


































































































































ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS
DESAMPARADOS DE CHA VANTES - PET HAPPY

CAPÍTULO I

Da Denominação e Sede

Artigo í". A Associação "ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS
ANIMAIS DESAMPARADOS DE CHAVANTES", é uma associação civil sem fins
lucrativos, personalidade jurídica de direito privado, constituída em forma de
associação, fundada em 19 de Maio de 2.015, com sede e foro na cidade de Chavantes,
Estado de São Paulo. Regendo-se pela legislação atinente à espécie e pelo presente
estatuto, com interesse assistencial de proteção e defesa dos animais sem distinção.

Parágrafo 10
. A Associação Protetora dos Animais Desamparados de

Chavantes, usará o nome fantasia de PET HAPPY, atuará em conformidade com os
seguintes princípios éticos:

a) todo ser vivo, animal e vegetal merece respeito e proteção;
b) todo animal tem direito à liberdade e a uma vida com qualidade;
c) diante de conflitos de interesses, prioriza-se a ação que traga o

maior beneficio para o animal não-humano e para a harmonia na
relação homem-animal.

Parágrafo 20 A Associação Protetora dos Animais Desamparados de
Chavantes - PET HAPPY, com finalidade de implementar seus objetivos poderá manter
parcerias com empresas, organizações ou entidades publicas ou privadas e firmar
convênios (nacionais e internacionais), desde que não impliquem em compromissos que
conflitem com seus objetivos.

Artigoz". A Associação Protetora dos Animais Desamparados de
Chavantes tem personalidade jurídica distinta de seus associados e sua duração é por
tempo indeterminado.

Artigo3°. A entidade aqui denominada Associação "ASSOCIAÇÃO
PROTETORA DOS ANIMAIS DESAMPARADOS DE CRA VANTES" se regerá pelo
presente estatuto, que será sua Lei Maior e por deliberações emanadas pela Assembléia
Geral.

Parágrafo único. O exercício social da entidade coincidirá com o ano
civil.

CAPÍTULO 11

Das FinalidadesqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A rtigozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4°. A ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS
DESAMP ARADOS DE CRA VANTES tem por finalidades, dentro da base territorial
do município de Chavantes e Distrito de Irapé, de desenvolver as seguintes ações:

I - dar abrigo a animais abandonados ou que sofreram maus tratos,
respeitando as possibilidades físicas e financeiras da Associação e encaminhá-Ios para
adoção (vacinados, castrados e desvermifugados) através de processo consciente de
posse responsável;

II - conscientização da comunidade sobre a posse responsável;qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

m - promover campanhas de adoção e de esterilização de animais;

A rtigo 5°. A Associação Protetora dos Animais Desamparados de
Chavantes, no que tange a sua decisão de manter abrigo para animais, acolherá o
número de animais que puder manter, de acordo com as condições de sua
disponibilidade orçamentária e de seu espaço físico, conforme recomendações técnicas
e cientificas atinentes à questão, sempre com vistas ao preparo dos animais acolhidos
para adoção futura, com exceção àqueles que a entidade considerar por bem mantê-los
sob sua guarda.

P arágra fo 1°. Os animais acolhidos não poderão ser objetos de
pesquisas ou expenencias que os submetam a situação de sofrimento, ou que
desrespeitem as leis de proteção e bem estar animal, devendo princípios éticos de
respeito à natureza dos animais nortearem as ações da entidade.

P arágra fo 2°. A Associação Protetora dos Animais ,Desamparados de
Chavantes, nunca comercializará, nem obterá qualquer tipo de ganho financeiro com os
animais que forem recolhidos e abrigados por ela, os quais, depois de recuperados,
ficarão disponíveis para adoção por terceiros, mediante assinatura de Termo de
Compromisso pelos adotantes, comprometendo-se a mantê-los em condições adequadas
de abrigo, saúde, higiene e segurança.
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P arágra fo ·3°. Todos os animais serão doados esterilizados,
diminuindo com isto o risco futuro de superpopulação e abandono de filhotes.

P arágra fo 4°. Nos casos em que não seja possível a esterilização do
animal, seja pela idade, estado de saúde ou qualquer outra condição, a Associação
Protetora dos Animais Desamparados de Chavantes solicitará. ao adotante que firme
Termo de Compromisso de esterilização futura, suportada financeiramente pelo
adotante (preferencialmente) ou pela Associação (se houver verbas e condições para
~). .

P arágra fo 5°. A Associação acompanhará a convivência no novo lar
pelo animal adotado por um periodo nunca inferior a um mês corrido, até que a
Diretoria entenda não ser mais necessário o acompanhamento, e ou até a esterilizaçã
do mesmo, garantindo assim o principio da entidade no que tange a contribuir p Ia
diminuição da superpopulação de animais.



IIHGFEDCBA

A rtigozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6°. A Associação Protetora dos Animais l1~samparados de
Chavantes - PET HAPPY é sediada na Rua Coronal Manoel Ferreira - 31, Centro, no
município de Chavantes, estado de São Paulo.

CAPÍTULom'

I
I

/
i

D as F on tes d e R ecu rsos p ara a M an u ten ção e d o P atr im ôn io

Artigo7°. Constituem-se fontes de recursos de manutenção da
instituição:

I - contribuições de associados, pessoas fisicas e/ou jurídicas;

li - mensalidades e anuidades;

IV - usufruto que lhe forem conferidos;

V - rendas em seu favor constituído por terceiros;

VI - rendimentos de imóveis próprios ou de terceiros;

VII - renda patrimonial;

VIII - eventos organizados pela associação;qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,IX;+ verbas de instituições financiadoras de obras sociais e afins;
". -:: ~ ." .

x - entidades públicas ou privadas,
",

§ 1°. A entidade manterá a .escrituração de suas receitas e despesas em
livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

§ 2°. A Associação não remunera e não concede vantagens e/ou
beneficios, sob qualquer forma ou a qualquer título, aos seus diretores, conselheiros,
associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes, em" quão das competências,
funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos.

§ 3°. A Associação não distribui resultados, dividendos, bonificações,
participações ou parcelas de seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto.

§ 4°. A Associação aplica integralmente suas rendas, seus recursos e o
eventual resultado operacional em território nacional, na manutenção e no
desenvolvimento de seus objetivos institucionais.
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Artigo8° o patrimônio da Associação é composto por todos os bens
móveis e imóveis que possui ou venha a possuir, adquiridos por compra, doações de
terceiros ou por outros meios legais, devendo ter registro contábil.

§ 1°. Os bens imóveis de propriedade da Associação não poderão ser
alienados ou gravados, salvo 'proposta aprovada pela Assembléia Geral.

§ 2°. Os bens móveis inservíveis poderão ser alienados, permutados ou
doados pela Diretoria, que deverá registrar as operações, constando do relatório anual
para ciência da Assembléia Geral.

§ 3° A ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS
DESAMP ARADOS DE CHA VANTES manterá escrituração de acordo com os
princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de
Contabilidade,

CAPÍTULO IV

Quadro Social

Artigo 9°. A PET HAPPY é constituída por ilimitado numero de
associados e na forma estabelecida por este estatuto, que deverão .assurnir o
compromisso de respeitar o Estatuto Social e de portar-se com dignidade, disciplina e
correção quando no exercício da qualidade de associado, alem de manter-se em dia com
suas obrigações sociais com a PET HAPPY.

Artigo 10°• Os associados da PET HAPPY não respondem
subsidiariamente pelas dividas e obrigações sociais,

Admissão, Exclusão, Direitos e Deveres dos Associados _

t. . ~ t:J (
I c.: .~

Artigo 12°. Serão excluídos, por resolução da diretoria, os associados. ti CC
que não cumprirem suas obrigações sociais, estabeleci das neste estatuto e nas normas ?i ~ ~
internas da Associação, ~ ~_

00
l1J
cr

Artigo 110. A admissão de associados está condicionada ao
preenchimento, por parte dos candidatos, dos requisitos de idade civil e outros
estabelecidos pelas normas internas da Associação e à aprovação da Diretoria,

-.,
e

11o
a:

Artigo 13°. Serão, também, excluídos os associados que solicitarem '--_. __ ~.J

por escrito, sua demissão,

Parágrafo r. Da decisão daDiretoria que exclui o associado caberá
recurso à Assembléia Geral.
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Parágrafo 2°. Para a exclusão, a Assembléia Geral deverá ser
convocada com, no mínimo, 48 horas de antecedência.

Artigo 14°. A PET HAPPY é constituída, conforme o artigo 9°, por
ilimitado número de associados, distinguidos nas seguintes categorias:

1. Fundador - o associado inscrito até a data da aprovação deste
estatuto social;qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. Honorário - qualquer pessoa que, a critério da diretoria, tenha
prestado auxilio relevante à Associação;

3. Benfeitor - o associado que tenha concorrido, de maneira notável,
para o desenvolvimento da Associação, com prestação de serviços
invulgares, a juízo da diretoria.

4. Contribuinte - o associado que, financeiramente com valor
estipulado, contribuir mensal, semestral ou anualmente para a
associação.

5. Colaborador - o associado que: contribuir financeiramente com
valor inferior ao da mensalidade estipulada pela associação e ou
realize trabalhos necessários em beneficio dos animais.

6. Padrinho - o associado que adotar financeiramente um (uns) 'dós
animais da PET HAPPY, financiando sua alimentação e seus
cuidados médicos,

Parágrafo 1°. O titulo de associado benfeitor ou honorário será
outorgado em sessão solene.

Parágrafo r. Somente os associados
voto nas assembléias.

Seção I

contribU7

/

terão direito a

. / ----.J

Dos Díreitos e Deveres dos Associados

Artigo 15°. São direitos dos associados:

I - votar e ser votado para os cargos eletivos, após 12 meses
contribuições consecutivas.

II - tomar parte nas Assembléias Gerais e nela apresentar propostas.

",

III - desligar-se da associação, uma vez"quites com a tesouraria.

IV - oferecer, propor e discutir sugestões em beneficio da associação.

V - votar nas eleições, desde que inscrito como associado
antes da data em que se processará o pleito.



VI - freqüentar a sede, tomar conhecimento e participar das atividades
SOCIaISe trabalhos desenvolvidos pela associação, quando desejar, sem com isso
atrapalhar o andamento do serviço.

VII - requerer, com apoio de no núnimo 40% (quarenta por cento) dos
associados, a realização de Assembléia, Geral Extraordinária, para deliberar sobre
matéria urgente ou de relevante importância.

PETHAPPY.
VIII - solicitar da Diretoria, qualquer informação sobre assuntos da

IX - inspecionar, mediante autorização por escrito, os livros de atas,
de assembléia geral ou de deliberação da diretoria e balanço anual com as respectivas
contas.

intransferíveis.

x - reclamar o cumprimento do presente estatuto social.

Parágrafo 1°. Os direitos dos associados são pessoais eqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
/
!

/

Artigo 16°. São deveres dos associados: J

1. Apresentar à diretoria qualquer irregularidade verificada.
2. Prestar esclarecimento, durante a Assembléia Geral, quando

solicitado.
3. Pagar pontualmente suas mensalidades.
4. Respeitar todos os associados e zelar pela harmonia entre eles.
5. Não praticar qualquer ato que atinja o prestigio da associação.
6. Cooperar de maneira efetiva para a realização dos objetivos da

associação.
7. Conhecer e cumprir o Estatuto Social e o Regimento Interno, bem

como demai,$::.,det~rminações emanadas pela Diretoria,.'C (Il

Departamentos e .Comissões, i I~ QX'~
8, Colab~rar ,no objetivode ~elhor inf0rn:ar sobre os ~e!tos legais !~1 ~

dos arumais, bem como ajudar na adoçao, a pessoas idôneas, dos í .::':' o

animais que forem recolhidos pela associação. ! )f M ~
9. Fiscalizar e fazer cumprir, com o apoio de autoridades j r ; O ~

competentes, as Leis, Portarias ou Regulamentos, quer Federais, i i.3~ ~
Estaduais ou Municipais, sobre a proteção dos animais. I;;j Ç() .~

10. Impedir e reprimir qualquer ato de crueldade, abuso, maus-tratos g ~ \7') ~

contra os animais ou ainda qualquer pratica que submeta os ~ 8 _ ~
animais à crueldade, denunciando ao órgão competente. J ;3 ~

11. Amparar e curar animais doentes, feridos, atropelados ou vitimas a:: cr

de maus-tratos, proporcionando-lhes assistência veterinária,
alimentação e abrigo, encaminhando-os, depois de tratados para
adoção por pessoas que se comprometam a dar-lhes tratamento
adequado e digno, sujeito sempre à supervisão por parte ta
entidade.



12.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADesenvolver ações no sentido de implantar, na sua base1t iJlilt. 201 B
programas de castração, seja em parceria com o Poder Publico,
seja com recursos próprios ou advindos de convênios com outras
formas jurídicas, contribuindo para a diminuição .da
superpopulação de animais.

13. Desenvolver pro~amas de educação e conscientização à
população, especialmente para infância e juventude, promovendo
e divulgando o conceito de GUARDA RESPONSÁVEL, a fim de
criar uma cultura de cuidado, amor e respeito com os animais.

14. Estimular a adoção de animais abandonados, organizando
campanhas e acompanhando seu estado após a adoção.

15. Propor e defender políticas publicas na defesa dos direitos dos
animais.

16. Colaborar com os órgãos e entidades publicas de promoção do
bem-estar dos animais domésticos, cativos ou silvestres.

17. Desenvolver campanhas públicas, atividades culturais e
educacionais, com vistas à formação de uma consciência de
respeito ambiental na população.

18. Manter relações com entidades congêneres nacionais e
internacionais.

19. Fiscalizar e tomar medidas jurídicas referentes a infratores que
desrespeitem as leis de proteção à fauna, inclusive propor ações
civis publicas.

