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O 21 de ja-
neiro de 2021, um 
dia que ficará para 
a história. Serra Ne-
gra recebeu as 250 
primeiras doses da 
Coronavac, vaci-

na que combate a 
covid-19, doença 
causada pelo co-
ronavírus, que vem 
fazendo milhões 
de vítimas em todo 
o planeta.

Serra Negra recebe primeiras 
doses da vacina contra a covid-19

Em duas ses-
sões extraordinárias 
realizadas no mes-
mo dia, vereadores 
aprovaram repasse 
de R$ 1.768.000,00 
para Hospital Santa 
Rosa de Lima, por 

meio de subvenção 
à Associação da 
Santa Casa de Mise-
ricórdia de Serra Ne-
gra, no dia 18.

O Projeto 
de Lei 01/2021, de 
autoria do Poder 

Executivo Munici-
pal, prevê que este 
valor será repassa-
do em quatro par-
celas, de janeiro a 
abril de 2021, no 
valor mensal de R$ 
442.000,00.

Prefeitura irá repassar 
R$ 1,7 milhão para 

Hospital em quatro meses

Estabelecimentos 
de Serra Negra são 
multados por não 

cumprirem decreto de 
prevenção à covid-19

A Prefeitu-
ra de Serra Negra 
informa que a Uni-
dade de Saúde da 
Família Dr. Francisco 
Vicente Braga, no 
Alto das Palmeiras, 
que atende pacien-
tes com sintomas de 
covid-19, voltará a ser 
aberta aos domingos, 

a partir do dia 24, no 
mesmo período de 

segunda a sábado, 
das 7h às 19h.

Unidade de Saúde das Palmeiras 
ampliará horário de atendimento

O Carnaval, previsto no 
calendário brasileiro de 13 a 16 
de fevereiro de 2021, está suspen-
so em Serra Negra, bem como o 
Calendário Oficial de Eventos do 
município, enquanto perdurar a 
pandemia de covid-19.

Prefeitura suspende 
Carnaval de 2021 e 

feiras têm novas regras
A Secretaria de Serviços 

Municipais designa equipes em 
pontos diferentes do município 
para a realização de limpeza, 
capinação, lavagem e o que for 
necessário para manutenção de 
vias e sarjetas. 

Programa ‘Bairro a 
Bairro’ – ações da 

semana
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

O 21 de janeiro de 2021, 
um dia que ficará para a histó-
ria. Serra Negra recebeu as 250 
primeiras doses da Coronavac, 
vacina que combate a covid-19, 
doença causada pelo coronaví-
rus, que vem fazendo milhões 
de vítimas em todo o planeta. 
“É uma felicidade para todos 
nós, população, equipe da saú-
de, que vem trabalhando bas-
tante, enfrentando a covid”, de-
clarou emocionado o prefeito, 
na chegada das vacinas. Elas 
foram para a sede da Vigilância 
em Saúde do município, trazi-
da do Departamento Regional 
(DRS) VII, de Campinas, pe-
los articuladores da vigilância 
Cláudia Rielli e Sandro Robbi, 
com escolta da Polícia Militar e 
da Guarda Civil Municipal.

Acompanhado da pri-
meira-dama e presidente do 
Fundo Social, do chefe de Ga-
binete e do secretário munici-
pal de Saúde, o chefe do Poder 
Executivo serrano também fez 
um agradecimento especial ao 
governador do Estado de São 
Paulo. “Não podemos esque-
cer do Governador João Doria, 
o primeiro do país a fazer os 
contratos com a fabricante chi-
nesa Sinovac”, afirmou.

Num primeiro momen-
to, devido à quantidade re-
duzida enviada a Serra Negra 
pelo governo do estado, assim 
como em todos os municípios, 
apenas os profissionais de saú-
de que estão na linha de frente 
do atendimento à população, 
como Hospital Santa Rosa de 
Lima, Unidade de Saúde do 
Alto das Palmeiras (o Covi-
dário) e Unidades Básicas de 

Saúde receberão as doses, que 
serão aplicadas por uma equi-
pe volante. “Esperamos que 
daqui alguns dias cheguem 
mais vacinas para darmos con-
tinuidade à campanha. A Pre-
feitura se preparou para ade-
quar tudo o que for necessário 
para receber, manter e dar 
segurança à vacina, que deve 
chegar às pessoas determina-
das pelo governo do estado”, 
comentou o prefeito.

