
Serra Negra.

No primeiro momento, 
profissionais da saúde transmiti-
ram as informações aos mais de 
400 presentes na tarde do último 
dia 06 de março, no Centro de 
Convenções. Para o vice-prefei-
to, que é médico e palestrou na 
ocasião, essa rodada de pales-
tras “é importante porque vai 
de encontro a uma necessidade 
identificada pelo município, que 
é a de atender às crianças que 
vierem a sofrer um incidente já 
no primeiro momento. As profes-
soras são as primeiras pessoas 
que lidam com nossas crianças, 
e precisam estar preparadas para 
prestar os primeiros socorros”, 
contou. Segundo ele, a intenção 
das palestras é orientar todos os 
funcionários da educação muni-
cipal, com o objetivo de atenuar 
os riscos às crianças. 

A secretária municipal 
de Educação e Cultura, e anfi-
triã do encontro, abriu o evento 
relatando histórias em que pro-
fessoras e atendentes salvaram 
a vida de crianças durante o pe-
ríodo de aula. Para ela, todos os 
profissionais da rede pública de 
ensino que têm contato com os 
alunos devem estar capacitados 
para atender a uma necessidade 
urgente de saúde. Ela, que tam-
bém é professora, afirma que “o 
primeiro atendimento é sempre 
fundamental para que um quadro 
não se agrave. Seja uma queda, 
uma colisão ou um afogamento, 
é importante que quem estiver 
cuidando da criança naquele 
momento saiba exatamente qual 
procedimento realizar”.

Outra palestrante da tar-
de, a secretária municipal de 
saúde, que é também enfermei-
ra, salientou que essas palestras 
terão continuidade nas próximas 
semanas, a partir da elaboração 
de uma agenda em parceria com 
a pasta da Educação: “Hoje esta-
mos fazendo uma capacitação 
para o primeiro atendimento bá-
sico, mas nossa intenção é am-
pliar esse programa e estendê-lo 
a todos os profissionais da saúde 
do município, que percorrerão 
as escolas, transmitindo infor-
mação e capacitando os funcio-
nários que ali trabalham”. Segun-
do a secretária, o próximo passo 
é envolver as crianças, mostran-
do a elas que a responsabilidade 
de olhar o colega com atenção 
e cuidado é compartilhada com 
todos: “Ele pode identificar num 
coleguinha de sala se ele está 

sofrendo, se está com dor ou al-
gum incômodo”, frisou.

Na sequência dos traba-
lhos, a equipe dos bombeiros su-
biu ao palco do auditório Mário 
Covas para fazer demonstrações 
dos procedimentos práticos que 
devem ser adotados pelos pro-
fissionais que lidam direta e dia-
riamente com crianças. Foram 
ministradas noções de primeiros 
socorros com o fim de preservar 
vidas sob-risco iminente e em 
perigo, fazendo uso de equipa-
mentos de apresentação, como 
colchonetes e bonecos. Nessa, 
que é a primeira palestra, temas 
como hemorragia, traumas, ca-
sos clínicos e engasgamento fo-
ram abordados para as equipes 
da rede pública municipal. 

Segundo Valter Olivei-
ra Preto, sargento do Corpo de 
Bombeiros de Serra Negra, é 
importante que iniciativas dessa 
natureza sejam implementadas 
e continuadas no município: 
“Apesar de o curso de primeiros 
socorros ser bastante extenso, 
palestras como essa são de ex-
trema importância no caso de 
haver a necessidade de uma 
ação imediata dentro da sala de 
aula e nos arredores de uma ins-
tituição de ensino”, afirmou. 

“193, Emergência”
É comum observarmos 

no cotidiano crianças afogadas, 
quedas de idosos no solo, aci-
dente com objetos cortantes, 
entre outros casos, e muitas ve-
zes não sabemos como ajudar 
e auxiliar uma vítima. Sendo 
assim, é importante que a popu-
lação tenha o conhecimento ne-
cessário para prestar o primeiro 
atendimento, e mesmo manter a 
calma para dirigir-se a uma uni-
dade de saúde, como hospital ou 
pronto-socorro.