20. Manter convênios com órgãos ou instituições com vistas ao
intercâmbio de informações, realização de pesquisas e estudos que
busquem a melhoria nas condições de vida dos animais.

21. Apoiar e participar dos eventos relacionados a animais no
Município de Chavantes. ,

22. Estimular a parceria, o dialogo e a solidariedade entre os
diferentes segmentos sociais, participando juntamente com outras
entidades de atividades que visem interesses comuns.

Artigo", 17~:'Qs associados estarão sujeitos às penalidades de
advertência, suspensão e elimin~ção;~plicadas pela Diretoria.

fj~l.. ~'?l
fé::,;\) ~1

1 ,~~ 'C I

Parágrafo r. o .grau da penalidade (advertência, suspensão ou l' : M iI

eliminação) será decidido pela Diretoria. ( ~~,~.(i t:J'>: '~.Q-'?~ /',

Parágrafo 2°. Da decisão da Diretoria que excluir o associado caberá ~ -:: ~
recurso à Assembléia Geral. .-.u e2

.!(?~... i
;íj à)"
o:: a:Artigo 18°. Será excluído do quadro social o associado que:

I - Deixar de efetuar o pagamento de 03 (três) mensalidades
consecutivas;



l •.•••••...•zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-"''1;'" r"'~'.~

II - desrespeitar a Associação, seus dirigentes, outros associados,
auxiliares, ou infringir de modo grave qualquer dispositivo deste
Estatuto Social.IHGFEDCBA

P arágra fo . Ú n ico - o associado excluído por falta de pagamento
poderá ser readmitido, se' saldar o débito atrasado, não perdendo assim
seus direitos.

CAPITULO V

D os R ecu rsos

A rtigo 19°. São recursos da PET HAPPY:

I- mensalidades de associados;

li - contribuições financeiras e doações;

li - subvenções e auxílios dos poderes públicos;

IV - remuneração por serviços prestados;

V - receitas de suas promoções sociais;

VI - receita proveniente de contratos, convênios e termos de parcerias
celebrados com pessoas fisicas e jurídicas, de direito publico ou privado:

P arágra fo . Ú n ico - a receita da Associação somente poderá ser
aplicada na consecução de seus o9.i~tlYOSestatutários.

~ .> '.','

CAPITULO VI

D os Ó rgãos S ocia is d á r~fHappy

A rtigo 20°. A Associação será administrada pelos seguintes órgãos:

I- A Assembléia Geral~

í
II- A Diretoria· '-..j, I'--..J
li - OConselho Fiscal.

Obs - A convocação dos órgãos deliberativos far-se-á a 1/5 (um
quinto) dos associados o direito de promovê-Ia.



Artigo 21°.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÉ de dois anos o mandato dos cargos eletivos.

Parágrafo Único - Não há impedimento para a reeleição dos
membros da diretoria para os mesmos cargos.

Artigo 22°, Os membros da Diretoria exercem seus cargos ou
mandatos gratuitamente, ficando vedada a remuneração a qualquer titulo pela
Associação.

Artigo 23°. Na Fundação da Associação, a Diretoria será escolhida
pelos Associados Fundadores, presentes em Assembléia Geral.

Parágrafo Único - não há impedimento para a reeleição dos
membros de diretoria e conselho fiscal para os mesmos cargos.

Artigo 24°. Os membros da Diretoria e Conselho Fiscal exercem seus
cargos ou mandatos gratuitamente, ficando vedada a remuneração a qualquer titulo pela
associação.

Seção I

Da Assembléia Geral

Artigo 25°, A Assembléia Geral é o órgão soberano da associação,
compondo-se de 'todos os associados em gozo de seus direitos tendo a faculdade de
resolver dentro das' leis vigentes e dos dispositivos estatutários, todos os assuntos
referentes às atividades .. e finalidades da associação, tendo o poder de decidir os
negócios relativos ao' :~&Jeto da entidade e tomar resoluções convenientes ao
desenvolvimento e defesa destá,'sendo que suas deliberações vinculam a todos, mesmo
que ausentes ou discordantes. ';. r-:

~ . "~'~~:";.~'r1.';

Artigo 26°, A Assembléia Geral é o órgão soberano da estrutura
organizacional da Associação e é constituída por todos os associados que estejam quites
com suas obrigações estatutárias no momento de suá sbertura .:

Artigo 27°, Os associados reúnem-se 'mediante convocação em
assembléias Gerais Ordinárias e Extraordinárias.

Artigo 28°, As Assembléias Gerais, cujos trabalhos são presididos
pelo presidente, e na sua ausência por seu substituto natural ou associado designado
pelo plenário, são abertas:

a) Em primeira convocação, com presença da maioria absoluta dos
filiados quites com as obrigações estatutárias;

b) Em segunda convocação, após intervalo de 20 (vinte) minutos da
primeira, com qualquer número de presen~

9



L 2018zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Artigo 29°. Convoca-se a Assembléia Geral por Edital especifico,
,,:0 afixado na sede da Entidade, ou através de circular distribuída aos associados, ou de
_ sí? publicação em jornal de grande circulação local e regional, pelo menos 03 (três) dias

.JzA antes da realização da Assembléia, devendo o edital indicar: ~---~

I - a matéria' dá convocação;

II - local, data e hora dos trabalhos;

m - horário de inicio e termino, quando de Eleição.

Artigo 30°. As deliberações serão tomadas por maioria de votos dos
presentes,

Artigo 31°. Atas circunstanciadas da Assembléias serão assinadas
pelo Presidente e Pelo Secretario,

Seção n r

Da Assembléia Geral ordináriàJ

Artigo 3r. É de competência do Presidente da Associação convocar
Assembléia Geral Ordinária,

Artigo 33°. Às Assembléias Ordinárias compete:

I -. tomar anualmente as contas da Diretoria, relativas ao exercício
findo,

que se inicia;

, .''''';;.'.'~

II - delibe;ai ~Qb!:e-'àsações e orçamento previstos para o exercício
~,; ,~;>':::~'

Ill - deliberar sobre qualquer assunto-de interesse da Associação não
previsto neste Estatuto,

SeçãoID
/

Da Assembléia Geral Extraordináriâ.;

Artigo 34°. A Assembléia Geral Extraordinária será convocada:

I - pelo presidente;

10



II - por requerimento de 10% (dez por cento) dos associados eleitores",
com justificação e motivos, sendo obrigatório, para sua validade, a presença de 75%'
(setenta e cinco por cento) dos requerentes.IHGFEDCBA

P arágra fo 1°. No caso do item II deste artigo cabe ao Presidente
atender no prazo de 10 (dez) dias do recebimento da solicitação, sob pena de perda do
mandato.

P arágra fo 2°. A Assembléia Geral Extraordinária só comporta
deliberações sobre matérias objeto de sua convocação.

A rtigo 35°. .A Assembléia Geral Extraordinária delibera sobre
qualquer matéria de interesse social para que teriha sido convocada, cabendo-lhe
privativamente:

I - modificar o estatuto e suprir suas omissões.

II - eleger e destituir os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal.

III - conhecer e julgar recursos interpostos pelos associados, contra
atos e deliberações da Diretoria.

IV - autorizar a aquisição, alienação ou a oneração de bens imóveis.

v - autorizar o plano geral de construções e a execução de obras que
excedam aos atos ordinários da Administração.

VI r-« 'autorizar a Diretoria a assumir compromissos de natureza
econômica acima de 100 ( cem) salários mínimos vigentes no pais.

... i

VII - decidif;.Sob~e,a extinção ou dissolução da Associação .qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. ' ".'

P arágra fo Ú iticQ .: para validade das deliberações, segue-se a mesma
regra contida no artigo 28° referente ao quorum.

"

~~2-~,·x cr: (2frJ

~~ ~
l<'~:'C") ~
L -~~ i

A rtigo 36°. A diretoria é o órgão administrativo da PET HAPPY e 1 ~ ~ ~
compor-se-á dos seguintes cargos: j;; co ,~

ü~ rj)

Q~ Q') i;aü _ ~
0;3 ~
Ul .,
o: (I"

S eção IV

D a D iretor ia

2 - vice-presidente;

1 - presidente;

11



3 - primeiro secretário geral.

4 - segundo secretário geral.

5 - prime,iro tesoureiro.

6 - segundo tesoureiro.

7 - suplente.IHGFEDCBA

A rtigo 37°. O Mandato da Diretoria é amplo em relação à livre e geral
administração de tudo que disser respeito aos diretores e interesses da entidade,
incumbindo-se de:

I - ser a guarda deste Estatuto, e demais deliberações dos "órgâos
diretivos, cumprindo-os e fazendo-os cumprir;

II - gerir os interesses econômicos e financeiros da Entidade;

m - aceitar admissão e exclusão de associados, de conformidade com
este Estatuto;

IV - admitir e demitir livremente empregados, técnicos e demais
funcionários necessáriosqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà execução dos serviços sociais, obedecendo a legislação
trabalhista do pais;

,N - criar, extinguir e modificar departamentos e setores de atividades;

VI - autorizar o Presidente a assinar documentos que importem em
obrigações de natureza econômica da Entidade;

"

VII - repassar à Diretoria, que venha a ser eleita em processo eletivo
regular, os documentos, e informações necessários à continuidade dos projetos em
andamento e de novos projetos que venhama-ser desenvolvidos;

. ~ ~

. _. VIII - atender ~s solicitações d~~apresentação de documentos e 1~ ~.? \) ~,
informações feitas pelo Conselho Fiscal. - ~:;~~ .;

, r,? ...- ~
.: ,- (h ~ V" Ol

A rtigo 38°. É vedado à Diretoria assumir compromissos ~ 3 O ~
extraordinários, cuja solução definitiva ultrapasse o período de mandato, sem ~ ~ I "i

autorização da Assembléia Geral. ~ <5 00 ~

~~ O'>
•.~u _

~~
LlJ
o::

A rtigo 39°. Os membros da Diretoria não respondem pessoalmente
pelas dividas contraídas em nome da Associação no regular exercício de sua gestão, mas
são responsáveis pelo prejuízo que causem em virtude de infração do Estatu o.

12
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Artigo 40°. A Diretoria se reunirá mensalmente e sempre que
necessário ou conveniente ao andamento dos serviços sociais, e funcionará validamente
quando presentes no mínimo 03 (três) diretores.

Artigo 41°. A Associação poderá contratar um Gerente Executivo
para integrar sua estrutura profissionalizada, mediante a contraprestação de salário, que
executará e dirigirá articuladamente com o tesoureiro, as ações de sua competência, que
são as seguintes:

a) Despachar e assinar, em conjunto com o Presidente da Entidade ou
comqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO Tesoureiro, todo e qualquer documento que resulte na
disponibilidade de bens móveis;

b) Empregar, de acordo com os planos e projetos e em conjunto com
o Presidente ou o Tesoureiro, os recursos financeiros, podendo,
para melhor agilização dos trabalhos, movimentar conta bancária;

c) Representar a Associação Extrajudicialmente, desde que delegado
pelo Presidente;

d) Admitir e demitir livremente empregados, de acordo com o inciso
IV do artigo 37, desde que delegado pelo Presidente ou
Tesoureiro;

e) Autorizar o reembolso de despesas realizadas no interesse da
Associação;

f) Prestar contas das atividades da Gerência à Diretoria, sempre que
por ela solicitado.

Parágrafo Único - a decisão de contratar um Gerente Executivo
deverá constar em ata de reunião da Diretoria.

Seção V

.:, Do Presidente

Artigo 42°. A presidência é o órgão principal da Diretoria,
competindo-lhe:

..
I - convocar e presidir as reuniões da Diretoria;

II - representar a Associação em juízo ou fora dele, podendo constituir
procuradores com a aprovação da Diretoria;

Ill - assinar, juntamente com o Tesoureiro, todos os atos, contratos e
documentos que representam obrigações para a Associação, inclusive cheques, letras e
quaisquer títulos, devendo constar a assinatura do Gerente Executivo caso o mesmo
tenha sido contratado;

IV - decidir sobre todos os assuntos que demandam pronta solução,
dando conhecimento à Diretoria, em sua primeira reunião;

- -- -- ----- -----
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v -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfiscalizar, em conjunto com ° Secretário, a escrituração contábil e
fiscal;

VI - autorizar o pagamento de despesas e contas da Associação
quando ordinárias e pedir autorização às Assembléias, quando estas forem de caráter
extraordinário;

Vil - nomear, exonerar, dispensar ou licenciar auxiliares ou
empregados da Associação, obedecidas as leis próprias do país e as normas deste
estatuto;

VIll- convocar as Assembléias Gerais e reuniões do Conselho Fiscal;

IX - o Presidente da Associação administra e representa ativa f

passivamente, judicial e extrajudicialmente.

Seção VI

Do Vice-Presidente

Artigo 430
• O Vice-Presidente é o substituto natural do presidente, nas

suas ausências e impedimentos transitórios. Para estar em condições de fazê-lo, deve
acompanhar a marcha da administração, secundando o Presidente na administração da
Associação.

Seção VII

Dos Secretários

Artigp 44°~ Sãofunções dos secretários:
• I ."._ "'\" ~. " .~.:

I - organizar e dirigir os trabalhos relativos à Secretaria;

à Secretaria;
II - ter sob guarda e responsabilidade o arquivo e material pertencente

.v- . .•••• .-
..~~

IlI- receber a correspondência, dando-lhe o competente destino;

IV - redigir, elaborar e lavrar as atas das reuniões da Diretoria e das
Assembléias Gerais, Ordinárias ou Extraordinárias;

V - redigir e assinar correspondências;

VI - secretariar as reuniões da Diretoria;



- ,'0"',qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí ••.~ 1,,~tC ...J

VII - manter atualizado cadastro de associados, de colaboradores e
dos demais membros da entidade;

VIII - substituir o Presidente nos impedimentos e ausência do vice·
presidente, e a este, nos, seus impedimentos e ausências, exceto quando à presidência
das Assembléias. I

Parágrafo Único - o segundo Secretário auxiliará o Primeiro
Secretário em suas funções na administração da Associação.