Após a primeira etapa, 
que contemplará os profis-
sionais de Saúde, o Centro de 
Convenções vai ser o principal 
local de vacinação. 

Primeira vacina
Ainda no dia 21, Serra 

Negra teve sua primeira dose 
aplicada. Mirtes de Oliveira Go-
doy, 65 anos de idade, 22 como 
servidora pública, técnica em 
enfermagem na Unidade Bási-
ca de Saúde Eduardo Cagnoni 
Tiengo, no bairro Refúgio da 
Serra, foi a contemplada. “Fico 
lisonjeada de ser a primeira a 
ter esse privilégio. Agradeço 
a todos. É maravilhoso o que 
estou sentindo nesse momen-
to. Estava esperando muito, 
assim como todo o mundo”, 
declarou Mirtes, que recebeu 
a dose na unidade de saúde 
onde atua.

O prefeito também este-
ve no Bairro Refúgio da Serra, 
na companhia do presidente e 
do secretário-geral da Câmara, 
representando o vice-prefeito 
e seu pai; do Chefe de Gabi-
nete e do secretário municipal 
de Saúde. “Você é a pessoa 
que mais tem tempo na rede 

municipal e por isso a equi-
pe de saúde a escolheu para 
esse momento, representando 
todos em primeiro lugar”, ex-
plicou o prefeito, que reiterou 
a necessidade de as pessoas 
continuarem se protegendo.

Serra Negra recebe três 
doses a menos que o 
previsto 

A Prefeitura Municipal 
de Serra Negra, através da Se-
cretaria de Saúde, informa que 
recebeu três doses a menos 
do que o previsto da Corona-
vac, vacina que combate a co-
vid-19. Inicialmente, o governo 
informou que seriam 253 do-
ses. Porém, devido a uma re-
distribuição, segundo o gover-
no estadual, foram entregues 
250, conforme consta em nota 
fiscal.

Prefeito solicita prioridade 
para profissionais de educa-
ção e segurança pública

Preocupado com os tra-
balhadores que estão na linha 
de frente nos serviços públi-
cos, além dos profissionais 
da saúde, o prefeito de Serra 
Negra encaminhou no dia 18, 
ofícios ao governador de São 
Paulo e secretários estaduais, 
solicitando que sejam contem-
plados também entre os gru-
pos prioritários os servidores 
da educação e da segurança 
pública que atuam no municí-
pio. 

Diretores, professores, 
atendentes, monitores, meren-
deiras, faxineiras, motoristas, 
enfim, todas as pessoas que 
trabalham na linha de frente 
da educação, tanto pública 
quanto particular, merecem 
ser contemplados, bem como 
os profissionais da segurança 
pública, incluindo Polícia Mi-
litar, Polícia Civil e nossa glo-
riosa Guarda Civil Municipal. 
Espero que os pedidos sejam 
atendidos”, comentou.

Serra Negra recebe primeiras 
doses da vacina contra a covid-19
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Em duas sessões ex-
traordinárias realizadas no 
mesmo dia, vereadores 
aprovaram repasse de R$ 
1.768.000,00 para Hospital 
Santa Rosa de Lima, por 
meio de subvenção à Asso-
ciação da Santa Casa de Mi-
sericórdia de Serra Negra, no 
dia 18.

O Projeto de Lei 
01/2021, de autoria do Poder 
Executivo Municipal, prevê 
que este valor será repassa-
do em quatro parcelas, de 
janeiro a abril de 2021, no va-
lor mensal de R$ 442.000,00. 
O que corresponde a um au-
mento de R$ 17 mil por mês, 
referente aos repasses ante-
riores. “É preciso destacar 
que foi dado aumento aos 
médicos e que foi feito um 
Plano de Trabalho na Pre-
feitura. Agora é o momento 
de conhecer mais detalhes 
e ajustarmos no futuro”, co-
mentou um vereador.

