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A PREFEITURA DE IBIRAREMA comunica aos proprietários e possuidores de 

imóveis rurais, com área igual ou menor que quatro módulos fiscais (80 ha), localizados no 

Município de IBIRAREMA, que, através de Convênio firmado com a Secretaria de Meio 

Ambiente do Estado de São Paulo apoiará a efetivação das inscrições no Sistema de Cadastro 

Ambiental Rural do Estado de São Paulo – SiCAR / SP. 

Para tanto, disponibilizou o VIVEIRO DE MUDAS SEBASTIÃO JORGE 

localizado na R. Ver. Agnello Jacinto de Moraes, 207, telefone: (14) 99761.3851 e o senhor 

SINÉSIO HENRIQUE BEZERRA para orientação aos munícipes, de segunda a sexta, das 

09 às 16 horas, gratuitamente. 

O CAR é uma importante ferramenta criada pelo novo Código Florestal (Lei Federal 

nº 12.651/2012), sendo obrigatório para todos os imóveis rurais com a finalidade de integrar 

as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para 

controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico, contra o desmatamento. 

O CAR e o Programa de Regularização Ambiental (PRA) serão exigidos como 

condição pelos bancos, para concessão de crédito agrícola, pelos cartórios, para transações 

imobiliárias, e pelos órgãos ambientais, para fins de licenciamento. 

É importante ressaltar que a responsabilidade pela inserção dos dados no SiCAR / SP 

será dos proprietários e possuidores rurais. 

O prazo para inscrição é até 05 DE MAIO DE 2016, já contemplando a prorrogação 

de 01 ano que foi concedida, sendo que nova prorrogação não será possível conforme previsto 

na legislação. 

 

e/ou remeter ao  

www.ambiente.sp.gov.br/sicar 

Disque-Ambiente: 0800 113 560 
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SEÇÃO I
ATOS DO PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1.973, DE 08 DE MARÇO DE 2016.
“DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA CESSÃO 
DE SERVIDORES PÚBLICOS, PARA O FIM QUE 
ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
O Prefeito do Município de Ibirarema, Estado de 
São Paulo, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei; FAZ SABER que a Câmara do 
Município de Ibirarema aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica o Poder Execu�vo Municipal 
autorizado a firmar Convênio com o Poder 
Legisla�vo Municipal, obje�vando a cessão de 
servidores públicos, pertencentes ao quadro de 
pessoal efe�vo da Prefeitura, para prestarem 
serviços na respec�va unidade legisla�va.
Parágrafo único. O servidor público cedido deverá 
e x e r c e r  a t r i b u i ç õ e s  c o m p a � v e i s  à s 
desempenhadas junto ao Poder Execu�vo, e não 
poderá estar respondendo processos sindicantes 
ou disciplinares.
Art. 2º  A minuta do convênio que segue, fica 
fazendo parte integrante desta Lei.
Art. 3º  As despesas decorrentes da execução da 
presente Lei, no que couber ao Poder Execu�vo 
Municipal, correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias do orçamento vigente, 
suplementadas, se necessário.
Art. 4º  Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação.
Prefeitura do Município de Ibirarema, em 08 de 
março de 2016.
THIAGO ANTONIO BRIGANÓ
Prefeito Municipal
Registrada nesta Secretaria Municipal na data 
supra, publicada e afixada na Portaria desta 
Prefeitura, em local visível e de costume, bem 
como publicada no Diário Oficial do Município de 
I b i r a r e m a  e  d i s p o n i b i l i z a d a  n o  s í � o 
www.ibirarema.sp.gov.br.
DIRCEU ALVES DA SILVA
Chefe de Gabinete
CONVÊNIO Nº ‐‐‐.