Seção vm

Dos Tesoureiros

Artigo 45°. Aos Tesoureiros compete:

I - empregar, de acordo com os planos e projetos, e em conjunto com
o Gerente Executivo, no caso de a entidade ter optado por contratá-lo, os recursos
financeiros da Associação;

Il - despachar e assinar com o Gerente Executivo todo e qualquer
documento que resulte na disponibilidade dos bens móveis ou na instituição de
garantias;

m - movimentar a conta bancaria em conjunto com o Presidente, ou
com o Vice-Presidente, bem assim como com o Gerente Executivo;

rv. apresentar balancetes mensais à Diretoria, até o décimo - quinto
dia do mês seguinte;

V - apresentarbalanço anual à Diretoria, até o décimo - quinto dia do
mês de fevereiro de cada ano;' , . .

VI - manter organizada à contabilidade;
~I 'o

VII - exercer outras atribuições inerent~sao cargo;
:. '."~

Parágrafo Único - o segundo-tesoureiro auxiliará o
tesoureiro na administração da Associação.

Seção IX

Do Suplente
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Artigo 49°. Dissolvida a PET HAPPY e liquidado o seu passivo, o Lct: tI:

patrimônio social remanescente reverter-se-á às Associações congêneres, indicadas pela
Assembléia Geral dos Associados.

Artigo 46°. Compete ao Suplente, respectivamente, ocupar os cargos
de Diretoria, em caso de vacância temporária ou definitiva, devendo estes, de toda
maneira, participarem das reuniões de Diretoria, com direito de voto nas decisões desta.

Artigo 47°. Cabe ao Presidente da Associação a reorganização do
corpo diretivo, na ocorrência de vacância citada no artigo 46, sendo autorizada a

acumulação dos cargos de Secretario e Tesoureiro, no caso de vacância de um dos
cargos antes do termino do mandato, sem que haja suplentes para a ocupação.

Seção X

Do Conselho Fiscal

Artigo 48°. O Conselho Fiscal é composto de 03 (três) membros,
eleitos dentre os associados em Assembléia Geral, para mandato de 92 (dois) anos,
coincidente com o da Diretoria, permitida recondução os mem ros, competindó a este
Conselho: -------

a) emitir pareceres sobre os balanços encaminhados pela diretoria;
b) exercer auditoria fiscal da entidade;
c) propor auditoria externa na entidade, visando a manter a

regularidade da vida financeira e econômica da entidade, quando
julgar necessário;

d) fiscalizar o cumprimento deste Estatuto, convocando Assembléia
Geral no caso do seu descumprimento, no prazo de 30 (trinta) dias
da constatação da irregularidade.

Parágrafo 1° - no caso de necessidade de substituição ou
preenchimento de vaga no Conselho Fiscal, pelos seguintes motivos: morte, ausência
injustificada em 03 (três) reuniões consecutivas ou em 05 (cinco) intercaladas, no
periodo de 01 (um) ano, destituição, o Presidente da Entidade deverá convocar
Assembléia Geral em 30 (trinta) dias, para a eleição do novo membro;

..;/;, '\4 .~\, i.,

..:,.. \ ~". .
Parágrafo 2° - no -caso de .renuncia, a Diretoria, por votação em

unanimidade de seus membros, poderá decidir. por um nome' entre seus suplentes, para
ocupar a vaga até o final do mandato do Conselho Fiscal eleito, o que deverá ficar
registrado em ata. ..~; "

"t'.'.~.~.:

Capitulo vn

Das Disposições Transitórias
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Artigo 50°. Poderá a PET HAPPY filiar-se a associações de proteção
e amparo aos animais de âmbito nacional ou internacional, mediante autorização da
Assembléia Geral dos associados.

Artigo 51°. Os casos omissos serão resolvidos pela Assembléia Geral
dos associados.

Artigo 5r. O presente estatuto entrará em vigor na data de sua
aprovação, devendo o mesmo ser registrado em cartório.

Chavantes, 05de Março de 2.018.

Luana Manha Ramos - Presidente

.•'~""'" fi",.. Cf'.1M>
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Alteração de estatuto conforme Novo Marco Regulatório das Organizações da
Sociedade Civil r;;

\~~O.~
Seguem orientações sobre mudanças estatutárias para as Organizações da Sociedade ~ ~\ ~:
Civil, conforme Novo Marco Regulatório, regulamentado pelas Leis n° 13.0 19/20 14 e 1 :: ~. ~ ~
13.204/2015. i :i ~ __ g

i 'i, "f; - o\1.1 :c ":J

~:l-> l ~

Essas Leis regulam as relações de parceria entre Estado e Sociedade Civil e vale para a I~~X ~b
União, estados, distrito federal e municípios. As Organizações que tenham mais de três 13 ~ Ch ~
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anos de existência, com regularidade jurídica, fiscal e tributária, experiência préva e
capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento dos objetos da parceria,
poderão se habilitar para chamamentos públicos através de planos de trabalhos inseridos
em termos de colaboração, em termo de fomento ou em acordos de cooperação.

Para celebrar as parcerias previstas nestas Leis, as organizações deverão ser regidas por

normas que prevejam, expressamente:

1) Entre os seus objetivos a "promoção de atividades e finalidades de relevância pública
e social". (inciso I do artigo 33, Lei 13.019);

2) Que em "caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja
transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos desta Lei
e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta;" (incisoqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAli do
artigo 33, Lei l3.019). .

3) Que a organização manterá "escrituração de acordo com os princípios fundamentais
de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade". (inciso IV do artigo
33, Lei l3.019).

Também é importante verificar se a organização já está adequada conforme o Novo
Código Civil, Lei n? 10.406/2002, que exige sob pena de nulidade, que no Estatuto

conste:

1. a denominação, os fins e a sede da associação;
2. os requisitos para a admissão, demissão e exclusão dos associados;
3. os direitos e deveres dos associados;
4. as fontes de recursos para sua manutenção;
5. o modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos;
6. as condições para a alteração das disposições estatutárias e para a dissolução;
7. a forma de gestão administrativa e de aprovação das respectivas contas.

Qualquer dúvida estou a dispos.~ção pelo e-mail rodrigogafelix@gmail.com

Um forte abraço!

Modelo de Estatuto conforme Novo Código Civil e Novo Marco
Regulatório :http://www.administradores.com.br

';;.J'.-'

REGISTRO CIVIL DE PES·SOA JUR-!OICA
DA COMARCA Df. CHAIJANTE6 • SPIHGFEDCBA

19b -U 'L D

Re!}!~'rado fi digilfllizad(l 'J:o I;~
(_L~'" ••,....~.------,---

18





13 de março de 2021 Ano XXI  Nº 1311



13 de março de 2021- 2 -

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDURI
DECRETO Nº 1.940/2021, DE 09 DE MARÇO DE 2021

“Dispõe sobre as regras básicas de fl exibilização das atividades comer-
ciais, industriais  e prestadores de serviço no Município de Manduri, da 
classifi cação do município de Manduri na Fase I – Vermelha, nos termos 
do  Decreto Estadual 64.994, de 28 de Maio de 2020 e suas alterações 
posteriores e dos Protocolos Sanitários do Plano São Paulo”

JOSÉ ONIVALDO JUSTI, Prefeito do Município de Manduri, Estado 
de São Paulo, no uso de suas atribuições legais:

Considerando a classifi cação da área de abrangência do Departamen-
to Regional de Saúde de Bauru – DRS VI, na zona 1 (fase vermelha) do 
“Plano São Paulo”, onde se encontra o município de Manduri;

Considerando que a quarentena estabelecida no Decreto Estadual nº 
65.545, de 03 de março de 2021 foi prorrogada até 09 de abril de 2021.

DECRETA:
Art. 1°. Fica prorrogado até 09 de abril de 2.021, o período de quaren-

tena no município de Manduri, consistente em restrição de atividades, de 
maneira a evitar a possível contaminação ou propagação do coronavírus.

Art. 2º. Os estabelecimentos considerados essenciais pelo Município, 
em consonância com o Decreto Federal 10.282, de 20 de março de 2020, 
devem permanecer com atendimento em horário habitual, sem qualquer 
alteração, sempre com estrita observância aos protocolos sanitários se-
toriais do Plano São Paulo. 

I – Os estabelecimentos considerados essenciais são:
a) Postos de combustíveis, exceto lojas de conveniência em anexo; 

supermercados, mercados, mercearias e similares, padarias, casas loté-
ricas, ofi cinas mecânicas e autopeças, hotéis, pousadas e outros serviços 
de hotelaria, açougues, farmácias, hospitais e congêneres, assistência à 
saúde incluindo serviços médicos e hospitalares, clínicas médicas, odon-
tológicas e veterinárias, lojas de produtos, medicamentos e alimentação 
para animais, serviços públicos, telecomunicações, internet, atividades 
religiosas, óticas, estabelecimentos de materiais de construção e lojas de 
conserto de aparelhos eletrônicos.

b) Fica proibida a comercialização de bebidas alcoólicas após as 
20:00 horas.

c) Os templos e cultos religiosos em geral, funcionarão entre 6h e 20h, 
com duração máxima de 60 (sessenta) minutos em cada culto, com intervalo 
mínimo sufi ciente entre cada um deles para que haja total desinfecção do 
local, sendo responsáveis pelo controle de acesso, com hora e assentos 
marcados, sendo vedada a permanecia de público em pé.

II - Os estabelecimentos constantes do inciso anterior deverão limitar 
o ingresso de pessoas dentro do estabelecimento em 40% da sua capa-
cidade nominal, a fi m de evitar aglomeração em seu interior, aferindo, 
individualmente, a temperatura das pessoas na entrada, obrigando o uso 
de máscaras e álcool gel 70%, cabendo também a responsabilidade de 
se evitar aglomeração na parte externa do estabelecimento, mediante 
controle de fi las, demarcação no solo com espaçamento de 2 metros entre 
as pessoas e adotar os protocolos sanitários setoriais do Plano São Paulo.

Art. 3°. Ficam fi xadas as regras básicas de fl exibilização das demais 
atividades no Município de Manduri, não abrangidas no artigo anterior, na 
forma a seguir discriminada:

I – Lojas em Geral, Prestadores de Serviços, Escritórios e similares:
a) Funcionamento com horário reduzido (8 horas), após as 6h e 

antes das 20h;
b)  Atendimento presencial não permitido;
c) Funcionamento pelo sistema “delivery” e “drive-thru” .
II – Bares:
a) Funcionamento pelo sistema “delivery” e “drive-thru”, com horário 

reduzido (8 horas), após as 6h e antes das 20h;
b) Consumo local não permitido;
III – Restaurantes, Lanchonetes, Lojas de Conveniência e Similares, 

inclusive anexo à serviços essenciais:
a)  Funcionamento com horário reduzido (8 horas), após as 6h e 

antes das 22h, apenas pelo sistema “delivery” e “drive-thru”;
b)   Consumo local não permitido;
c)   Venda de bebidas alcóolicas até as 20h;
Art. 4º. As atividades elencadas nos incisos I a III do artigo anterior, 

deverão obedecer às seguintes regras:
I – Fornecimento de álcool em gel para funcionários e clientes nas 

entradas e saídas dos estabelecimentos;
II – Manter distanciamento mínimo de 2 metros entre as pessoas, se 

possível com demarcação de espaço;
III – Obrigatório o uso de máscaras por funcionários como clientes;
IV – Proibido o funcionamento de sistemas de ar condicionado nos recintos;
V – Manter as dependências do estabelecimento de forma mais arejada possível;
VI – Sempre que possível, determinar um local distinto de entrada e 

saída para clientes;
VII – Cumprir programa de limpeza implementado no interior do 

estabelecimento, de forma que todos os equipamentos, utensílios, su-
perfícies e instalações sejam higienizados durante todo o seu horário de 
funcionamento.

Art. 5º. Fica proibido o funcionamento das seguintes atividades 
não essenciais:

I - Academias de esportes de todas as modalidades, inclusive, acade-
mias de musculação, estúdios funcionais, crossfi t, centro de ginasticas e 
similares;

II - Salões de Beleza, Barbeiros e similares;
III - Cursos e Capacitações presenciais;
IV - A locação de locais para eventos, como, casas noturnas, aluguel 

de chácaras de recreio, piscinas e demais estabelecimentos dedicados à 
realização de festas, eventos ou recepções.

V – Campos de Futebol e afi ns;
Art. 6º. Fica proibido, ainda, a fi m de se evitar aglomeração de pessoas:
I – A permanecia em espaços públicos, tais como praças, quadras 

esportivas, parques, equipamentos de atividade física, quiosques e afi ns;  
II - A concessão de alvará para realização de eventos públicos e 

privados.
Art. 7º. Fica recomendado, conforme o artigo 4º do Decreto nº 64.881, 

de 22 de março de 2020, alterado pelo Decreto nº 64.949, de 23 de abril de 
2020, e Decreto nº 65.545, de 03 de março de 2021, que a circulação de 
pessoas se limite ao desempenho de atividades essenciais, em especial 
no período entre 20 horas e 5 horas.

Art. 8°. O detalhamento das diretrizes dos Protocolos Sanitários cons-
tantes do “Plano São Paulo”, editados pelo governo do estado de São 
Paulo e que dão embasamento legal ao presente Decreto, poderão ser 
facilmente consultados através do site www.sp.gov.br/coronavirus/planosp.

Art. 9º. Fica obrigatório o uso de máscaras para proteção das vias 
respiratórias, em todos os ambientes e áreas públicas, bem como em 
estabelecimentos privados do município.