O presidente da Câ-
mara detalhou que o prefeito 
e o secretário municipal de 
Saúde optaram por quatro 
parcelas iniciais para po-
der acompanhar, entender 
como estão as atividades no 
Hospital para depois propor 
novas ações.

Na votação, o projeto 
foi aprovado por unanimida-
de dos presentes, 10 votos. A 

próxima reunião será ordiná-
ria, no dia 1º de fevereiro, às 
19h30.

Primeiro repasse já re-
alizado

No dia 20, o prefeito 
de Serra Negra realizou o 
repasse de R$ 536.644,91 ao 
provedor do Hospital Santa 
Rosa de Lima, Renato Ca-
zotto De Santi, que estava 
acompanhado da esposa 
Márcia Moreira De Santi. Do 
total repassado, foram R$ 
442.000,00 em recursos do 
tesouro municipal e outros 
R$ 94.664,91 em verbas do 
SUS.

Reservas de oxigênio
O prefeito pediu que 

o provedor consultasse sua 
equipe para verificar as re-
servas de oxigênio do Hos-
pital. Ficou certo que a Casa 
de Saúde oficiará a Prefeitu-
ra, pedindo um adiantamen-
to de R$ 10.500,00 para a 
compra emergencial de três 
cargas de oxigênio o que, 
segundo Renato Cazotto De 
Santi, garantiria o estoque 
até o final de fevereiro, pelo 
menos.

O chefe do Poder Exe-
cutivo deixou claro que, sen-
do permitido pela lei, libera-
ria o dinheiro o mais rápido 
possível.

Prefeitura irá repassar R$ 1,7 milhão 
para Hospital em quatro meses

E 15 a 17 de janeiro, 
oito estabelecimentos de Ser-
ra Negra que não cumpriram 
as medidas de prevenção à 
covid-19 estabelecidas pelos 
decreto do município e do 
estado referentes ao Plano 
SP, como horário de funciona-
mento, capacidade reduzida 
para evitar aglomerações e 
limite de horário para venda 
de bebidas alcoólicas foram 
multados, como determina a 
legislação.

Desde o início de janei-
ro, já foram autuados 12 esta-
belecimentos. Ainda foram no-
tificados, somente no final de 
semana, oito estabelecimen-
tos, sendo 68 no total desde o 
início de janeiro.

A Secretaria Municipal 

de Saúde esclarece que a fis-
calização ocorre primeiramen-
te de maneira orientativa para 
esclarecimentos das dúvidas. 
Em um segundo momento os 
estabelecimentos que estive-
rem descumprindo qualquer 
uma das legislações pertinen-
tes são notificados e após a 
notificação o terceiro passo é 
a aplicação da penalidade de 
multa.

Denúncia
As pessoas que fla-

grarem aglomerações e não 
utilização de máscaras entre 
outros descumprimentos às 
leis podem acionar a Vigilância 
Sanitária através do telefone 
(19) 3842-2005 e a Guarda Civil 
Municipal pelo telefone 153.

Estabelecimentos de Serra 
Negra são multados por 

não cumprirem decreto de 
prevenção à covid-19

A Prefeitura de Serra Ne-
gra informa que a Unidade de 
Saúde da Família Dr. Francisco 
Vicente Braga, no Alto das Pal-
meiras, que atende pacientes 
com sintomas de covid-19, volta-
rá a ser aberta aos domingos, a 
partir do dia 24, no mesmo pe-
ríodo de segunda a sábado, das 
7h às 19h.

Desde o dia 14, a unida-
de voltou a atender os pacientes 
com sintomas de covid-19 no an-
dar superior. Os atendimentos vi-
nham sendo realizados no Cen-
tro de Fisioterapia, localizado no 
andar de baixo do prédio. 

UTI

Ainda de acordo com 
a Secretaria, desde o início do 
ano, seis pacientes foram trans-
feridos do Hospital Santa Rosa 
de Lima (HSRL) para hospitais 
referência, com serviços UTI, ou 
seja, em média a cada dois dias 
e meio um paciente está sendo 
transferido para um leito de UTI. 
“Alertamos que os leitos de UTI 
em toda a região estão lotados, 
o que está prejudicando a trans-
ferência de nossos pacientes. Es-
ses números de pacientes trans-
feridos se refere tão somente ao 
que se utilizam do sistema SUS, 
sem contar os pacientes que fa-
zem uso de sistema privado de 
saúde”, enfatiza o secretário.