Para o sargento Oliveira, 
não se trata de um conhecimen-
to restrito à profissionais da edu-
cação, mas que deve ser expan-
dido à toda a população: “Não 
somente dentro da sala de aula, 
mas no exercício da cidadania, no 
dia-a-dia. Todos nós precisamos 
ter noção de como ajudar a uma 
pessoa que possa estar correndo 
algum tipo de risco. Com o míni-
mo de conhecimento você pode 
salvar uma vida”, enfatizou.  O mi-
litar alertou ainda que, em caso de 
emergência, o telefone 193 da cor-
poração está sempre à disposição 
de toda a população.

Funcionários da educação pública têm 
palestra sobre primeiros socorros
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Idealizada por Deníl-
son Crepaldi, bibliotecário 
municipal, o projeto Bibliote-
ca Itinerante promove a dis-
seminação da cultura literária 
por todo o município, espe-
cialmente em bairros mais 
distantes, onde o acesso aos 
livros disponíveis na Bibliote-
ca Municipal é mais dificul-
tado, além da distância em 
relação ao centro da cidade, 
onde existem livrarias para 
aquisição de títulos. 

Desde janeiro de 
2018, o projeto circu-
la rotativamente entre 
os bairros da Três Bar-
ras, Leaes, Nova Serra 
Negra e Bairro da Ser-
ra, aos sábados pela 
manhã, fomentando a 
leitura entre os partici-
pantes, e divulgando a 
cultura àqueles que vi-
sitam a biblioteca.

Durante o even-
to, que ocorre das 8h 
às 12h, são realiza-

dos cadastros de usuários, 
empréstimos e doações 
de livros. Para o cadastro 
de empréstimo de livros 
da biblioteca, é necessário 
apresentar cópia do RG e 
CPF no local. Os serviços 
oferecem também jogos de 
tabuleiro e gibis, e meno-
res de 14 anos devem estar 
acompanhados pelos pais 
ou responsáveis para o em-
préstimo do título.

- ANALISTA CONTROLADORIA
- BALCONISTA LOJA COSMÉTICOS

- CAMAREIRA (O)
- JARDINEIRO

- MOTORISTA DE CAMINHÃO CATEGORIA  C
- TÉCNICO / INSTALADOR

- TERREREIRO DE CAFÉ – TRABALHADOR RURAL

 O Posto de Atendimento ao Trabalhador - PAT informa 
que todas as vagas acima exigem experiência. O PAT 

- fica na Rua José Bonifácio, 283, no Centro. Os interes-
sados devem comparecer no posto munidos de RG, 

CPF, carteira de trabalho e currículo. De segunda, quar-
ta e sexta-feira, das 08h às 11h e das 13h às 16h. Fone 

(19)3842-2514.

PAT de Serra Negra
O Posto de Atendimento ao 

Trabalhador (PAT) de Serra Negra 
está com oportunidades.

São elas:

Biblioteca Itinerante 
percorre bairros 

da cidade levando 
cultura a moradores

DECRETO NO 4.871 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2019
 (Abre crédito adicional suplementar)

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, PREFEITO MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de suas 
atribuições legais, e com base na Lei Municipal no 4.116, de 14 
de dezembro de 2018,

DECRETA:

Art. 1o Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de 
R$ 101.300,00 (cento e um mil e trezentos reais), para reforço 
das dotações orçamentárias, a saber:

01.01.04.122.0002.2.002.449052.01
Equipamento e mat. permanente............................R$ 16.000,00
05.01.27.812.0009.2.012.339039.01
Serv. terceiros – P. Jurídica.........................................R$ 45.000,00
11.01.10.302.0016.2.031.339030.01
Material de consumo..................................................R$ 40.300,00
Total...........................................................................R$ 101.300,00

Art. 2o As despesas decorrentes com a execução deste De-
creto, correrão por conta da anulação parcial das seguintes 

dotações orçamentárias:

01.01.04.122.0002.2.002.339039.01
Serv. terceiros – P. Jurídica .........................................R$16.000,00
05.01.27.812.0009.2.012.339030.01
Material de consumo.................................................R$ 25.000,00
05.01.27.812.0009.2.012.339036.01
Serv. terceiros – P. Física..............................................R$ 20.000,00
11.01.10.301.0016.2.018.339039.01
Serv. terceiros – P. Jurídica........................................R$ 40.300,00
Total............................................................................R$ 101.300,00
Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4o Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 
20 de fevereiro de 2019.