Art. 10. A inobservância das medidas previstas neste Decreto sujeita o 
infrator ao pagamento de multa, conforme Lei nº 10.083/1998, artigo 112, 
bem como ao fechamento imediato do estabelecimento, por deixar de 
executar, difi cultar ou opor-se à execução de medidas que visem à prote-
ção e manutenção da saúde, da higiene e da vida humana, sem prejuízo 
das sanções administrativas e penais previstas na legislação em vigor.

Parágrafo Único. Em caso de reincidência além do agravamento da 
multa, podendo ser cassado o alvará de funcionamento do estabelecimento.

Art. 11. Este decreto terá efi cácia e entrará em vigor a partir desta data, 
revogando as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 1.937/2021.

Manduri, 09 de março de 2021. 
JOSÉ ONIVALDO JUSTI - PREFEITO

Publicado na Sede da Prefeitura Municipal de Manduri, na data supra.
JURANDIR JOSÉ LOPES JUNIOR

DIRETOR DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDURI
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 005/2021
OBJETO: Registro de preço para aquisição de gêneros alimentícios 

perecíveis e não perecíveis para as unidades escolares do município 
destinadas ao atendimento do programa nacional de alimentação escolar/ 
pnae e demais departamentos públicos municipais, pelo prazo de 12 meses.

PROPOSTA ACOLHIDA: JONATHAN DE ALBUQUERQUE REINO 
EPP, CNPJ n. 22.276.236/0001-98, estabelecida no município de José 
Bonifácio-Sp, Na Praça Marechal Deodoro Da Fonseca, 170, Centro, CEP: 
15200-000, e-mail: lspregoes@gmail.com, para os itens:

TEMPERO/DIVERSOS

DESCRIÇÃO UN
QUANTI-

DADE
MARCA

VALOR 
UNITÁRIO

CALDO DE CARNE - para culinária, com identifi cação do pro-
duto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido com 
resolução 12/78 da CNNPA. O produto deverá ter registro no 
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde – embalagem 
de 01 kg. O produto deverá ter validade mínima de 08 meses. 
O produto não poderá ter a data de fabricação anterior a 45 
dias da data de entrega.

60 Kg
FEA 

FOODS
13,02

CALDO DE GALINHA - para culinária, com identificação 
do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso 
líquido com resolução 12/78 da CNNPA. O produto deverá ter 
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde 
– embalagem de 01 kg. O produto deverá ter validade mínima 
de 08 meses. O produto não poderá ter a data de fabricação 
anterior a 45 dias da data de entrega.

60 Kg
FEA 

FOODS
13,02

COLORAU (urucum) pó fi no, homogêneo, coloração vermelho 
intensa, embalagem plástica de 500g, com identifi cação do 
produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. 
O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou 
Ministério da Saúde. O produto deverá ter validade mínima 
de 08 meses. O produto não poderá ter a data de fabricação 
anterior a 45 dias da data de entrega.

180
Pacote 
de 500g

PON-
ZAN

7,24

LOURO – desidratado, pacote de 5 gramas, embalagem 
contendo: identifi cação do produto, marca do fabricante, data 
de fabricação e prazo de validade e com registro no ministério 
da agricultura e/ou ministério da saúde.

300
Pacotes 
de 5g

KININO 1,93

SAL – refi nado, iodado, com granulação uniforme e com cristais 
brancos, com no mínimo de 98,5% de cloreto de sódio e com 
dosagens de sais de iodo de no mínimo 10 mg e máximo de 15 
mg de iodo por quilo, de acordo com a Legislação Federal Es-
pecífi ca – embalagem de 01kg. Validade mínima de 10 meses.

2.200
Kg

CRIS-
TAL 

OURO
1,71

Valor total do lote: R$7.206,60 (sete mil duzentos e seis reais)
PROPOSTA ACOLHIDA: BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP, CNPJ n. 

17.088.309/0001-88, estabelecida no município de BAURU-SP, na Alameda 
Conego Anibal Difrancia, 530, Pq. Alto Sumare, CEP: 17020690, e-mail: 
belaris_alimentos@hotmail.com, para os itens:

CARNE BOVINA

DESCRIÇÃO UN
QUANTI-

DADE
MARCA

VALOR 
UNITÁRIO

CARNE BOVINA EM ISCAS – refrigerada ou congelada, tipo Acém, 
carne fresca refrigerada, de abate recente, desossada, limpa, livre 
de parasitas e qualquer outra substância contaminante que possa 
alterá-la ou encobrir alguma alteração. Os cortes e o preparo 
devem ser feitos com no máximo 12 horas de antecedência a 
entrega. O produto deve estar com a NTA 01,02, e 03. Decreto nº 
152486 de 20/10/1978 e MA nº22.444 de 1997. A carne deverá ser 
proveniente de espécie bovina, abatidos sob inspeção veterinária 
e manipulados em condições higiênicas satisfatórias. Embalagem 
contendo identifi cação do produto, marca do fabricante, prazo 
de validade, marcas e carimbos ofi ciais – embalagem de 02kg. 
Validade mínima de 06 meses.

KG 3.000
TOP 
CAR-
NES

30,65

CARNE BOVINA MOÍDA – tipo Acém, de primeira qualidade, carne 
fresca refrigerada, de abate recente, desossada, limpa, livre de 
parasitas e qualquer outra substância contaminante que possa 
alterá-la ou encobrir alguma alteração. O produto deve estar com a 
NTA 01,02, e 03. Decreto nº 152486 de 20/10/1978 e MA nº22.444 
de 1997. A carne deverá ser proveniente de espécie bovina, 
abatidos sob inspeção veterinária e manipulados em condições 
higiênicas satisfatórias. Embalagem em fi lme pvc transparente 
ou saco plástico transparente, contendo identifi cação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos ofi ciais 
– embalagem de 02kg. Validade mínima de 06 meses.

KG 3.500
TOP 
CAR-
NES

30,95

Valor total do lote: R$200.275,00 (duzentos mil duzentos e setenta e cinco 
reais)

PROPOSTA ACOLHIDA: FABIANA DA SILVA MARQUESI ME, CNPJ n. 
27.249.577/0001-98, estabelecida no município de BAURU-SP, na, CEP: 
17020690, e-mail: belaris_alimentos@hotmail.com, para os itens:

BEBIDAS

DESCRIÇÃO UN
QUANTI-

DADE
MAR-

CA
VALOR 

UNITÁRIO

Preparo líquido para refresco de fruta, adoçado, enriquecido com 
vitaminas e minerais 5lto: Sabores: abacaxi, laranja, maracujá, 
morango, pêssego, tangerina e uva. Contendo suco concentrado 
ou polpa de fruta, açúcar, aroma da fruta, ácido cítrico, benzoato 
de sódio, com adição de vitaminas (A, D3, B1, B2 e C) e minerais 
(Ferro e Zinco). Rendimento mínimo 1:6. O produto deverá estar 
devidamente registrado no órgão competente. Validade de 6 meses a 
partir da data de fabricação em temperatura ambiente. Embalagem: 
Galão de 05 litros.

Litro 2.000
FRUT-
TINI

14,65

Valor total do lote: R$29.300,00 (vinte e nove mil e trezentos reais)
CARNE FRANGO

DESCRIÇÃO UN
QUANTI-

DADE
MARCA

VALOR 
UNITÁRIO

Coxa e Sobrecoxa congelada com adição de água de no máximo 
6%. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria 
sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência 
de sujidades, parasitos e larvas. Embalagens individualizadas 
em pacotes de polietileno. O transporte deverá preservar as 
características do alimento congelado. Devendo constar data de 
embalagem. Validade, peso, SIF, marcas e carimbos ofi ciais, de 
acordo com as portarias do Ministério da Agricultura e Vigilância 
Sanitária – embalagem de 15 a 20kg.

KG 1.000 RICO 10,65

Peito de Frango sem osso e sem pele, de primeira qualidade, 
congelado, aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor 
própria, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprios – em-
balagem em fi lme PVC transparente ou saco plástico transparente 
de 15 a 20kg com registro no SIF ou SISP, contendo identifi cação 
do produto, marca do fabricante e prazo de validade.

KG 3.300 RICO 14,20

Coxinha da asa assada, cozida, assada e congelada, proporção 
natural 100 gramas. Não contém glúten. Embalagem primária: 
pacote de polietileno transparente, impresso, atóxico, resistente, 
hermeticamente fechado, contendo 2,5 a 3,0 quilogramas do pro-
duto. Validade mínima de 04 meses no ato da entrega. Embalagem 
secundária: caixa de papelão reforçada, resistente ao impacto e ás 
condições de estocagem em sistema de congelamento, lacrada, 
capacidade de 10 kg a 12 kg.

KG 1.500 FÊNIX 22,35

Coxa e Sobrecoxa assada temperada, assada, congelada, sem 
osso e sem pele em cubos 25 mm, cortes resfriados de frango 
(coxa e sobrecoxa sem osso e sem pele), água, sal, fécula de 
mandioca, amido de arroz, maltodextrina de milho, dextrose de 
milho, estabilizante polifosfato de sódio (ins 452i), não contém 
glúten, com registro no SIF/DIPOA, embalagem primária: pacote 
de polietileno transparente, impresso, atóxico, resistente, herme-
ticamente fechado, lacre por termo soldagem, contendo 2,5 a 3,0 
quilogramas do produto, rótulo de acordo com a legislação vigente, 
validade mínima de 04 meses no ato da entrega, embalagem 
secundária: caixa de papelão reforçada, resistente ao impacto e 
ás condições de estocagem em sistema de congelamento, lacrada, 
capacidade de 10 kg a 12 kg.

KG 2.500 FÊNIX 27,70

Carne de frango tipo fi lezinho, temperado, empanado, pré-frito, 
cozido e congelado, com registro no SIF/DIPOA, embalagem 
primária: pacote de polietileno transparente, impresso, atóxico, 
resistente, hermeticamente fechado, lacre por termo soldagem, 
contendo 2,5 a 3,0 quilogramas do produto, rótulo de acordo 
com a legislação vigente, validade mínima de 04 meses no ato 
da entrega, embalagem secundária: caixa de papelão reforçada, 
resistente ao impacto e ás condições de estocagem em sistema de 
congelamento, lacrada, capacidade de 10 kg a 12 kg.

KG 1.500 BAITA 25,50

Carne de aves moída temperada, empanada e congelada (chickens 
com legumes). Recortes de fi lé de peito, ou coxa e sobre coxa, cms 
(carne mecanicamente separada), vegetais (cenoura, brócolis, 
milho e ervilha). Validade de 6 meses a -18ºc. Embalagem primária: 
pebd impresso, transparente, resistente e atóxica, compatível ao 
contato direto com alimentos, capacidade de acondicionamento de 
2,5 kg a 3,0 kg. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçada, 
resistente ao impacto e ás condições de estocagem em sistema de 
congelamento, lacrada, capacidade de 10 kg a 12 kg.

KG 1.000 BAITA 21,30

Carne tipo cortes de frango, temperados, grelhados e congelados 
(fi lezinho/sassami em partes) cortado em 4 partes, com peso de 5 
a 40 gramas (80% das peças), para preparo direto ao forno, não 
contém glúten, composição nutricional aproximada em 100 gramas: 
96 kcal, carboidratos: 1,4 g, proteínas: mínimo de 20 g, lipídios: 02 g, 
embalagem primária: pacote de polietileno transparente, impresso, 
atóxico, resistente, hermeticamente fechado, contendo 2,5 a 3,0 
quilogramas do produto, validade mínima de 04 meses no ato 
da entrega, embalagem secundária: caixa de papelão reforçada, 
resistente ao impacto e ás condições de estocagem em sistema de 
congelamento, lacrada, capacidade de 10 kg a 12 kg

KG 1.000 FÊNIX 23,10

Valor total do lote: R$242.975,00 (duzentos e quarenta e dois mil novecentos 
e setenta e cinco reais)

CARNE SUÍNA

DESCRIÇÃO UN
QUANTI-

DADE
MARCA

VALOR 
UNITÁRIO

Pernil Suíno em iscas sem osso e sem pele, aspecto próprio, não 
amolecida e nem pegajosa, cor própria, sem manchas esverdea-
das, cheiro e sabor próprios. Proveniente de animais abatidos sob 
inspeção veterinária. Deve apresentar-se livre de parasitas e de 
qualquer substância contaminante que possa alterar os aspectos 
normais do produto ou qualquer aparato que venha encobrir pos-
síveis alterações no produto. Pode ser congelado. O produto não 
deverá apresentar indícios de fermentação pútrida. – Embalagem 
de 02 kg com registro no SIF ou SISP.

KG 2.500 ALINUTRI 22,40

Lombo Suíno empanado temperado, empanado, frito, cozido e 
congelado. Embalagem primária: plástico de alta densidade transpa-
rente, resistente e atóxica, capacidade de acondicionamento 2,5 kgs. 
Embalagem secundária: caixa de papelão reforçada, resistente ao 
impacto e ás condições de estocagem em sistema de congelamento, 
lacrada, capacidade de 10 kg

KG 1.000 BAITA 29,50

Valor total do lote: R$85.500,00 (oitenta e cinco mil e quinhentos reais)

PREFEITURA DE MANDURI, 11 DE MARÇO DE 2021.

José Onivaldo Justi - PREFEITO MUNICIPAL
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HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2021

OBJETO: Registro de preço para aquisição de gêneros alimentícios 
perecíveis e não perecíveis para as unidades escolares do município 
destinadas ao atendimento do programa nacional de alimentação escolar/ 
pnae e demais departamentos públicos municipais, pelo prazo de 12 meses.