Unidade de Saúde das 
Palmeiras ampliará 

horário de atendimento
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O Carnaval, previsto 
no calendário brasileiro 
de 13 a 16 de fevereiro de 
2021, está suspenso em 
Serra Negra, bem como 
o Calendário Oficial de 
Eventos do município, en-
quanto perdurar a pande-
mia de covid-19.

Em 13 de janeiro, o 
Prefeito assinou o Decreto 
nº 5.142, que “dispõe so-
bre a suspensão dos even-
tos constantes do Calen-
dário Oficial do Município 
e dá outras providências”.

“Os grandes centros 
do Carnaval, como São 
Paulo, Rio de Janeiro e 
Bahia suspenderam seus 
eventos. Nós também. Es-
peramos que os turistas se 
hospedem em nossa rede 
hoteleira para descansar, 
seguindo os protocolos, 
especialmente distancia-
mento, uso de máscara e 
álcool gel”, disse o prefeito.

O decreto também 
proíbe a locação ou uti-
lização de chácaras de 
veraneio situadas no mu-
nicípio, para a realização 
de eventos que causem 
aglomeração de pessoas 
(festas, baladas, shows e 
churrascos), além de li-
mitar a atuação de feiras 

livres e da feira noturna, 
proibindo música ao vivo 
e permitindo somente a 
comercialização de pro-
dutos hortifrutigranjeiros e 
artesanato.

Feiras lives
O mesmo decreto 

determina mudanças na 
realização de feiras livres e 
da Feira Noturna, que são: 

- proibidas ativida-
des de alimentação 

- as vendas estão 
restritas a produtos horti-
frutigranjeiros e artesana-
to.

- proibidas também 
as atrações musicais, tan-
to nas feiras como em 
estabelecimentos comer-
ciais.

A decisão foi tomada 
pelo prefeito em conjunto 
com secretários munici-
pais e integrantes do Co-
mitê Municipal de Acom-
panhamento de Ações de 
Prevenção e Controle do 
Novo Coronavírus devido 
ao crescimento no núme-
ro de casos no município 
e na região.

Acesse o documen-
to na íntegra no site da 
Prefeitura.

Prefeitura suspende 
Carnaval de 2021 e 

feiras têm novas regras

A Secretaria de Serviços 
Municipais designa equipes em 
pontos diferentes do município 
para a realização de limpeza, 
capinação, lavagem e o que for 
necessário para manutenção de 
vias e sarjetas. O trabalho inicial 
é dos servidores contratados 
pelo programa Frente de Traba-
lho, que visa oferecer uma opor-
tunidade de qualificação pro-
fissional e renda para cidadãos 
desempregados e em situação 
de vulnerabilidade social.

Confira abaixo o resumo de 
ações dessa semana. 

Dia 18 - Recanto Talismã
A Praça Antônio Bernar-

do de Souza Godoi, conhecida 
como Recanto Talismã, no Cen-
tro de Serra Negra, recebeu capi-
nação, lavagem do calçamento 
e pintura dos bancos.

Dia 19 - Jardim Yara
Limpeza das ruas no Jar-

dim Yara, capinação das calça-
das, guias e sarjetas. Em seguida 
limpeza com jatos d’água e pin-
tura de sinalização de solo.

Dia 19 - Barrocão, Que-
rência e Belo Horizonte 

Uma máquina motoni-
veladora atuou na Estrada Mu-

nicipal Carlos Anghinoni, no 
bairro do Barrocão, melhorando 
as condições de tráfego de veí-
culos. No dia anterior, trabalho 
semelhante foi executado na 
Estrada Municipal Custódio Ne-
reu Salzano, no mesmo bairro. 
Uma equipe, com uma máquina 
retroescavadeira, trabalhou para 
retirar o excesso de cobertura no 
córrego paralelo ao Campo de 
Futebol Firmino Fazolim, no Re-
canto Querência, para diminuir 
a possibilidade de transborda-
mento em caso de chuva forte.