TERMO DE CONVÊNIO PARA A CESSÃO DE 
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL LAVRADO 
ENTRE A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
IBIRAREMA E A CÂMARA MUNICIPAL DE 
IBIRAREMA.
Por este instrumento e na melhor forma do 
Dire i to,  de um lado como C E D E N T E ,  a 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIRAREMA, 
neste ato representada pelo Prefeito Municipal, 
Sr. THIAGO ANTONIO BRIGANÓ, portador da 
Cédula de Iden�dade RG. nº 34.978.857‐1 e do 
Cadastro de Pessoa Física nº 306.487.818‐28, e de 
outro lado, como CESSIONÁRIO a CÂMARA 
MUNICIPAL DE IBIRAREMA, representada pelo 
Exmo. Presidente, Sr. ROMILDO VALENTIM 
PINTO, portador da Cédula de Iden�dade RG. nº 
26.609.383‐8 SSP/SP e do Cadastro de Pessoa 
F ís ica  nº  252.401.898‐97,  devidamente 
autorizados pela Lei Municipal nº ‐‐‐, de ‐‐‐ de ‐‐‐‐‐‐
‐ de 2016, firmam o presente instrumento de 
convênio, visando a cessão de servidores 
municipais, para prestarem serviços junto ao 
Órgão CESSIONÁRIO, o que fazem sob as 
seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. Convênio para a cessão de servidores 
públicos municipais, para prestarem serviços 
junto ao CESSIONÁRIO, que serão designados 
exclusivamente para a unidade legisla�va do 
município;
1.1.1. A cessão de servidores de que trata o item 
anterior, deverá recair sobre os servidores 
efe�vos do quadro do CEDENTE.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DESIGNAÇAO DOS 
SERVIDORES, DO INÍCIO DO
E X E R C Í C I O,  D A  C A R G A  H O R Á R I A  E D A 
AUSÊNCIA.
2.1. A designação dos servidores será precedida 
das seguintes cautelas:
2.1.1. O CESSIONÁRIO requererá ao CEDENTE a 
cessão dos servidores públicos municipais, 
mediante o�cio no qual constará os cargos 
necessários, bem como as jus�fica�vas para a 
cessão pretendida;
2 . 1 . 2 .  O  C E D E N T E  e x p e d i rá  o � c i o  a o 
CESSIONÁRIO encaminhando a relação dos 
servidores cedidos, nos termos da autorização 
con�da na Lei Municipal nº ‐‐‐, de ‐‐‐ de ‐‐‐‐‐‐‐ de 
2016, consignando ainda, que os servidores em 
questão ingressaram na Prefeitura, através de 
concurso público, nos termos da lei, bem como de 
que os mesmos não respondem processo 
sindicante ou disciplinar;
2.2. A carga horária dos servidores deverá ser 
c o m p a � v e l  c o m  a  d o s  S e r v i d o r e s  d o 
CESSIONÁRIO, resguardando‐se, entretanto, a 
jornada de trabalho prevista pela Municipalidade;

2.2.1. A frequência do servidor cedido será 
controlada pelo CESSIONÁRIO;
2.3. Caberá ao CESSIONÁRIO, em relação às 
faltas de caráter disciplinar, após formalmente 
constatadas, tomar as providências cabíveis;
2.4. É facultada a subs�tuição ou a devolução do 
servidor, mediante prévia comunicação;
2.4.1. Aplicam‐se, para os casos de subs�tuição, 
as cautelas constantes dos subitens 2.1.1 e 2.1.2.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO 
CESSIONÁRIO
3.1. Zelar pela observância da jornada de trabalho 
do servidor, a fim de evitar carga horária superior 
ao previsto junto à CEDENTE;
3.2. Estar ciente de que a CEDENTE, após formal 
comunicação, poderá solicitar a subs�tuição ou o 
retorno do servidor, segundo seu alvedrio;
3.3. O CESSIONÁRIO não poderá, sob qualquer 
pretexto, alterar a designação do servidor, para 
posto de trabalho que não esteja compreendido 
na unidade do Poder Legisla�vo;
3.4. Promover os esclarecimentos que porventura 
vierem a ser solicitados pela CEDENTE;
3.5. Fiscalizar para que os serviços desenvolvidos 
pelo servidor cedido estejam de conformidade 
com o disposto neste convênio;
3.6. Comunicar, com antecedência de 30 (trinta) 
dias, o seu interesse em promover a subs�tuição 
do servidor cedido;
3.7. Arcar com os pagamentos de todas as 
despesas  com remunerações ,  encargos 
previdenciários e trabalhistas, bem como 
quaisquer outros que porventura integrem os 
salários ou vencimentos dos servidores cedidos.
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA 
CEDENTE
4.1. Cer�ficar‐se de que os servidores cedidos 
estão cientes de que deverão cumprir todos os 
regulamentos internos do CESSIONÁRIO, sem 
exceção;
4.2. Acolher ou jus�ficar, em 30 (trinta) dias, a 
comunicação do CESSIONÁRIO, para fins do 
subitem 3.6 da cláusula anterior; 
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DA VIGÊNCIA
5.1. O prazo de vigência do presente termo de 
convênio é de 12 (doze) meses, iniciando‐se a 
par�r de sua formalização, podendo ser 
renovada, mediante prévia manifestação das 
partes, com antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias.
CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISAO CONTRATUAL
6.1. Este termo de convênio poderá ser rescindido 
a qualquer tempo, por qualquer das partes nele 
envolvidas, mediante comunicação escrita do 
interessado com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias;
6.2. Considerar‐se‐á antecipadamente rescindido 
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este termo, no caso de descumprimento 
injus�ficado de quaisquer de suas cláusulas, 
oportunidade, na qual, os servidores deverão ser 
devolvidos, após prévio ajuste, à CEDENTE.
CLÁUSULA SETIMA – DO FORO
7.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Palmital/SP, 
com renúncia expressa de qualquer outro Juízo, 
por mais privilegiado que seja, para serem 
dirimidas as questões que porventura surgirem 
em função do presente instrumento.
Nada mais, lido e achado conforme pelas partes, 
perante as testemunhas,  lavrou‐se este 
instrumento de convênio, para a cessão de 
servidores municipais, em 2 (duas) vias, por todos 
assinados, visto que foram atendidas as 
formalidades legais.
Prefeitura do Município de Ibirarema, ‐‐ de ‐‐‐‐‐‐‐ 
de 20‐‐.
THIAGO ANTONIO BRIGANÓ
Prefeito do Município de Ibirarema
ROMILDO VALENTIM PINTO
Presidente da Câmara Municipal de Ibirarema
Testemunhas:
Nome:
RG:
Nome:
RG:

DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE
A PREFEITURA DE IBIRAREMA comunica aos 
proprietários e possuidores de imóveis rurais, 
com área igual ou menor que quatro módulos 
fiscais (80 ha), localizados no Município de 
IBIRAREMA, que, através de Convênio firmado 
com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de 
São Paulo apoiará a efe�vação das inscrições no 
Sistema de Cadastro Ambiental Rural do Estado 
de São Paulo – SiCAR / SP.
Para tanto, disponibilizou o VIVEIRO DE MUDAS 
SEBASTIÃO JORGE localizado na R. Ver. Agnello 
Jac into de Moraes,  207,  te lefone:  (14) 
99761.3851 e o senhor SINÉSIO HENRIQUE 
BEZERRA para orientação aos munícipes, de 
s e g u n d a  a  s ex ta ,  d a s  0 9  à s  1 6  h o ra s , 
gratuitamente.
O CAR é uma importante ferramenta criada pelo 
n o vo  C ó d i g o  F l o re sta l  ( L e i  Fe d e ra l  n º 
12.651/2012), sendo obrigatório para todos os 
imóveis rurais com a finalidade de integrar as 
informações ambientais das propriedades e 
posses rurais, compondo base de dados para 
controle,  monitoramento, planejamento 
ambiental e econômico, contra o desmatamento.
O CAR e o Programa de Regularização Ambiental 
(PRA) serão exigidos como condição pelos 
bancos, para concessão de crédito agrícola, pelos 
cartórios, para transações imobiliárias, e pelos 
órgãos ambientais, para fins de licenciamento.
É importante ressaltar que a responsabilidade 
pela inserção dos dados no SiCAR / SP será dos 
proprietários e possuidores rurais.
O prazo para inscrição é até 05 DE MAIO DE 2016, 
já contemplando a prorrogação de 01 ano que foi 
concedida, sendo que nova prorrogação não será 
possível conforme previsto na legislação.
e/ou remeter ao 
www.ambiente.sp.gov.br/sicar
Disque‐Ambiente: 0800 113 560