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO
- Prefeito Municipal -

Publicado na Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica 
nesta mesma data.

ANTONIO ROBERTO SIQUEIRA FILHO
- Secretário - 

Publicação dos Atos Oficiais do Poder Executivo



S PS P

Diário Oficial de

SERRA NEGRASexta-feira, 8 de março de 2019 - Ano VIII - n.º 634
08

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 018/2019 
(REABERTURA). OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS REFUGIO. DATA: 
25/03/2019 - 14H00M. PREGÃO PRESENCIAL N. 022/2019 
(REABERTURA). OBJETO: FORNECIMENTO DE MASSA AS-
FALTICA – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUEN-
TE – FAIXA C – D.E.R. DATA: 26/03/2019 - 10H00M. PRE-
GÃO PRESENCIAL N. 024/2019 (REABERTURA). OBJETO: 
FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO FCK 20. DATA: 
26/03/2019 - 14H00M. PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2019. 
OBJETO: FORNECIMENTO DE DIVERSAS LAMPADAS, 
FITA ISOLANTE, TOMADA E CADEADO PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONVENÇÕES. DATA: 
27/03/2019 - 10H00M. PREGÃO PRESENCIAL N. 047/2019. 
OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, 
DESCARTAVEIS E CORRELATOS PARA A SECRETARIA DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS. DATA: 28/03/2019 - 10H00M. Edital 
completo deverá ser retirado gratuitamente no balcão do 
setor de licitações da Prefeitura da Estância Hidromineral 
de Serra Negra, sito à Praça John F. Kennedy, s/n, Centro, 
em dias úteis, das 08h00m às 17h00m, devendo o interessa-
do trazer sua mídia específica para cópia (cd/dvd, pendri-
ve, etc.) pelo e-mail licitacao@serranegra.sp.gov.br ou ain-
da pelo site www.serranegra.sp.gov.br. Informações: (19) 
3892-9600. Serra Negra, 08 de Março de 2019. Dr. SIDNEY 
ANTONIO FERRARESSO. Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 
N. 019/2019 - OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 
LIMPEZA DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCO-
LAS MUNICIPAIS. Nos termos do Art. 43, Inc. VI da Lei Fe-
deral n° 8.666/93, combinado com o Art. 7º, Inc. V da Lei 
Municipal 3.612/2013, RATIFICO todos os atos praticados 
pela Sra. Pregoeira e pela equipe de apoio e ADJUDICO/
HOMOLOGO o pregão em tela aos licitantes: ANA VALERIA 
TONELOTTO EPP. ITENS: 01, 02, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 
23, 24, 25, 26, 28, 32, 35, 40, 41, 42, 43. VALOR TOTAL: R$ 
44.204,00. RIVALDO VALERIO NETO EPP. ITENS: 05, 06, 16, 
29, 33. VALOR TOTAL: R$ 10.420,00. MAIS LUVAS DESCAR-
TAVEIS E LIMPEZA EIRELI. ITENS: 03, 04, 09, 11, 14, 20, 21, 
22, 27, 34, 37, 38, 39. VALOR TOTAL: R$ 18.847,96. LENICE 
NOGUEIRA DA SILVA EIRELI. ITENS: 07, 08, 30, 31, 36. VA-
LOR TOTAL: R$ 2.166,15. Serra Negra, 08 de Março de 2019. 
Dr. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 
N. 023/2019 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE 04 VEÍCULOS TIPO 
PASSEIO 0 KM. Torna se publico e para conhecimento dos 
interessados que o Pregão acima mencionado foi ADJUDI-
CADO em 01/03/2019 – GIULIANA MITTESTAINER VICENTE. 
Pregoeira.  Nos termos do Art. 43, Inc. VI da Lei Federal n° 
8.666/93, combinado com o Art. 7º, Inc. V da Lei Municipal 
3.612/2013, RATIFICO todos os atos praticados pela Sra. Pre-
goeira e pela equipe de apoio e HOMOLOGO o pregão em 
tela ao licitante: NOBELA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 
ITEM: 01. VALOR TOTAL: R$ 171.600,00. Serra Negra, 08 de 
Março de 2019. Dr. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. Prefei-

to Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 098/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: A.C. DOS SANTOS MOVEIS ME.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE PARA DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE.
VALOR TOTAL: R$ 744,30.
DATA: 09/01/2019.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 098/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: FILIPE MOISES GARCIA ME.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE PARA DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE.
VALOR TOTAL: R$ 13.900,00.
DATA: 09/01/2019.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 098/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE PARA DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE.
VALOR TOTAL: R$ 4.984,50.
DATA: 09/01/2019.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 098/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: J FERCON SUPRIMENTOS ODONTO-MEDI-
CO EIRELI ME.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE PARA DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE.
VALOR TOTAL: R$ 15.340,00.
DATA: 09/01/2019.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 098/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: VICTOR HUGO TORQUATO ME.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE PARA DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE.
VALOR TOTAL: R$ 28.960,00.
DATA: 09/01/2019.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.

AVISOS DO SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS 
E LICITAÇÕES DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA 

HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
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CONTRATADA: A.C. DOS SANTOS MOVEIS ME.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE PARA UBS REFUGIO.
VALOR TOTAL: R$ 1.940,25.
DATA: 08/01/2019.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: FILIPE MOISES GARCIA ME.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE PARA UBS REFUGIO.
VALOR TOTAL: R$ 1.194,00.
DATA: 08/01/2019.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE PARA UBS REFUGIO.
VALOR TOTAL: R$ 1.194,00.
DATA: 08/01/2019.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: J FERCON SUPRIMENTOS ODONTO-MEDI-
CO EIRELI ME.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE PARA UBS REFUGIO.
VALOR TOTAL: R$ 3.265,00.
DATA: 08/01/2019.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: J.C. BARBIERI & CIA LTDA EPP.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE PARA UBS REFUGIO.
VALOR TOTAL: R$ 9.607,00.
DATA: 08/01/2019.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: SILVIO VIGIDO ME.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE PARA UBS REFUGIO.
VALOR TOTAL: R$ 8.871,00.
DATA: 08/01/2019.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: VICTOR HUGO TORQUATO ME.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE PARA UBS REFUGIO.

VALOR TOTAL: R$ 10.040,00.
DATA: 08/01/2019.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: LUANA SALLES DE LIMA ME.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE PARA UBS REFUGIO.
VALOR TOTAL: R$ 5.019,70.
DATA: 08/01/2019.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI-
RELI.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE PARA UBS REFUGIO.
VALOR TOTAL: R$ 1.524,00.
DATA: 08/01/2019.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: MORIMED COMERCIAL EIRELI.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE PARA UBS REFUGIO.
VALOR TOTAL: R$ 4.832,30.
DATA: 08/01/2019.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: SERRALHERIA MENEGATTI LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS VENEZIA-
NAS DIVERSAS E PORTAS DE PIA CONFORME CONDIÇÕES, 
QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDI-
TAL E SEUS ANEXOS.
VALOR TOTAL: R$ 9.968,00.
DATA: 20/02/2019.

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO
CONVITE N. 010/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: RCX ENGENHARIA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA.
VALOR: R$ 7.500,00.
DATA: 17/01/2019.

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS N. 008/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: MAZZA, FREGOLENTE & CIA – ELETRECI-
DADE E CONSTRUÇÕES LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM 
LÂMPADAS LED EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNI-
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CIPIO DE SERRA NEGRA.
VALOR: R$ 87.423,36.
DATA: 11/02/2019.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – N 41
PROCESSO 027/2018 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 016/2018 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE BOTI-
JÕES DE GÁS
 