Dois tratores equipados 
com roçadeiras aumentaram o 
campo de visão, e por consequ-
ência a segurança do trânsito, 
dos motoristas na Estrada Muni-
cipal Hilda Beraldi de Almeida, 
no Bairro Belo Horizonte, tam-
bém conhecido como ‘Mosqui-
tos’.

Dia 20 – Centro 
Pintura de guias e demar-

cação das vagas de estaciona-
mento da Avenida Governador 
Laudo Natel. Enquanto isso, ou-
tra equipe fez a lavagem das cal-
çadas, sarjetas e piso, além da 
pintura de bancos na Praça Ba-
rão do Rio Branco. Por fim, a ca-
pinação na Rua Antônio Novaes.

Programa ‘Bairro a Bairro’ 
– ações da semana
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COMUNICADO 
 

 
  O SERPREV  SOLICITA A TODOS OS 
SEUS SEGURADOS ATIVOS, 
APOSENTADOS E PENSIONISTAS  PARA 
COMPARECEREM PESSOALMENTE NA 
SEDE DO SERPREV, À  RUA DOS 
EXPEDICIONÁRIOS, 354 CENTRO, ATÉ O 
DIA 26/02/2021,  MUNIDOS DE 
DOCUMENTOS PESSOAIS E CÓPIA DE 
COMPROVANTE DE RESIDENCIA 
ATUALIZADO PARA COMPROVAÇÃO DE 
VIDA,  CONFORME EXIGENCIA DO 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE 
SÃO PAULO, SOB PENA DE QUEM NÃO O 
FIZER SOFRER SUSPENSÃO DE 
PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS.  
 
 

Carlos Domingos Canhassi 
Presidente do Serprev 

 

 
 
 
 

IPTU 2021 
 

A Secretaria Municipal da Fazenda comunica que os 
“CORREIOS” já iniciaram a entrega dos carnês de IPTU & 
TAXAS 2021. 
 
Desconto de 10% sobre o valor do imposto para pagamento 
à vista. 
 
Desconto de 5% sobre o valor do imposto para pagamento 
em parcelas. 
 

VENCIMENTO 31 de JANEIRO de 2021 
 

Se não receber seu carnê até 28/01/2021 pedimos a 
gentileza obter 2ª via gratuitamente junto ao site 
www.serranegra.sp.gov.br no link CIDADÃO ON- LINE 
(serviço gratuito). 
 
Pague seu IPTU em dia e obtenha os descontos que a 
legislação oferece para os contribuintes que efetuam os 
recolhimentos nos prazos estabelecidos. 

 
PARCELA ÚNICA e 1ª Parcela VENCIMENTO 31/01/2021 

Publicação dos Atos Oficiais do Poder Executivo

AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N. 001/2021 
- REABERTURA - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DI-
VERSOS PARA COMPOR O KIT ESCOLAR 2021. NOVA DATA: 
04/02/2021 - 10H00M. PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2021. 
OBJETO: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS 
PARA SEREM UTILIZADOS NO PAÇO MUNICIPAL, PAT E 
BOMBEIROS. DATA: 04/02/2021 - 14H00M. PREGÃO PRESEN-
CIAL N. 007/2021. OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
DE LIMPEZA E CORRELATOS PARA SEREM UTILIZADOS NO 
PAÇO MUNICIPAL E PAT. DATA: 05/02/2021 - 10H00M. PRE-
GÃO PRESENCIAL N. 008/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 
COBERTORES DE CASAL DESTINADOS AO FUNDO SOCIAL 
DE SOLIDARIEDADE. DATA: 09/02/2021 - 10H00M. PREGÃO 
PRESENCIAL N. 009/2021. OBJETO: FORNECIMENTO DE 
PISO TIPO LADRILHO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO 
DAS VIAS PÚBLICAS. DATA: 09/02/2021 - 14H00M. PREGÃO 
PRESENCIAL N. 010/2021. OBJETO: FORNECIMENTO DE TO-
NERS E CARTUCHOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. DATA: 
10/02/2021 - 10H00M. PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2021. 

OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-
ÇÃO. DATA: 10/02/2021 - 14H00M. PREGÃO PRESENCIAL N. 
012/2021. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECI-
MENTO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 
PARA BOTIJOES P13 E P45. DATA: 11/02/2021 - 10H00M. PRE-
GÃO PRESENCIAL N. 013/2021. OBJETO: REGISTRO DE PRE-
ÇOS PARA FORNECIMENTO DE OLEO ESSENCIAL DE EUCA-
LIPTO. DATA: 11/02/2021 - 14H00M. PREGÃO PRESENCIAL 
N. 014/2021. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNE-
CIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A MERENDA 
ESCOLAR. DATA: 12/02/2021 - 10H00M.  O Edital em intei-
ro teor estará à disposição dos interessados, a partir do dia 
25/01/2021, no site do Município, através do portal www.ser-
ranegra.sp.gov.br, pelo e-mail licitacao@serranegra.sp.gov.
br ou retirado gratuitamente no balcão do setor de licita-
ções 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 interessado trazer sua mídia 
específica para cópia (cd/dvd, pendrive, etc). Informações: 

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

HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
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(19) 3892-9600. Serra Negra, 22 de Janeiro de 2021. Dr. ELMIR 
KALIL ABI CHEDID. Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 
083/2020 - OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIM-
PEZA E CORRELATOS PARA SEREM USADOS NAS UNIDADES 
DE SAÚDE. Torna se publico e para conhecimento dos in-
teressados que o Pregãao acima mencionado foi ADJUDI-
CADO em 29/12/2020 – 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 aos licitantes: NASAD LIMP COMERCIAL LTDA. ITENS: 
01, 13. VALOR TOTAL: R$ 2.622,00. COMERCIAL MANGILI 
& SILVA LTDA ME. ITENS: 11, 12. VALOR TOTAL: R$ 203,80. 
PROATIVA HOSPITALAR EIRELI. ITENS: 08, 09. VALOR TO-
TAL: R$ 1.974,20. LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI. 
ITENS: 04, 10. VALOR TOTAL: R$ 906,18. ITENS FRACASSA-
DOS: 02, 03, 05, 06, 07. Serra Negra, 15 de Janeiro de 2021. Dr. 
ELMIR KALIL ABI CHEDID. Prefeito Municipal.

EXTRATO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 01/2020
CONTRATO N° 178/2020
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 
LTDA
OBJETO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO AS-
FÁLTICA EM 30 RUAS DO LOTEAMENTO NOVA SERRA NE-
GRA.
DATA – 21/01/2021
Dr. ELMIR KALIL ABI CHEDID. Prefeito Municipal.

EXTRADO DE CONTRATO. 
TERMO DE CONVENIO N. 001/2021. 
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA DE MISE-
RICORDIA DE SERRA NEGRA – HOSPITAL SANTA ROSA DE 
LIMA. 
OBJETO – TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL 
DE SERRA NEGRA E A ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA DE MI-
SERICORDIA DE SERRA NEGRA – HOSPITAL SANTA ROSA DE 
LIMA, VISANDO O APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES E SERVI-
ÇOS DE SAÚDE DO SUS/SP E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. 
VALOR: R$ 1.768.000,00
VIGÊNCIA: 01/01/2021 A 30/04/2021.
DATA: 20/01/2021.

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: DZ7 COMERCIAL EIRELI
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE 
CESTAS BASICAS PARA SEREM ENTREGUES A FAMILIAS 
QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE 
E SÃO REFERENCIADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

VALOR UNITÁRIO REALINHADO: R$ 79,64.
DATA: 14/01/2021.