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIRAREMA ‐ 
EDITAL DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS 
Nº 03/2016. OBJETO: Contratação de Empresa 
para Execução de Obra de Infraestrutura Urbana 
na Rua 3, Jardim Maria Mar�ns Ziglio, no 
município de Ibirarema/SP, com Fornecimento de 
todos os materiais, bem como toda a mão‐de‐
obra. VENCIMENTO: 28/03/2016, às 09 Horas. O 
Ed i ta l  completo  e  demais  informações 
encontram‐se à disposição dos interessados, na 
sala da Comissão Municipal de Licitações, à 
Avenida Deputado Nelson Fernandes, n.º 350, em 
Ibirarema, das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:00 
horas. Fone/Fax – (14) 3307‐1152/1422 – site: 
w w w . i b i r a r e m a . s p . g o v . b r  –  E m a i l : 
licitacao@ibirarema.sp.gov.br – Depto. de 
Licitações. Ibirarema, 10 de março de 2016. Fábio 
de Paula. Presidente da Comissão Municipal de 
Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIRAREMA ‐ 
EDITAL DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS 
Nº 04/2016. OBJETO: Contratação de Empresa 
para Execução de Obra de Infraestrutura Urbana 
nas Rua 1, Rua 2 e Rua 5, Jardim Maria Mar�ns 
Ziglio, no município de Ibirarema/SP, com 
Fornecimento de todos os materiais, bem como 
toda a mão‐de‐obra. VENCIMENTO: 28/03/2016, 
às 14 Horas. O Edital completo e demais 
informações encontram‐se à disposição dos 
interessados, na sala da Comissão Municipal de 
L ic i tações,  à  Avenida Deputado Nelson 
Fernandes, n.º 350, em Ibirarema, das 08:00 às 
11:00 e das 13:00 às 16:00 horas. Fone/Fax – (14) 
3307‐1152/1422 – site: www.ibirarema.sp.gov.br 
– Email: licitacao@ibirarema.sp.gov.br – Depto. 
de Licitações. Ibirarema, 10 de março de 2016.  
Fábio de Paula. Presidente da Comissão Municipal 
de Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIRAREMA ‐ 
EDITAL DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS 
Nº 05/2016. OBJETO: Contratação de Empresa 
para Execução de Obra de Infraestrutura Urbana 
na Rua 4, Jardim Maria Mar�ns Ziglio, no 
município de Ibirarema/SP, com Fornecimento de 
todos os materiais, bem como toda a mão‐de‐
obra. VENCIMENTO: 29/03/2016, às 09 Horas. O 
Ed i ta l  completo  e  demais  informações 
encontram‐se à disposição dos interessados, na 
sala da Comissão Municipal de Licitações, à 
Avenida Deputado Nelson Fernandes, n.º 350, em 
Ibirarema, das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:00 
horas. Fone/Fax – (14) 3307‐1152/1422 – site: 
w w w . i b i r a r e m a . s p . g o v . b r  –  E m a i l : 
licitacao@ibirarema.sp.gov.br – Depto. de 
Licitações. Ibirarema, 10 de março de 2016. Fábio 
de Paula ‐ Presidente da Comissão Municipal de 
Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIRAREMA ‐ 
EDITAL DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS 
Nº 06/2016. OBJETO: Contratação de Empresa 
para Execução de Obra de Infraestrutura Urbana 
na Rua Francisco José da Silva Onça, Jardim Maria 
Mar�ns Ziglio, no município de Ibirarema/SP, com 
Fornecimento de todos os materiais, bem como 
toda a mão‐de‐obra. VENCIMENTO: 29/03/2016, 
às 14 Horas. O Edital completo e demais 
informações encontram‐se à disposição dos 
interessados, na sala da Comissão Municipal de 
L ic i tações,  à  Avenida Deputado Nelson 
Fernandes, n.º 350, em Ibirarema, das 08:00 às 
11:00 e das 13:00 às 16:00 horas. Fone/Fax – (14) 
3307‐1152/1422 – site: www.ibirarema.sp.gov.br 
– Email: licitacao@ibirarema.sp.gov.br – Depto. 
de Licitações. Ibirarema, 10 de março de 2016. 
Fábio de Paula ‐ Presidente da Comissão 
Municipal de Licitações.
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RESULTADO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS ‐ 
PREGÃO (PRESENCIAL) EM S ISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N.º 08/2016
A Prefeitura do Município de Ibirarema ‐ SP, de 
acordo com o item 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6 do 
referido Edital de Licitações torna público o 
resultado da avaliação das amostras conforme a 
seguir: 1‐ itens aprovados – os itens 01, 02 e 07 a 
empresa DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS 
LTDA ME; o item 03 a empresa TC ELÉTRICA E 
HIDRÁULICA EIRELI ‐ ME; o item 04 a empresa 
E.R. VELANI  ELÉTRICA ME; os itens 05 e 06 a 
empresa LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA 
– EPP e o item 08 a empresa ART FORTE 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME. 2‐ itens 

reprovados – o item 07 da empresa LUMINUS 
COMERCIAL ELÉTRICA LTDA – EPP  e o item 08 
das empresas E.R. VELANI  ELÉTRICA ME e 
LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA – EPP. 
Esse Relatório de Avaliação dos produtos 
avaliados serão encaminhados na íntegra para o 
endereço eletrônico (e‐mail) das empresas 
envolvidas no processo e disponível na sala de 
Comissão de Licitações para consulta.
Ibirarema, 29 de fevereiro de 2016. SAMUEL 
VIANA CAMPOS JUNIOR – Pregoeiro

RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA DO PREGÃO 
Nº 08/2016.
Empresas: DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS 

LTDA ME; TC ELÉTRICA E HIDRÁULICA EIRELI – 
ME; E.R. VELANI ELÉTRICA ME, LUMINUS 
COMERCIAL ELÉTRICA LTDA – EPP e ART FORTE 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME.  Resultado 
da análise das amostras apresentadas de acordo 
com o item 1.2 do Edital de Licitações referente 
aos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08.
Após o recebimento das respec�vas amostras a 
cada empresa vencedora. A comissão aguardou o 
prazo de 02 dias úteis estabelecidos no Edital e 
não houve mais entrega de amostras, expirado o 
prazo passou‐se para a fase de avaliação das 
amostras entregues conforme resultado da 
análise abaixo elaborada por pessoal técnico:
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Ibirarema, 29 de fevereiro de 2016. 
SAMUEL VIANA CAMPOS JUNIOR
Pregoeiro
Equipe de apoio...
FÁBIO DE PAULA
JOÃO CARLOS DE ALMEIDA
JOSÉ AUGUSTO GERALDO
Técnico (Avaliador)

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO ‐ Ref.: Edital de 
Pregão n.° 103/2015 ‐ Processo n.° 112/2015 
De posse dos documentos que compõem o 
processo licitatório da modalidade Pregão n.º 
103/2015 ‐ Processo n.º 112/2015, que obje�va o 
Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE FRALDAS 
DESCARTÁVEIS INFANTIS, realizado conforme 
Ata de Sessão Pública, realizado dia 25/11/2015, 
com a presença do Pregoeiro Oficial e da Equipe 
de Apoio desta Prefeitura Municipal de Ibirarema, 
HOMOLOGO e ADJUDICO todo o procedimento 
realizado referente aos itens 01, 02, 03, 04 e 05 à 
empresa MAURO CÉZAR DE OL IVE IRA – 

IBIRAREMA – ME. Valor total da licitação R$ 
63.508,00 (sessenta e três mil, quinhentos e oito 
reais), para pagamento na condição estabelecida 
no item 11.2 da cláusula XI do edital de 
licitação.Ibirarema, em 08 de março de 2016. 
T H I A G O  A N TO N I O  B R I G A N Ó  ‐  Prefeito 
Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO ‐ Ref.: Edital de 
Pregão n.° 09/2016 ‐ Processo n. 09/2016
De posse dos documentos que compõem o 
processo licitatório da modalidade Pregão nº. 
09/2016 ‐ Processo nº 11/2016, que obje�va o 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
M AT E R I A L  E S C O L A R E D E E S C R I TÓ R I O, 
realizado conforme Ata de Sessão Pública, da data 
de 29/01/2016, com a presença do Pregoeiro 
Oficial e da Equipe de Apoio desta Prefeitura 
Municipal de Ibirarema, HOMOLOGO todo o 
procedimento realizado que ADJUDICOU o 
objeto licitado aos proponentes:‐ itens 03, 06, 08, 
10, 11, 12, 20, 23, 25, 28, 30, 35, 37, 45, 46, 48, 51, 