PROPOSTA ACOLHIDA: FABIANA DA SILVA MARQUESI ME, CNPJ 
n. 27.249.577/0001-98, estabelecida no município de BAURU-SP, na Rua 
Paulino Antônio Gandolfi , nº 01-97, Vila Carmem, CEP: 17030-4 90, e-mail: 
licitação.fsm@hotmail.com, para os itens:

BISCOITOS

DESCRIÇÃO UN
QUAN-
TIDADE

MARCA VALOR 
UNITÁRIO

Biscoito Maisena 400g. Ingredientes: farinha de trigo fortifi cada 
com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, creme de milho, 
açúcar invertido, amido, sal, estabilizante lecitina de soja, fermen-
tos químicos (bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio), 
acidulante ácido láctico, aromatizante e melhorador de farinha 
protease (INS 1101i). Contém glúten. Empacotado em plástico 
atóxico, termo selado, isento de bolores, substâncias nocivas, 
odores e sabor estranhos ao seu aspecto normal. Embalados 
em pacotes de 400g. Embalagem primária declarando a marca, 
peso líquido, nome e endereço do fabricante, prazo de validade 
(mínima de seis meses a contar da data de entrega) e lote, número 
de registro no órgão competente. Validade: mínima de 09 meses 
a contar a partir da data de entrega.

PCT 3.500 MARILAN 4,20

Biscoito Maisena de chocolate 400g. Ingredientes: farinha de 
trigo fortifi cada com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, 
creme de milho, cacau em pó, açúcar invertido, amido, sal, corante 
natural caramelo (INS 150a), estabilizante lecitina de soja, fermen-
tos químicos (bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio), 
acidulante ácido láctico, melhorador de farinha protease (INS 
1101i) e aromatizante. Contém glúten. Empacotado em plástico 
atóxico, termos selado, isento de bolores, substâncias nocivas, 
odores e sabor estranhos ao seu aspecto normal. Embalados em 
pacotes de 400g. Embalagem primária declarando a marca, peso 
líquido, nome e endereço do fabricante, prazo de validade (mínima 
de seis meses a contar da data de entrega) e lote, número de 
registro no órgão competente. Validade: mínima de 09 meses a 
contar a partir da data de entrega.

PCT 1.200 MARILAN 5,30

Biscoito Cream Cracker 400g. Ingredientes: farinha de trigo 
fortifi cada com ferro e ácido fólico, gordura vegetal (soja, palma), 
amido, extrato de malte, açúcar invertido, sal, fermento biológico, 
fermento químico bicarbonato de sódio (INS 500ii), acidulante 
ácido láctico (INS 270), melhoradores de farinha protease (INS 
1101i) e metabissulfi to de sódio (INS 223) e enzima xilanase. 
Contém glúten. O biscoito deverá ser fabricado a partir de maté-
rias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos 
e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos 
malcozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais, 
não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar 
quebradiço – embalagem primária em pacotes impermeáveis 
lacrados com peso líquido de 400g com dupla embalagem e em 
embalagem secundária de caixa de papelão. Validade: mínima 
de 09 meses a contar a partir da data de entrega.

PCT 3.500 MARILAN 4,20

Biscoito de coco 400g. tipo rosquinha, embalagem primária de 
400g de polietileno transparentes, impermeáveis e lacrados. O 
biscoito deverá estar em perfeito estado de conservação, serão 
rejeitados biscoitos malcozidos queimados e de caracteres orga-
nolépticos anormais. Não podem apresentar excesso de dureza, 
biscoitos quebradiços. Ingredientes: farinha de trigo fortifi cada 
com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal (soja, palma), 
amido, açúcar invertido, sal, emulsifi cante lecitina de soja (INS 
322), aromatizante, acidulante ácido láctico (INS 270), fermentos 
químicos (bicarbonato de sódio INS 500ii e bicarbonato de amônio 
INS 503ii). Contém glúten. Porção de 30g: 22,7 de carboidratos, 
3,2g de proteínas e 2,5g de lipídeos. Data de fabricação na 
embalagem. Validade mínima de 06 meses.

PCT 1.520 MARILAN 4,75

Cookies integrais com cereais, sabores: baunilha com gotas 
de chocolate, baunilha com castanhas, chocolate com gotas 
de chocolate e chocolate com castanhas, acondicionados em 
embalagem contendo 500g.

PCT 3.000
NUTRISA-

BOR
18,70

Biscoito de polvilho, ingredientes: polvilho azedo, gordura vegetal, 
ovos, sal, farinha de soja micronizada inativa e corantes, não 
contem glúten, isento de lactose. Embalagem com peso líquido de 
40g. Embalagem secundária: caixa de papelão. Validade mínima 
de 90 dias a partir da fabricação.

KG 200 PANDA 26,40

Flocos de milho açucarado, pacote de 2kg. Validade mínima 60 
dias. Caixa contendo até 12kg.

KG 500
ALCA 

FOODS
21,50

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 115.110,00 (cento e quinze mil cento e dez 
reais)

LÁCTEOS/ REFRIGERADOS

DESCRIÇÃO UN
QUAN-
TIDA-

DE

MARCA
VALOR 

UNITÁRIO

Creme de Leite 200gr gordura láctea, mínimo 35%, embalagem 
Tetra Rex (caixinha), 200gramas, ambiente seco e arejado, pote de 
200 gramas. O produto deverá ter validade mínima de 08 meses.

CX 580
PIRACAN-

JUBA
3,30

Leite Condensado 395gr embalagem tetra pak, contendo 395g do 
produto. Ingredientes: açúcar, leite em pó integral, leite integral 
e lactose. As caixinhas deverão estar íntegras, sem amassados.

CX 300 ITAMBÉ 5,90

Leite em pó 400gr integral, instantâneo, de origem animal, 
enriquecido com no mínimo 8 vitaminas e minerais. Isento de 
gorduras trans. Embalado em embalagem aluminizada. No seu 
rótulo deverá ter informação sobre glúten, tabela nutricional com 
identifi cação da porção, modo de preparo, rendimento, prazo de 
validade e número de lote.

PCT 4.250 DANKY 12,25

Leite UHT longa vida, teor de gordura mínima de 3%. Embalagem 
Tetra Park contendo 1 litro. Validade mínima de 03 meses. - 
produto de origem animal (vaca), líquido fl uido, homogêneo, 
de cor branca opaca, esterilizados UHT. Embalagem primária 
com identifi cação do produto, especifi cação dos ingredientes, 
informação nutricional, marca do fabricante e informações do 
mesmo, prazo de validade, peso líquido e rotulagem de acordo 
com a legislação. Deve ser oriundo de estocagem correta: sem 
umidade e danos na embalagem. Deverá constar registro no 
Ministério da Agricultura.
Observar que a empresa fabricante não tenha sido envolvida em 
fraudes nos últimos 24 meses.

LTO 12.528 POLLY 3,85

Queijo Mussarela com registro no SIF ou SISP, produto elaborado 
unicamente com leite de vaca, com aspecto de massa semi dura, 
cor branco creme homogênea, cheiro próprio, sabor suave, leve-
mente salgado próprio, com rótulo contendo data de fabricação, 
validade e peso, validade mínima de 02 meses a contar da data 
de entrega – em quilo fatiado.

KG 200 CRIOULO 39,40

Margarina produzida exclusivamente de gordura vegetal, com 
adição de sal., em potes de polipropileno com lacre de papel 
aluminizado entre a tampa e o pote, resistentes, que garantam a 
integridade do produto até o momento do consumo contendo peso 
líquido 500g. A embalagem deverá conter externamente os dados 
de identifi cação e procedência, informação nutricional, número do 
lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá 
ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 
O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a 
partir da data de entrega na unidade requisitante.

PT 720 VIGOR 5,25

Manteiga com sal embalagem com, no mínimo 500g, contendo 
dados de identifi cação do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade e peso líquido. O produto deverá ter registro no Ministério 
da Saúde e/ou Agricultura. Deverá ser transportado em carros 
fechados refrigerados, em embalagens e temperaturas corretas 
(10ºC ou de acordo com o fabricante) e adequadas, respeitando 
as características do produto. De modo que as embalagens não 
se apresente estufadas ou alteradas.

PT 600
TAVOLA-

RO
21,45

Composto lácteo com açúcar e maltodextrina, sabores: cacau, 
morango e maçã, banana e mamão, rico em vitaminas e minerais 
(ferro, cobre, iodo, zinco, manganês e magnésio). Teor de leite 
em pó integral mínimo 51%. Embalagem primaria de polipropileno 
aluminizado de 1 ou 2kg, O produto deverá conter Registro no 
Ministério da Agricultura SIF/DIPOA.

KG 1.000 DANKY 29,50

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 158.009,30 (cento e cinquenta e oito mil e 
nove reais e trinta centavos)

INDIVIDUAIS

DESCRIÇÃO UN
QUAN-
TIDA-

DE

MARCA
VALOR 

UNITÁRIO

Alfajor 40g sabores: brigadeiro e doce de leite, composição nutri-
cional por porção de 20g: 82 kcal, carb 12g, proteína 1,1g, fi bra 
0,2g, isento de gordura trans, pode conter traços de amendoim, 
amêndoa, avelã e coco; embalagem de 40g.

UN 5.200
DON 

GUER-
RIER

2,95

Doce Cremoso 50g sabores: abóbora c/ coco, chocolate c/ coco, 
cocada cremosa, doce de leite, doce de leite com chocolate e 
goiabada cremosa

UN 5.000
RB 

AMORE
2,15

Barra de Cereais sabores diversos, contendo por porção aproxi-
madamente: fi bra 1g e energia 98calorias. Embalagem primária: 
embalada individualmente em fi lme BOPP metalizado (single 
pack) pesando de 20 a 25g. Com validade superior a 06 meses 
do dia da entrega.

UN 6.500 NUTRY 1,30

Mini Bolo 40g integral, sabores: abacaxi, baunilha, chocolate, coco 
e laranja, obtido pela cocção em condições técnicas adequadas de 
massa preparada com os seguintes ingredientes: farinha de trigo 
fortifi cada com ferro e ácido fólico, açúcar, ovo, gordura vegetal 
de palma, açúcar invertido, cacau em pó, farinha de soja, umec-
tantes: glicerina e sorbitol, maltodextrina, sal, fermentos químicos: 
bicarbonato de sódio e pirofosfato ácido de sódio, conservadores: 
propionato e ácido sorbico, vitaminas e minerais (A, B1, B2, B3, 
B5, B6, Ferro e Zinco) e aroma idêntico ao natural de laranja ou 
brigadeiro, contem glúten, alérgicos: contem ovo, derivados de trigo 
e soja, conforme RDC 344 de 13/12/2002/ RDC 54 de 12/11/2012/ 
RDC 26 de 02/07/2015, embalagem primaria 40 g, secundaria 
contendo 50 ou 100 unidades, validade de 45 dias.

UN 13.000 REALI JR 2,35

Pão de mel 40g sabores: tradicional, brigadeiro, chocolate branco e 
morango, embalagem de 40 gramas, contem glúten, produto isento 
de gorduras trans, conforme legislações vigentes.

UN 5.200 SAGRA 2,00

Snack de cereais 40g(mini torrada), assada, sabores: queijo, cebola 
e salsa e pão na chapa; embalagem primária: com peso líquido 
de 40gr cada; embalagem secundária: acondicionados em caixas 
de papelão reforçadas com abas superiores e inferiores lacradas 
respectivamente com fi ta adesiva; rotulagem: produto identifi cado 
por dizeres impressos de forma clara e indelével, conforme 
legislações vigentes.

UN 5.200 PARATI 2,20

Snack de legumes 25g assado de arroz, soja e legumes, sabor 
queijo, não contendo soja transgênica, sem glúten e zero gorduras 
trans, pacotes de 25 gramas.

UN 7.800
GOOD 
SOY

2,95

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 109.940,00 (cento e nove mil novecentos e 
quarenta reais)

CARNES PEIXES

DESCRIÇÃO UN
QUAN-
TIDA-

DE

MARCA
VALOR 

UNITÁRIO

Filé de tilápia sem pele congelado, de textura fi rme, sem pele e sem 
espinhas embalado em saco plástico de polietileno, termossoldado 
com 01 kg e rotulado de acordo com a Legislação vigente. Validade 
mínima de 12 meses.

KG 1.500
MAGIC 
FISH

43,50

Carne de merluza temperada, empanada e congelada (nuggets de 
peixe), em formatos com temas e/ou fi guras como peixes, cavalos 
marinhos, estrelas do mar, entre outros, livres de parasitas, peles, 
escamas, ossos, espinhas, partes de cabeça, vísceras e cartilagens 
além de substancias químicas. Cada unidade do produto empanado 
deverá pesar aproximadamente entre 25 a 26 gramas. Embalagem 
primária: plástico de alta densidade transparente, resistente e 
atóxica, capacidade de acondicionamento 2,5 kgs. Embalagem 
secundária: caixa de papelão reforçada, resistente ao impacto e 
ás condições de estocagem em sistema de congelamento, lacrada, 
capacidade de 10 kg

KG 1.000
MAGIC 
FISH

25,90

Carne de peixe tipo fi lé empanado, polaca do alasca, descrição: 
cortes de fi lé de peixe temperado, empanado e congelado em 
formatos padronizados, embalagem primária: PEBD impresso, 
sistema plástico termossoldado, transparente, resistente e atóxico, 
capacidade de acondicionamento: 1,0kg, embalagem secundária: 
caixa de papelão reforçada, resistente ao impacto e as condições 
de estocagem em sistema de congelamento, lacrada, capacidade 
para: 10 kg

KG 1.500
MAGIC 
FISH

34,50

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 142.900,00 (cento e quarenta e dois mil e 
novecentos reais)

CONGELADOS

DESCRIÇÃO UN
QUAN-
TIDA-

DE

MARCA
VALOR 

UNITÁRIO

QUIBE congelado, unidade com 50 gramas, embalagens de 1 kg.
KG 1.200

CON-
DESSA

21,50

NHOQUE DE SOJA cozido e congelado, sabores: tradicional, 
legumes e com linhaça dourada, embalagem de polietileno de 
baixa densidade, atóxico, contendo 01 kg

KG 1.000
REALE-

ZA
26,80

PÃO DE QUEIJO congelado, sem glúten e sem gordura trans; com 
peso unitário de aproximadamente 90 gramas. Características: 
cor, odor, sabor e textura característicos. Embalagem Primária: 
sacos de polietileno, atóxico, lacrado, resistente ao transporte e 
armazenamento, pesando 1 kg; contendo prazo de validade e lote 
de forma indelével. No momento da entrega o produto deverá dispor 
de no mínimo 03 meses de validade.