Aos 06 dias do mês de MARÇO de 2018, de um lado a PRE-
FEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, 
com sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nes-
ta, inscrita no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste 
ato representado pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY 
ANTONIO FERRARESSO, neste ato denominada simples-
mente PREFEITURA responsável pelo Pregão Presencial nº 
016/2018, e de outro lado, a empresa adjudicatária no(s) 
item(s) abaixo, doravante denominada DETENTORA, com 
base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Fede-
ral 10.520/02 e ainda, Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 
2013 e Decreto Municipal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013, 
têm entre si, justo e avençado a presente ATA que, quando 
publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, 
observada as condições estabelecidas no ato convocatório 
e consoante as cláusulas que se seguem:

1. DO DETENTOR REGISTRADO: 
1.0. A partir desta data, fica registrado nesta PREFEITURA, 
observada a ordem de classificação, o(s) preço(s) do for-
necedor DETENTOR registrado, a seguir relacionado, obje-
tivando o compromisso de fornecimento dos itens abaixo 
descritos, nas conições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa: CARVALHO E CORREA COMERCIO E TRANSPOR-
TE DE GAS LTDA 
CNPJ nº: 21.000.284/0001-96
Endereço: RUA ANTONIO LORIVAL SPADOTO (RESIDEN-
CIAL ALTOS DO TAQU), 35, POMPEIA, PIRACICABA – SP, 
13.422-584
Telefone: (19) 3421-7672
Representada por: DIRLEI COSTA DE CARVALHO, 
41.206.576-9

Item Quant. 
Estimada

Descrição Marca Preço Unit 
(R$)

Preço Total (R$)

01 609 CILINDRO DE 
GAS P45

LIQUIGAS 231,45 140.953,05

02 203 CILINDRO DE 
GAS P45

LIQUIGAS 231,45 46.984,35

03 96 CILINDRO DE 
GAS P13

LIQUIGAS 65,58 6.295,68

TOTAL 194.233,08

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previs-
tas no Edital do Pregão Presencial acima citado, bem como 
no(s) preço(s) registrado(s) nesta Ata, os produtos objeto 
deste ajuste. 
2. Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços 
(ATA), em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação.
3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
1. A PREFEITURA adotará a prática de todos os atos neces-

sários ao controle e administração da presente Ata.
4.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
1. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada 
a partir da data de sua publicação.
5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele 
estivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 
016/2018, bem como todos seus Anexos e a proposta da 
DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITU-
RA a firmar as contratações que deles poderão advir.
6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é 
de R$ 194.233,08. 
7 - DO PAGAMENTO
1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em 28 
(vinte e oito) dias após a liberação da Nota Fiscal Eletrônica 
(NFe) pelo Secretario da pasta.
8.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais pre-
vistas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Fe-
deral nº 10.520/02, Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 
2013 e Decreto Municipal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013 
e ainda pelas legislações específicas, cujos efeitos atinjam 
este instrumento.
9 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente com-
promisso de fornecimento será o Foro da Comarca de Ser-
ra Negra, com prejuízo a qualquer outro, por mais privile-
giado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o pre-
sente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, 
para todos os fins previstos em direito, na presença das 
duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assisti-
ram e que também o subscrevem.Serra Negra, 06 de MAR-
ÇO de 2018.DR. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO 
MUNICIPAL P/ PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL 
DE SERRA NEGRA P/ DETENTORA(S) CARVALHO E COR-
REA COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA DIRLEI COS-
TA DE CARVALHO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Nº 001/2019

De acordo com o EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 
001/2019 – Convocação do Fórum da Sociedade Civil 
para ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES NO CONSELHO 
MUNICIPAL DE SAÚDE – CMSSN de Serra Negra, Gestão 
2019-2021, após análise realizada pela Comissão Orga-
nizadora do processo eleitoral do Conselho Municipal 
de Saúde de Serra Negra, foram inscritos e aprovados 
para concorrerem ao pleito como usuários do SUS, no 
dia 18 de março de 2019 os seguintes candidatos:

Leila Cristina Monteiro
Maria  Irene Jesus Ferreira
Mayara Maria Bortoletto
Washington Jaime Cordova Masanés
Ruth de Moraes Souza De Santi
José Alexandre Malagodi de Vasconcellos
Sônia Maria Bueno Fáveroaléria Bruchala Olivieri