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 254/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: SOCIEDADE DE APOIO HUMANITARIO E DE-
SENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAUDE - SHDSS
OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPE DE EN-
FERMAGEM E TÉCNICO DE ENFERMAGEM.
PRAZO: 01 MES.
DATA: 21/12/2020.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – nº 0213/2020

PROCESSO 282/2020 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 049/2020 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL E PAR-
CELADA DE LÂMPADAS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS
Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Julho de 2020, de um 
lado a PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SER-
RA NEGRA, com sede localizada à Praça John F. Kennedy, 
s/nº, nesta, inscrita no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, 
neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Dr. SID-
NEY ANTONIO FERRARESSO, neste ato denominada sim-
plesmente PREFEITURA responsável pelo Pregão Presencial 
nº 049/2020, 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, ob-
servada 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 condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa: R&D COMÉRCIO DE MATERIAISE SERVIÇOS EIRE-
LI.
CNPJ nº: 29.809.661/0001-44
Endereço: AV. DOUTOR HEITOR NASCIMENTO, Nº 196 – 
BLOCO B – SALA 35/A – JD AMERICA – PAULINIA – SP – CEP 
13.140-695
Telefone: 19-2222-1722
Representada por: MARLENE CIPRESTE BORGES. – CPF 
527.065.247-15

Item Q u a n t . 
Estimada

Descrição Marca Preço Unit 
(R$)

Preço Total (R$)

1. 300 PÇ LÂMPADA DE LED TUBULAR 
18W NORMATIZADA

ECOLUME 11,84 3.552,00

2. 100 PÇ LÂMPADA DE LED BULBO 
40W BRANCO FRIO 6500K

ECOLUME 33,83 3.383,00

3. 200 PÇ LÂMPADA DE LED BULBO 
30W BRANCO FRIO 6500K

ECOLUME 26,86 5.372,00

4. 200 PÇ LÂMPADA DE LED BULBO 
15W BRANCO FRIO 6500K

ARCOBRAS 8,35 1.670,00

T O T 
A L:

13.977,00
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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/serviços 
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 necessá-
rios 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 de sua assinatura.

5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele 
estivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 
049/2020, bem como todos seus Anexos e a proposta da DE-
TENTORA.

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$ 13.977,00 (TREZE MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SETE 
REAIS).

7 - DO PAGAMENTO
1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em 28 
(vinte e oito) dias após a liberação da Nota Fiscal Eletrôni-
ca (NFe) pelo Secretario da pasta. Ao emitir a Nota Fiscal 
Eletrônica (NFe) informar o numero da Conta Corrente para 
deposito e endereço de e-mail para contato.

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 Serra 
Negra, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado 
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 assistiram e 
que também o subscrevem.
Serra Negra, 22 de Julho de 2020.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – Nº 0210/2020

PROCESSO 284/2020 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 051/2020 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO 
DE REFEIÇÕES ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM DES-
CARTAVEL (MARMITEX)
Aos 20 (vinte) dias do mês de Julho de 2020, de um lado 
a PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA 
NEGRA, com sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, 
nesta, inscrita no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, nes-
te ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Dr. SIDNEY 
ANTONIO FERRARESSO, neste ato denominada simples-
mente PREFEITURA responsável pelo Pregão Presencial nº 
051/2020, 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, ob-
servada 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 condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa: CAIO RODRIGO MARGARIDO RAPHAEL 
(21957812893)
CNPJ nº: 24.814.305/0001-03
Endereço: RUA ELISEU FRANCO DE GODOY, Nº 121 – 
CENTRO- SERRA NEGRA-SP – CEP 13.930.000
Telefone: (19) 7163-1676
Representada por: CAIO RODRIGO M. RAPHAEL – CPF 
219.578.128-93

Item Q u a n t . 
Estimada

Descrição Marca Preço Unit 
(R$)

Preço Total (R$)

1. Até 3.200 FORNECIMENTO PARCELADO DE 
REFEIÇÕES PRONTAS (MARMITEX)

12,00 38.400,00

T o t 
a l:

38.400,00

- O fornecimento do objeto realizar-se-á mediante a utiliza-
ção das dependências da contratada;
- A contratada deverá efetuar a entrega conforme descrito 
abaixo:

Quantitativo/almoço/dia (Assistência Social): Até 20 unida-
des, aos sábados, domingos e feriados, das 11h às 12:30h.
Quantitativo/jantar/noite (Assistência Social): Até 20 Unida-
des, aos sábados, domingos e feriados, das 18h às 19:30h.
Local de entrega: Centro de Convenções – Rua Nossa Se-
nhora do Rosário, s/nº - Saída para Lindoia
Quantitativo/almoço/dia (Saúde): Até 20 unidades, aos sába-
dos, domingos e feriados, das 11h às 12:30h.
Quantitativo/jantar/noite (Saúde): Até 20 Unidades, aos sá-
bados, domingos e feriados, das 18h às 19:30h.
Local de entrega: UAP – Unidade de Atendimento Palmeiras, 
Rua Reynaldo Polidoro, s/nº - Alto das Palmeiras.