KG 650
QUERO 

MAIS
19,80

ALMONDEGA granel. Preparado com carne bovina agente de liga 
(farinha de rosca, farinha de trigo e/ou amido) e condimentos, exceto 
pimenta, perfeitamente moídos e moldados na forma arredondada. 
O produto não deverá conter aponevroses, cartilagens, tendões e 
tecidos animais provenientes de vísceras – embalagem de até 
6kg com 240 almôndegas de 25g. Validade mínima de 120 dias.

KG 1.300
CON-

DESSA
29,85

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 104.275,00 (cento e quatro mil duzentos e 
setenta e cinco reais)

FARINÁCEOS/ DERIVADOS

DESCRIÇÃO UN
QUAN-
TIDA-

DE

MARCA
VALOR 

UNITÁRIO

Amido de Milho produto amiláceo, extraído do milho, fabricado a 
partir de matérias-primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas 
e parasitos, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. 
Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando com-
primido entre os dedos.  Embalagem de 01 kg. O produto deverá ter 
validade mínima de 08 meses. O produto não poderá ter a data de 
fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data de entrega

Kg 60
NUTRI-
SABOR

7,85

Farinho de Milho amarela, fl ocos grandes, pré-cozida, sem sujida-
des, larvas, ovos, isentos e com umidade inferior a 14%. Pacotes 
de 500g a 01 kg, em embalagem plástica adequada a natureza do 
produto e de acordo com a legislação pertinente. Acondicionados 
em caixas ou fardos de até 10 kg. Prazo de validade mínimo de 06 
meses e registro no órgão competente

Kg 350 YOKI 8,40

Farinha de Rosca 500g ingredientes: farinha de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, água, gordura vegetal hidrogenada 
e fermento químico, contém glúten, embalagem de 500g com 
identifi cação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e 
peso líquido. Deve apresentar-se isento de mofo, odores estranhos 
e de substâncias noviças

Pct 100 NEUSA 4,60

Farinha de Trigo tipo 1. Composição: farinha de trigo, ferro e ácido 
fólico (vitamina B9). Contém glúten. Obtida da moagem do trigo, 
onde são retiradas a casca e o germe do grão, restando apenas o 
endosperma. Cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, 
livre de fermentação, mofo e matérias terrosos. Acondicionada 
em embalagem de papel, capacidade de 01 kg. Validade mínima 
de 08 meses.

Kg 1.800
TIA 

OFÉLIA
3,45

Fubá mimoso de milho, fi no enriquecido com ferro e ácido fólico 
(vitamina B9), com aspecto de cor, cheiro e sabor próprios, com 
ausência de umidade, fermentação e ranso, isenta de sujidades, 
parasitas e larvas. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, 
capacidade de 1 kg. Validade mínima de 08 meses.

Kg 1.650
XODÓMI-

LHO
3,50

TRIGO INTEGRAL – para quibe, livre de parasitas, odores 
estranhos, substâncias nocivas – embalagem de 01 kg. Validade 
mínima de 08 meses.

Pct 180 NEUSA 7,50

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 17.206,00 (dezessete mil duzentos e seis 
reais)

MASSAS ALIMENTÍCIAS

DESCRIÇÃO UN
QUAN-
TIDADE

MARCA VALOR 
UNITÁRIO

MACARRÃO TIPO AVE MARIA - com ovos deverão ser fabricados 
a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terro-
sas, parasitas e larvas, com no mínimo correspondente a 0,045g 
de colesterol por quilo. As massas ao serem postas na água não 
deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas 
ou rançosas. Na embalagem não poderá haver mistura de outros 
tipos de macarrão. Com rendimento mínimo após o cozimento 
de 2 vezes a mais o peso antes da cocção – embalagem de 500 
gramas. Validade mínima de 08 meses.

PCT 720
PAULIS-

TA
2,25

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE - com ovos, deverão ser fabrica-
dos a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias 
terrosas, parasitas e larvas, com no mínimo correspondente a 
0,045g de colesterol por quilo. As massas ao serem postas na 
água não deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar 
fermentadas ou rançosas. Na embalagem não poderá haver mis-
tura de outros tipos de macarrão. Com rendimento mínimo após o 
cozimento de 2 vezes a mais o peso antes da cocção – embalagem 
de 500 gramas. Validade mínima de 08 meses.

PCT 1.500
Q’ 

DELÍCIA
2,15

MACARRÃO TIPO PARAFUSO - com ovos, deverão ser fabricados 
a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terro-
sas, parasitas e larvas, com no mínimo correspondente a 0,045g 
de colesterol por quilo. As massas ao serem postas na água não 
deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas 
ou rançosas. Na embalagem não poderá haver mistura de outros 
tipos de macarrão. Com rendimento mínimo após o cozimento 
de 2 vezes a mais o peso antes da cocção – embalagem de 500 
gramas. Validade mínima de 08 meses.

PCT 2.750
Q’ 

DELÍCIA
2,15

MACARRÃO TIPO PENNE - com ovos, deverão ser fabricados a 
partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terro-
sas, parasitas e larvas, com no mínimo correspondente a 0,045g 
de colesterol por quilo. As massas ao serem postas na água não 
deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas 
ou rançosas. Na embalagem não poderá haver mistura de outros 
tipos de macarrão. Com rendimento mínimo após o cozimento 
de 2 vezes a mais o peso antes da cocção – embalagem de 500 
gramas. Validade mínima de 08 meses.

PCT 750
Q’ 

DELÍCIA
2,15

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 12.370,00 (doze mil trezentos e setenta reais)
OVOS

DESCRIÇÃO UN
QUAN-
TIDA-

DE

MARCA
VALOR 

UNITÁRIO

OVO DE GALINHA – branco íntegros (sem rachaduras) embalagem 
em dúzia, em caixas de papelão. Casca limpa, íntegra, sem man-
chas e deformações. As caixas deverão ter selo de procedência 
com data de validade e demais especifi cações exigidas pela lei de 
rotulagem da ANVISA.

Dú-
zia

2.700
KATAYA-

MA
6,59

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 17.793,00 (dezessete mil setecentos e no-
venta e três reais)

PREFEITURA DE MANDURI, 11 DE MARÇO DE 2021.
José Onivaldo Justi - PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDURI
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA CHAMADA PUBLICA N. 001/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO 007/2021

Considerando a realização do certame e a Ata do dia oito do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às 09 horas, no Setor de Licitações, 
com parecer da Comissão Permanente de Licitação, acato à classifi cação das propostas apresentadas nos termos do quadro que segue. Assim sendo, 
declaro e homologo as empresas classifi cadas como vencedora do presente Processo de Chamada Publica para a aquisição de gêneros alimentícios 
(hortifrutigranjeiros) da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, 
às Unidades da Rede Municipal e Estadual de Ensino do Município de Manduri.

1) PROPOSTA ACOLHIDA: Marcio José Tani- DAP do agricultor-SDW0268486418712609180423
2) PROPOSTA ACOLHIDA: Emerson Tani- DAP do Agricultor-SDW0275151248810409180503
3) PROPOSTA ACOLHIDA: Jair Antonio Justo- DAP SDW0796625368681110190957, 
4) PROPOSTA ACOLHIDA: Maria Luiza Brasil Moreira- DAP do agricultor SDW007206598845230217080, 
5) PROPOSTA ACOLHIDA:  Dalva de Jesus Souza, DAP do agricultor IN-SP00750000090.070119, 
6) PROPOSTA ACOLHIDA: Brasilino de Jesus Souza, DAP SDW012796759857110219122, 
7) PROPOSTA ACOLHIDA: Ademir de Gois, DAP SDW0114390298060702191054, 
8) PROPOSTA ACOLHIDA: Elton Saito, DAP SDW046332838809150419025, 
9) PROPOSTA ACOLHIDA: Maria Aparecida José, DAP SDW0195458898450811181224 
10) PROPOSTA ACOLHIDA: Ednardo José Luiz, DAP SDW007255928601906180341
11) PROPOSTA ACOLHIDA: Jarbas Pedroso da Luz, DAP SDW0891555728041312190418,
12) PROPOSTA ACOLHIDA: Thalia Pedroso da Luz, DAP SDW0480194608962301191126, 
13) PROPOSTA ACOLHIDA: Minol Saito- DAP SDW0835365908532903190407, 
14) PROPOSTA ACOLHIDA: André Diego Albano- DAP SWD033398937802608191016, 
15) PROPOSTA ACOLHIDA: André Luiz Gois- DAP SDW041100392823180619105, 
16) PROPOSTA ACOLHIDA: Aldemar de Gois, DAP SDW0100106768132003190751.

ITEM PRODUTO QUANT UN Marcio José Tani Emerson Tani Jair Antonio Justo Maria Luiza Moreira Dalva de Jesus Souza 

1
Abacaxi (Pérola/
Havaí)

480 Uni * * *
* *

2 Abobrinha brasileira 450 Kg * * * * *

3 Acelga 780 Pés * * * * *

 4 Alface crespa 4.200 Pés 2,49 2,49 * 2,49 2,49

5 Alho 420 Kg * * * * *

6 Banana tipo nanica 9.300 Kg 4,24 4,24 * * *

7 Batata Doce 300 kg * * * * *

8 Batata Inglesa 1.170 Kg * * * * *

9 Beterraba 450 Kg 3,82 3,82 * 3,82 3,82

10 Brócolis 1.300 Mç de 400g * * * * *

11 Cebola 320 Kg * * * * *

12 Cenoura 540 Kg * * * * *

13 Cheiro-verde 840 Maço 2,16 2,16 * * *

14 Couve 750
Pct 

 400g
4,89 4,89 *

4,89 4,89

15 Chicória 760 pés 2,49 2,49 * 2,49 2,49

16
Laranja Pêra ou 
Bahia

4.300 Kg * * *
* *

17 Limão Taiti 420 Kg * * * * *

18 Maçã Nacional 8.700 kg * * * * *

19 Mamão Formosa 200 Kg * * * * *

20 Mandioca 400 Kg * * 4,80 * *

21 Mandioquinha salsa 300 Kg * * * * *

22 Melancia 2.600 Kg * * * * *

23 Mexerica 1.100 Kg * * * * *

24 Pepino 560 Kg * * * * *

25 Repolho verde 430 Kg * 2,91 * 2,91 2,91

26 Tomate 1.680 Kg 5,47 * * * *

ITEM PRODUTO QUANT UN Brasilino de Jesus Souza Ademir de Gois Jarbas Pedroso da Luz  Elton Saito Minol Saito

1 Abacaxi (Pérola/Havaí) 480 Uni * * * * *

2 Abobrinha brasileira 450 Kg * * 4,51 * *

3 Acelga 780 Pés * * 5,56 * *

4 Alface crespa 4.200 Pés 2,49 * 2,49 * 2,49

5 Alho 420 Kg * * * * *

6 Banana tipo nanica 9.300 Kg * 4,24 * * *

7 Batata Doce 300 kg * * 5,123 * *

8 Batata Inglesa 1.170 Kg * * 5,077 5,077 5,077

9 Beterraba 450 Kg 3,82 * 3,823 * *

10 Brócolis 1.300 Mç de 400g * * 9,245 * 9,245

11 Cebola 320 Kg * * 3,777 * *

12 Cenoura 540 Kg * * 4,423 * *

13 Cheiro-verde 840 Maço * * 2,16 * *

14 Couve 750
Pct 

 400g
4,89 * 4,897 * *

15 Chicória 760 pés 2,49 * 2,49 * *

16 Laranja Pêra ou Bahia 4.300 Kg * * * * *

17 Limão Taiti 420 Kg * * * * *

18 Maçã Nacional 8.700 kg * * * 12,323 *

19 Mamão Formosa 200 Kg * * * * *

20 Mandioca 400 Kg * * * * *

21 Mandioquinha salsa 300 Kg * * * * *

22 Melancia 2.600 Kg * * * * 2,29

23 Mexerica 1.100 Kg * * 5,49 * *

24 Pepino 560 Kg * * * * *

25 Repolho verde 430 Kg 2,91 * * * *

26 Tomate 1.680 Kg * * * * *

ITEM PRODUTO QUANT UN Thalia Pedroso da Luz Ednardo José Luiz Maria Aparecida José André Diego Albano André Luiz Gois

1 Abacaxi (Pérola/Havaí) 480 Uni * * * * *

2 Abobrinha brasileira 450 Kg 4,51 * * 4,51 *

3 Acelga 780 Pés 5,56 * * * *

4 Alface crespa 4.200 Pés 2,49 * * * *

5 Alho 420 Kg * * * * *

6 Banana tipo nanica 9.300 Kg * 4,24 4,24 4,24 4,24

7 Batata Doce 300 kg 5,123 * * 5,123 *

8 Batata Inglesa 1.170 Kg 5,077 * * 5,077 *

9 Beterraba 450 Kg 3,823 * * * *

10 Brócolis 1.300 Mç de 400g 9,245 * * * *

11 Cebola 320 Kg 3,777 * * 3,777 *

12 Cenoura 540 Kg 4,423 * * 4,423 *

13 Cheiro-verde 840 Maço 2,16 * * * *

14 Couve 750
Pct 

 400g
4,897 * * * *

15 Chicória 760 pés 2,49 * * * *

16 Laranja Pêra ou Bahia 4.300 Kg * * * * *

17 Limão Taiti 420 Kg * * * * *

18 Maçã Nacional 8.700 kg * * * * *

19 Mamão Formosa 200 Kg * * * * *

20 Mandioca 400 Kg * * * * *

21 Mandioquinha salsa 300 Kg * * * * *

22 Melancia 2.600 Kg * * * * *

23 Mexerica 1.100 Kg 5,49 * * * *

24 Pepino 560 Kg * * * * *

25 Repolho verde 430 Kg * * * * *

26 Tomate 1.680 Kg * * * * *

ITEM PRODUTO QUANT UN Aldemar de Gois

1 Abacaxi (Pérola/Havaí) 480 Uni *

2 Abobrinha brasileira 450 Kg *

3 Acelga 780 Pés *

4 Alface crespa 4.200 Pés *

5 Alho 420 Kg *

6 Banana tipo nanica 9.300 Kg 4,24

7 Batata Doce 300 kg *

8 Batata Inglesa 1.170 Kg *

9 Beterraba 450 Kg *

10 Brócolis 1.300 Mç de 400g *

11 Cebola 320 Kg *

12 Cenoura 540 Kg *

13 Cheiro-verde 840 Maço *

14 Couve 750
Pct 

 400g
*

15 Chicória 760 pés *

16 Laranja Pêra ou Bahia 4.300 Kg *

17 Limão Taiti 420 Kg *

18 Maçã Nacional 8.700 kg *

19 Mamão Formosa 200 Kg *

20 Mandioca 400 Kg *

21 Mandioquinha salsa 300 Kg *

22 Melancia 2.600 Kg *

23 Mexerica 1.100 Kg *

24 Pepino 560 Kg *

25 Repolho verde 430 Kg *

26 Tomate 1.680 Kg *
Analisadas as propostas e a estimativa de preços constante do processo, bem como os valores previstos no Edital de 

Chamada Pública acato o Parecer da comissão por aceitar todas as propostas. Assim têm-se com valor total e resultado o 
seguinte: 

1. Marcio José Tani, DAP do agricultor-SDW0268486418712609180423, com valor total: R$ 19.997,99 (dezenove mil 
novecentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos).

2. Emerson Tani- DAP do Agricultor-SDW0275151248810409180503, com valor total: R$ 19.967,85 (dezenove mil 
novecentos e sessenta e sete reais e oitenta e cinco centavos).

3. Jair Antonio Justo- DAP SDW0796625368681110190957, com valor total: R$ 1.920,00 (um mil novecentos e vinte reais).
4.  Maria Luiza Brasil Moreira- DAP do agricultor SDW007206598845230217080, com valor total: R$ 1.749,28 (um mil 

setecentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos).
5.  Dalva de Jesus Souza, DAP do agricultor IN-SP00750000090.070119, com valor total: R$ 1.749,28 (um mil setecentos 

e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos).
6. Brasilino de Jesus Souza, DAP SDW012796759857110219122, com valor total: R$ 1.749,28 (um mil setecentos e 

quarenta e nove reais e vinte e oito centavos).
7. Ademir de Gois, DAP SDW0114390298060702191054, com valor total: R$ 4.697,92 (quatro mil seiscentos e noventa 

e sete reais e noventa e dois centavos).
8. Elton Saito, DAP SDW046332838809150419025, com valor total: R$ 19.995,28 (dezenove mil novecentos e noventa 

e cinco reais e vinte e oito centavos).
9. Maria Aparecida José, DAP SDW0195458898450811181224, com valor total: R$ 4.702,16 (quatro mil setecentos e 

dois reais e dezesseis centavos).
10. Ednardo José Luiz, DAP SDW007255928601906180341, com valor total: R$ 4.697,92 (quatro mil seiscentos e noventa 

e sete reais e noventa e dois centavos).
11. Jarbas Pedroso da Luz, DAP SDW0891555728041312190418, com valor total: R$ 17.743,68 (dezessete mil setecentos 

e quarenta e três reais e sessenta e oito centavos).
12. Thalia Pedroso da Luz, DAP SDW0480194608962301191126, com valor total: R$ 17.753,897 (novecentos e trinta reais).
13. Minol Saito- DAP SDW0835365908532903190407, com valor total: R$ 14.278,90 (Catorze mil duzentos e setenta e 

oito reais e noventa centavos).
14. André Diego Albano- DAP SWD033398937802608191016, com valor total: R$ 11.171,56 (Onze mil cento e setenta 

e um reais e cinquenta e seis centavos).
15. André Luiz Gois- DAP SDW041100392823180619105, com valor total: R$ 4.697,92 (quatro mil seiscentos e noventa 

e sete reais e noventa e dois centavos).
 16. Aldemar de Gois, DAP SDW0100106768132003190751, com valor total: R$ 4.697,92 (quatro mil seiscentos e noventa 

e sete reais e noventa e dois centavos).
Por fi m abre o prazo recursal do art. 109, I, b, da Lei 8.666/93, para interposição de eventual recurso.

José Onivaldo Justi - PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDURI

DECRETO N° 3.653, DE 01 DE MARÇO DE 2021

Estabelece Sistemática de Monitoramento e Avaliação das Metas e 
Estratégias do Plano Municipal de Educação – PME e Cria Comissão de 
Monitoramento e Avaliação. 

WILSON JOSÉ GARCIA, Prefeito Municipal de Bernardino de Campos, 
no uso de suas atribuições legais e, 

CONSIDERANDO, o disposto no artigo 5º da Lei nº 1.933, de 17/06/15, 
que aprova o Plano Municipal de Educação.

CONSIDERANDO, o estabelecido do § 3º do artigo 7º, da Lei nº 13.005, 
de 25/06/14, que aprova o Plano Nacional de Educação.

CONSIDERANDO, a importância de dar transparência aos processos 
educativos do município com a fi nalidade de publicitar o acompanhamento, 
monitoramento e avaliação das metas e estratégias do PME.

CONSIDERANDO, a linha de base do Plano Municipal de Educação, com 
a situação dos indicadores das metas e a relação das ações desenvolvidas 
pela SME para o cumprimento das estratégias, a partir de 2021.

DECRETA: 
Artigo 1° - A sistemática de monitoramento e avaliação das metas e 

estratégias do Plano Municipal de Educação - PME fi ca estabelecida nos 
termos do presente Decreto.

Parágrafo Único - Serão instâncias responsáveis pela referida sistemáti-
ca de monitoramento e avaliação: 

I - Secretaria Municipal de Educação e
II - Conselho Municipal de Educação.
TÍTULO I
Do Monitoramento
Artigo 2° - O monitoramento do PME consistirá na coleta dos indicadores 

estabelecidos na linha de base bem como das ações da SME que se rela-
cionem ao cumprimento das metas e estratégias previstas. 

Parágrafo Único - Para fi ns do disposto no caput deste artigo, entend-
er-se-ão as expressões: 

Indicador: medida, em geral quantitativa, que busca traduzir determinado 
aspecto da realidade a fi m de subsidiar a formulação, monitoramento e 
avaliação de políticas e programas. 

Linha de Base: documento elaborado pela Secretaria Municipal de 
Educação, em diálogo com o Conselho Municipal de Educação, com os 
indicadores propostos para monitorar o cumprimento das metas e estraté-
gias do PME.

Artigo 3° - O monitoramento do Plano deverá ser realizado anualmente 
em duas etapas, a saber: 

I - 1ª etapa - nos meses de janeiro a março, referente aos indicadores 
e às ações realizadas pela SME no ano anterior.

II - 2ª etapa – no mês de julho, referente especifi camente aos indicadores 
que têm como base os dados do Censo Escolar e outros eventualmente 
não disponíveis ou não consolidados quando da 1ª etapa. 

Parágrafo Único - Excepcionalmente, na impossibilidade de coleta do 
indicador, a mesma será registrada e realizada tão logo o dado esteja 
disponível. 

Artigo 4° - Os dados a serem coletados observarão a seguinte estrutura: 
Meta monitorada 

Estratégia monitorada Indicador(es)
Indicador(es) 
Valor ou situação do indicador em 31/01/2021
Síntese das ações da SME referentes ao cumprimento da meta no 

ano anterior 
Ações propostas para o ano em vigência ____________  
§ 1° - Sempre que possível a situação dos indicadores das metas de-

verá considerar os dados desagregados com relação à renda, raça/etnia, 
sexo e defi ciência de modo a identifi car e atuar de forma mais precisa no 
enfrentamento e superação das desigualdades educacionais. 

§ 2° - Os dados coletados deverão ser divulgados pela Secretaria 
Municipal de Educação à comunidade escolar, zelando pela transparência 
das ações realizadas.

Artigo 5° - Caberá à Comissão de Monitoramento e Avaliação do PME a 
coordenação dos processos anuais de monitoramento e análise dos dados. 

Artigo 6° - Após coleta e análise dos dados os resultados do monitora-
mento serão publicados e apresentados aos órgãos e instâncias de con-
trole social, em especial, às instâncias responsáveis pelo monitoramento 
e avaliação do PME. 

Artigo 7° - Os resultados do monitoramento do PME deverão ser 
considerados na (re)formulação e implementação do planejamento anual 
de programas, projetos e atividades da SME, bem como, nas etapas de 
avaliação do Plano.

Artigo 8°- Para o monitoramento das estratégias previstas no PME, onde 
a constituição de indicadores mensuráveis não for possível, deverão ser 
elaboradas notas técnicas com o objetivo de esclarecer seu conteúdo e/ou 
defi nir mecanismos próprios para o monitoramento. 

Parágrafo Único - Havendo necessidade, a SME solicitará manifestação 
do Conselho Municipal de Educação quanto à sua validade e relevância 
para a realidade municipal. 

TÍTULO II
Do Ciclo de Avaliação
Artigo 9° - O Ciclo de Avaliação do Plano Municipal de Educação - PME 

terá como objetivo contribuir com o aperfeiçoamento de sua implementação, 
indicando prioridades e desafi os para o efetivo alcance de suas metas e 
estratégias. 

Artigo 10 - No processo de avaliação dever-se-á considerar a situação 
territorial no Município, visando enfrentar e superar as desigualdades locais. 

Artigo 11 - O ciclo de avaliação terá como base:
os relatórios de monitoramento do PME, 
os anais das Conferências Municipais de Educação, conforme inciso III 

do art. 20, deste decreto.
Artigo 12- A avaliação do PME deverá ocorrer ao menos duas vezes ao 

longo da sua vigência, de forma a anteceder e subsidiar a realização das 
Conferências Municipais de Educação, e será acompanhada SME e pela 
Comissão de Monitoramento e Avaliação. 

Artigo 13 - Ao longo da vigência do PME, deverão ser realizadas 4 
Conferências Municipais de Educação previstas para os anos de 2021 a 
2024, com objetivo de avaliar e monitorar, de forma participativa, a execução 
do PME. 

Parágrafo Único - As Conferências aludidas no caput deste artigo terão 
como base os relatórios de monitoramento do PME e os relatórios das 
avaliações que as antecederão. 

Artigo 14 - O ciclo de avaliação deverá resultar em um documento 
síntese dos relatórios mencionados acima, apresentando recomendações 
para o aperfeiçoamento da implementação do Plano e efetivo alcance de 
suas metas e estratégias.

Artigo 15 - Todos os documentos previstos no processo de avaliação – 
relatórios de monitoramento do PME, relatórios das avaliações, anais das 
Conferências Municipais de Educação, relatório síntese e recomendações 
– deverão ser publicados ao menos no portal eletrônico da Prefeitura de 
Bernardino de Campos/SP.

 Artigo 16 – Será constituída a Comissão de Monitoramento e Avaliação 
do Plano Municipal de Educação, no prazo de 2 (dois) dias da publicação 
do presente decreto. 

Parágrafo Único - A Comissão terá como atribuições: 
a) garantir que o processo de monitoramento contínuo e avaliação 

periódica ocorra e propor ações para o seu desencadeamento, quando 
for o caso; 

b) valer-se de informações adequadas e fi dedignas que subsidiem o 
processo de monitoramento anual previsto neste Decreto; 

c) propor ações de divulgação e debate sobre o monitoramento e a 
avaliação do PME e

d) acompanhar a compatibilização das metas e estratégias do PME com 
o ciclo de planejamento e orçamento municipal (Programa de Metas, Plano 
Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual). 

Artigo 17 - A Comissão de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal 
de Educação será composta por 6 (seis) representantes de cada uma das 
instâncias responsáveis pelo monitoramento e avaliação do PME: 

I - Secretaria Municipal de Educação; 
II Conselho Municipal de Educação. 
Parágrafo Único - Os integrantes da Comissão não receberão qualquer 

remuneração pelos serviços prestados, sendo o trabalho considerado como 
relevantes serviços prestados ao Município. 

TÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 18 - O monitoramento e a avaliação do PME serão divulgados 

em portal eletrônico e afi xado em local de costume nas dependências da 
Secretaria Municipal de Educação.

Parágrafo Único - A SME será o órgão responsável pelo registro e 
arquivamento das ações e documentos referentes ao monitoramento e 
avaliação do PME. 

Artigo 19 – Os casos omissos ou excepcionais serão resolvidos pela 
Secretaria Municipal de Educação, consultado o Conselho Municipal de 
Educação. 

Artigo 20 – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Bernardino de Campos, 01 de março de 2021.