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previs-
tas no Edital do Pregão Presencial acima citado, bem como 
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no(s) preço(s) registrado(s) nesta Ata, os produtos/serviços 
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 necessá-
rios ao controle e administração da presente Ata.
4.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
1. A presente Ata terá validade de 04 (quatro) meses contada 
a partir de sua assinatura, podendo ser aditado até 12 (doze) 
meses.

5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele 
estivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 
051/2020, bem como todos seus Anexos e a proposta da DE-
TENTORA.
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$ 38.400,00 (TRINTA E OITO MIL QUATROCENTOS REAIS), 
sendo o valor unitário de R$ 12,00 cada marmitex.

7 - DO PAGAMENTO

1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em 28 
(vinte e oito) dias após a liberação da Nota Fiscal Eletrôni-
ca (NFe) pelo Secretario da pasta. Ao emitir a Nota Fiscal 
Eletrônica (NFe) informar o numero da Conta Corrente para 
deposito e endereço de e-mail para contato.

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 Serra 
Negra, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado 
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 assistiram e 
que também o subscrevem.

Serra Negra, 20 de Julho de 2020.

LEI NO 4.358 DE 19 DE JANEIRO DE 2021
Projeto de Lei no 1/2021

(Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
conceder subvenção à Associação da Santa 
Casa de Misericórdia de Serra Negra – Hos-

pital Santa Rosa de Lima)

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE 
SERRA NEGRA, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte lei:

Art. 1o Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a con-
ceder subvenção à Santa Casa de Misericórdia de Serra 
Negra – Hospital Santa Rosa de Lima, de janeiro a abril de 
2021, no valor de até R$ 1.768.000,00 (um milhão, setecen-
tos e sessenta e oito mil reais), que poderão ser divididos 
em quatro parcelas no valor mensal de R$ 442.000,00 (qua-
trocentos e quarenta e dois mil reais).

Art. 2o O convênio será destinado ao reforço do custeio 
e manutenção do serviço de saúde pública, fomentar e 
apoiar o desenvolvimento das ações complementares de 
serviços para a assistência integral à saúde da comuni-
dade, visando o apoio de serviços, o aperfeiçoamento e 
a expansão da capacidade operacional do Sistema Único 
de Saúde, compreendendo a atuação coordenada entre os 
entes, no campo da Assistência à Saúde, conforme termo a 
ser firmado entre as partes, no qual constarão as diretrizes, 

obrigações inerentes e plano de trabalho.

Art. 3o Os encargos desta Lei, correrão por conta de verbas 
constantes no orçamento 2021, suplementadas se neces-
sário. 

Art. 4o A Associação da Santa Casa de Misericórdia de Serra 
Negra encaminhará mensalmente as prestações de contas 
dos valores tratados nesta Lei, ou seja, dos valores repassa-
dos pela Prefeitura Municipal de Serra Negra à Associação 
da Santa Casa de Misericórdia de Serra Negra – Hospital 
Santa Rosa de Lima, também à Câmara Municipal de Serra 
Negra, para análise dos Vereadores, até o décimo quinto 
dia do mês subsequente ao repasse. 

Art. 5o Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo os seus efeitos a 1o de janeiro de 2021.
Art. 6o Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Ne-
gra, 19 de janeiro de 2021

ELMIR KALIL ABI CHEDID
- Prefeito Municipal -

RODRIGO DEMATTÊ ANGELI
- Chefe de Gabinete -

Publicado na Secretaria de Planejamento e Gestão Estraté-
gica nesta mesma data.

VALQUÍRIA FELIPE DA SILVA
- Secretária em exercício -