WILSON JOSÉ GARCIA
Prefeito Municipal

Registrado e publicado nesta data

PAULA JULIANE SOMAN DA SILVA FREDERICO
Responsável pelo expediente da Secretaria Administrativa 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDURI
EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO: Dispensa 009/2021
CONTRATO N. 009/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Manduri.
CONTRATADO: Joana D Arc Oliveira do Prado, CNPJ 33.578.346/0001-

20, estabelecida na Rua Antônio de Freitas  n. 42, Parque Ec. Centenário, 
Aguaí/SP.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de limpeza total de sujeiras ocasionadas pelas fezes de pombo 
essencialmente nas calhas, completa desinfecção de bactérias e a apli-
cação do gel repelente, no prédio da policlínica

VALOR: R$ 9.700,00 (Nove mil e setecentos reais)
DATA DE ASSINATURA: 18.02.2021.

Jose Onivaldo Justi - PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDURI
PREGÃO ELETRÔNICO N. 017/2020

REVOGAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO ITEM 52 
O PREFEITO MUNICIPAL DE MANDURI, Estado de São Paulo, no 

uso de suas atribuições legais, e, consoantes disposições contidas na Lei 
Federal n. 8.666/93 e alterações posteriores, torna pública a REVOGAÇÃO 
da homologação do ITEM:
ITEM ESPECIFICAÇÃO/PRODUTO Unid. Quant. Valor unitário

52 CLONAZEPAM 2 MG Cpr 50.000 0,0557
VALOR TOTAL: R$ 2.785,00 (Dois mil setecentos e oitenta e cinco reais).

PREFEITURA DE MANDURI, 11 DE MARÇO DE 2021.
José Onivaldo Justi - PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓLEO
ADJUDICAÇÃO

Após o término do PREGÃO ELETRÔNICO nº 002/2021 sem a mani-
festação para interposição de recursos, eu, HILARIO AUGUSTO MARTINS 
NETO, pregoeiro, fi z a adjudicação do objeto do presente PREGÃO, das 
seguintes empresas com os seguintes valores:

PROPOSTAS ACOLHIDAS: CEREALISTA GOÉS ALIMENTOS EI-
RELI, CNPJ n. 34.257.836/0001-98, estabelecida à Rua Adolpho cândido 
dos Santos, n. 135, na cidade de Piraju, Estado de São Paulo, Telefone(s): 
(14) 3351-2166, para os itens: 
ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO 

MARCA/
FABRICANTE

VALOR UNITÁ-
RIO (R$)

01
240 UN

Kit Cesta básica montada, contendo:
02 pacotes de arroz tipo 01 embalagem com 5 kg
01 pacote de feijão carioca tipo 01 embalagem com 2kg
01 pacote de açúcar cristal embalagem com 5kg
01 pacote de pó de café embalagem com 500g
01 pacote de sal refi nado embalagem com 1kg
03 litros de óleo de soja frasco de 900ml
03 pacotes de macarrão tipo espaguete de 500g
02 unidade de estrato de tomate de 340g
01 pacote de fubá embalagem de 01 kg
01 pacote de farinha de trigo embalagem de 1kg
01 pacote bolacha tipo maisena
01 unidade de creme dental de 90g
01 unidade de sabonete 150g
01 pacote de papel higiênico embalagem com 04 unidades 
de 30 metros cada

Góes R$132,00

Valor Total: R$ 31.680,00 (Trinta e um mil seiscentos e oitenta reais).
Prefeitura Municipal de Óleo, 10 de Março de 2021.
HILARIO AUGUSTO MARTINS NETO - PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDURI
ERRATA

Na divulgação do Extrato do Contrato n. 05/2021 da Dispensa de 
Licitação n. 05/2021, publicada no Jornal Regional, edição de 13/02/2021 - 
Caderno II, pág 3; onde se lê: “PAULO ROBERTO MARTINS”, na realidade 
leia-se: “JOSÉ ONIVALDO JUSTI”.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDURI
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N. 008 /2021
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços em 

manutenção elétrica no âmbito do Município de Manduri, pelo prazo de 
doze meses.

PROPOSTA ACOLHIDA: Kleber Augusto Faria Lhamas, inscrita no 
CNP Nº 11.526.890/0001-96, estabelecida no município de Manduri/SP, 
na Rua Pará nº1.065, Parque das Abelhas, Cep: 18780-000.

VALOR TOTAL: R$23.880,00 (vinte e três mil oitocentos e oitenta 
reais)

PREFEITURA DE MANDURI, 11 DE MARÇO DE 2021.
José Onivaldo Justi - PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓLEO
HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2021

Pelo presente, e na melhor de direito, considerando a regularidade do 
presente processo, ratifi co todos os atos do Pregoeiro e Equipe de Apoio 
e HOMOLOGO o (a) presente PREGÃO PRESENCIAL, n° 002/2021, 
para que surta seus regulares efeitos de direito com os seguintes valores:

PROPOSTAS ACOLHIDAS: CEREALISTA GOÉS ALIMENTOS EI-
RELI, CNPJ n. 34.257.836/0001-98, estabelecida à Rua Adolpho cândido 
dos Santos, n. 135, na cidade de Piraju, Estado de São Paulo, Telefone(s): 
(14) 3351-2166, para os itens: 

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO 
MARCA/
FABRI-
CANTE

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$)

01
240 UN

Kit Cesta básica montada, contendo:
02 pacotes de arroz tipo 01 embalagem com 5 kg
01 pacote de feijão carioca tipo 01 embalagem com 2kg
01 pacote de açúcar cristal embalagem com 5kg
01 pacote de pó de café embalagem com 500g
01 pacote de sal refi nado embalagem com 1kg
03 litros de óleo de soja frasco de 900ml
03 pacotes de macarrão tipo espaguete de 500g
02 unidade de estrato de tomate de 340g
01 pacote de fubá embalagem de 01 kg
01 pacote de farinha de trigo embalagem de 1kg
01 pacote bolacha tipo maisena
01 unidade de creme dental de 90g
01 unidade de sabonete 150g
01 pacote de papel higiênico embalagem com 04 
unidades de 30 metros cada

Góes R$132,00

Valor Total: R$ 31.680,00 (Trinta e um mil seiscentos e oitenta reais).
Prefeitura Municipal de Óleo, 10 de Março de 2021.

JORDÃO ANTÔNIO VIDOTTO - PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓLEO
EXTRATO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N. 006/2020

INEXIGIBILIDADE N. 001/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓLEO
CONTRATADA: AUTO POSTO TRÊS IRMÃOS DE ÓLEO LTDA, CNPJ 

n. 72.026.065/0001-17.
OBJETO: Reequilíbrio econômico-fi nanceiro.
VALORES REAJUSTADOS: Gasolina – R$ 5,25/litro Etanol – R$ 3,70/

litro  Óleo Diesel – R$ 4,25/litro 
Óleo Diesel S10 – R$ 4,30/litro. 
DATA DE ASSINATURA: 01.03.2021.

Jordão Antônio Vidotto - PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2021

Contratante: Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos
Contratada: AUTO POSTO JARDIM BRASÍLIA SANTA CRUZ DO 

RIO PARDO LTDA
Vigência: 12 meses

Item 1 - ETANOL (ALCOOL HIDRATADO)    
      Valor Unit.: 3,99

Item 2 - GASOLINA COMUM     
       Valor Unit.: 5,25

Item 3 - OLEO DIESEL COMUM     
      Valor Unit.: 4,15

Item 4 - OLEO DIESEL S-10     
       Valor Unit.: 4,19

 
Assinatura: 
Objeto: Registro de Preços para Aquisição de combustíveis – Etanol, 

Gasolina Comum, Óleo Diesel Comum e Óleo Diesel S-10.
Modalidade: Pregão Presencial n° 05/2021 - Registro de Preços

WILSON JOSÉ GARCIA – Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
PORTARIA N° 073, DE 03 DE MARÇO DE 2021

Institui a Comissão para Monitorar e Avaliar o Plano Municipal de Ed-
ucação, e dá outras providências.

WILSON JOSÉ GARCIA, Prefeito Municipal de Bernardino de Campos, 
no uso de suas atribuições.

DECRETA: 

Artigo 1° - Fica instituída a Comissão de Monitoramento e Avaliação 
do Plano Municipal de Educação conforme segue:

MEMBROS RG N° CARGO

Aneli Cordoba Lopes 

Guerreiro

18.910.332-2/SSP-SP

Secretária Municipal 

de Educação

Kilda Aline Rossi Pereira 

de Oliveira 25.264.643-5/SSP-SP

F o r m a d o r a  d o 

P r o g r a m a  L e r  e 

Escrever
Ad r i ana  V i l as  Boas 

Barbosa Ximenes 27.529.253-8/SSP-SP

Representante do 

Conselho Municipal 

de Educação
Claudia de Lacerda Rocha 

Fernandes 25.336.960-5/SSP-SP

Representante do 

Conselho Municipal 

de Educação

Fabiana Javara Rodrigues 

Pereira

33.125.994-1/SSP-SP

Representante da 

Secretaria Municipal 

de Educação

Rafaela Alher Geraldo 

Soares

47.525.027-8/SSP-SP

Representante da 

Secretaria Municipal 

de Educação

Artigo 2° - O Secretário Municipal de Educação é presidente nato da 
comissão, responsável pelo processo de monitoramento e avaliação do 
Plano Municipal de Educação de Bernardino de Campos.

Parágrafo único - Haverá escolha de um Secretário Geral na primeira 
reunião do Conselho.

Artigo 3° - A presente Comissão prestará serviços gratuitos, sendo 
considerados como relevantes ao município.

Artigo 4° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Bernardino de Campos, 03 de março de 2021.

WILSON JOSÉ GARCIA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDURI
REVOGAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO

 DO ITEM DO PREGÃO PRESENCIAL N. 022/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANDURI, Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais, e, consoantes disposições contidas na Lei 
Federal n. 8.666/93 e alterações posteriores, torna pública a REVOGAÇÃO 
da homologação do ITEM:

ITEM ESPECIFICAÇÃO/PRODUTO Unid. Quant.
Valor unitário

260

TORNEIRINHA DESCARTÁVEL 3 VIAS, 
COM ROSCA, TIPO LUER-LOK, ESTÉ-
RIL, CONFECCIONADA EM MATERIAL 
APROPRIADO E DE QUALIDADE, COM 
VOLANTE GIRATÓRIO EM POLIETILENO 
DE ALTA DENSIDADE OU SIMILAR, SEM 
REBARBAS, QUE PERMITE MANUSEIO 
PRECISO E SUAVE, COM SETAS INDICA-
TIVAS PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO 
E/OU SEL EÇÃO DAS VIAS DISPONÍVEIS 
COM PERFEITO AJUSTE ENTRE AS PAR-
TES PARA EVITAR VAZAMENTO ENTRE 
O CORPO E O VOLANTE DA TORNEIRA. 
ISENTA DE DEFEITOS, ENCAIXE UNIVER-
SAL, COM TAMPAS PROTETORAS NAS 
VIAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL,

UND 500 0,53

VALOR TOTAL: R$ 265,00 (duzentos e sessenta e cinco reais).
PREFEITURA DE MANDURI, 11 DE MARÇO DE 2021.

José Onivaldo Justi - PREFEITO MUNICIPAL
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Agente Censitário e

Processo Seletivo

Inscrições no site:

www.cebraspe.org.br

Mais informações no site ou entre em

contato com a Agência do IBGE em Piraju/SP

(14) 99724-2739 (Telefone e WhatsApp)

agpiraju@ibge.gov.br (E-mail)

Simplificado

Recenseador





- PREFEITUR~MUNICIPAL DE CHAVANTES

DECLARAÇÃO

MARCIO BURGUINHA DE JESUS DO REGO,dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP refe ito

M un ic ipa l de C havan tes , E stado de S ão Pau lo , no uso de suas a tribu ições lega is ',

D ECLARA , para o s dev ido s fin s , que os cargos que com põem a D ire to ria da

A SSOC IAÇÃO PROTETORA DOS AN IM A IS D ESAM PARADOS DE CRA V ANTES ,

in sc rita no CN PJ sob n? 22 .809 .906 /0001 -94 , não são rem unerados e não há d is tribu ição de

lucro s ou bon ificações de seu s m an tenedo res ou assoc iados.

C havan tes 02 de F evere iro de 2021 .

~r~--~~--==~~~OREGOMARCI

P refe ;! '~~

Rua D r, A ltino A ran tes n " , 464 - Fone : (14 ) 3342 -9200 - F ax : (14 ) 3342 -1027 - CEP 18970 -000 -.CHAV ANTES /SP

E -m ail: g ab ine te@ chavan tes .sp .gov .b r- www .chavan tes .sp .gov .b r- CN P J 44 .563 .575 /0001 -98



- CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVANTES lZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D E C L A R A Ç Ã O D E FU N C IO N A M E N T O R E G U L A R D E

E N T ID A D E P R IV A D A S EM F IN S L U C R A T IV O S .

E u , R A F A E L L O P E S G A R C IA ,

P re s id e n te d a C âm a ra M u n ic ip a l d e C h a v a n te s , E s ta d o d e S ã o

P a u lo , C P F n ° 3 4 4 .1 2 0 .6 1 8 -5 0 , D E C L A R O , p a ra o s d e v id o s

f in s q u e a A S S O C IA Ç Ã O P R O T E T O R A D O S A N IM A IS

D E S A M PA R A D O S C H A V A N T E S , in s c r i ta n o C N P J n °

2 2 .8 0 9 9 0 6 /0 0 0 1 -9 4 , s e d ia d a n a R u a C o ro n e l M a n o e l F e r re ir a n ° 3 1 ,

C E P 1 8 9 7 0 -1 7 2 n a c id a d e d e C h a v a n te s , v em fu n c io n am e n to

re g u la rm e n te n o s ú l t im o s trê s a n o s .

C h a v a n te s , O1 d e F e v e re iro d e 2 0 2 1 .

~ ~ f - "V 'n p E S G A R C IA

P re s id e n te a C âm a ra M u n ic ip a l d e C h a v a n te s