52, 55, 56, 57, 59, 62, 64, 71, 75, 79, 84, 89, 92, 94, 
100 e 101 a empresa Andipel Papelaria Eireli EPP 
no valor de R$ 84.580,50 (oitenta e quatro mil, 
quinhentos e oitenta reais e cinquenta centavos);‐ 
itens 14, 21, 27, 31, 33, 39, 42, 44, 49, 58, 61, 63, 
72, 74, 77, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 97 e 99 a empresa 
Kleber Arrabaça Barbosa EPP no valor de R$ 
64.714,30 (sessenta e quatro mil, setecentos e 
quatorze reais e trinta centavos);‐ itens 02, 04, 07, 
13, 18, 19, 22, 24, 32, 36, 38, 50, 53, 60, 65, 78, 81, 
82 e 98 a empresa Leonardo Henrique Ba�sta 
Lima ‐ ME no valor de R$ 121.312,20 (cento e 
vinte e um mil, trezentos e doze reais e vinte 
centavos);‐ itens 05, 09, 15, 16, 17, 26, 29, 34, 40, 
41, 43, 47, 54, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 83, 90, 93 e 
103 a empresa Universal Dist de Suprimentos Ltda 
no valor de R$ 70.559,00 (setenta mil, quinhentos 
e cinquenta e nove reais); e os itens 01, 76, 95, 96 
e 102 foram considerados FRACASSADOS. Valor 
total da Licitação R$ 341.166,00 (trezentos e 
quarenta e um mil, cento e sessenta e seis reais), 
para pagamento na condição estabelecida no 
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item 10.2 da cláusula X do edital de licitação. 
Ibirarema/SP, em 10 de março de 2016.THIAGO 
ANTÔNIO BRIGANÓ ‐ Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO ‐ Ref.: Edital de 
Pregão n.° 10/2016 ‐ Processo n.° 12/2016 
De posse dos documentos que compõem o 
processo licitatório da modalidade Pregão n.º 
10/2016 ‐ Processo n.º 12/2016, que obje�va o 
Registro de Preços para AQ U I S I Ç ÃO D E 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, realizado conforme 
Ata de Sessão Pública, do dia 18/02/2016, com a 
presença do Pregoeiro Oficial e da Equipe de 
Apoio desta Prefeitura Municipal de Ibirarema, 
HOMOLOGO todo o procedimento realizado que 
ADJUDICOU  os itens abaixo as respec�vas 
empresas: ‐ o item 31 a empresa CABRAL E SALES 
HORTIFRUTI LTDA, perfazendo o total de R$ 
32.370,00 (trinta e dois mil, trezentos e setenta 
reais); ‐ os itens 08, 16, 65 e 66 a empresa 
FATTORIA DO ALIMENTO LTDA – ME perfazendo 
o total de R$ 85.405,00 (oitenta e cinco mil, 
quatrocentos e cinco reais);‐ o item 71 a empresa 
F R U T T I  L I F E  I N D Ú S T R I A  E  C O M É R C I O 
perfazendo o total de R$ 88.350,00 (oitenta e oito 
mil, trezentos e cinqüenta reais); ‐ os itens 02, 22, 
29, 41, 55 e 62 a empresa JOSE DIVANI DAVOLI 
61870552849 perfazendo o total de R$ 58.780,50 
(cinquenta e oito mil, setecentos e oitenta reais e 
cinquenta centavos);‐ os itens 01, 06, 10, 13, 14, 
17, 21, 25, 26, 32, 35, 40, 56, 57, 67, 73 e 74  a 
empresa MATHEUS BORBUREMA DE OLIVEIRA 
– IBIRAREMA ‐ ME perfazendo o total de R$ 
305.067,50 (trezentos e cinco mil, sessenta e sete 
reais e cinquenta centavos);‐ os itens 03, 04, 07, 
09, 11, 15, 18, 19, 20, 27, 28, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 
39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
58, 59, 68, 69 e 72 a empresa NUTRICIONALE 
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA perfazendo o 
total de R$ 303.524,30 (trezentos e três mil, 
quinhentos e vinte e quatro reais e trinta 
centavos);‐ os itens 61, 63 e 64 a empresa SWEET 
F L A V O R S  I N D  E  C O M  D E  P R O D U T O S 
ALIMENTÍCIOS EIRELI ‐ ME perfazendo o total de 
R$ 12.280,00 (doze mil, duzentos e oitenta reais); 
e  ‐ os itens 05, 12, 23, 24, 60 e 70 a 
empresa SCHNEIDER COM ATACADISTA DE 
PROD ALIMENTICIOS LTDA EPP perfazendo o 
total de R$ 27.332,50 (vinte e sete mil, trezentos e 
trinta e dois reais e cinquenta centavos); para 
pagamento na condição estabelecida no item 
11.2 da cláusula XI do edital de licitação. 
Ibirarema, em 10 de março de 2016. THIAGO 
ANTONIO BRIGANÓ ‐ Prefeito Municipal

Chamada Pública nº 01/2016 ‐ Aquisição de 
Gêneros Alimen�cios da Agricultura Familiar – 
Processo 31/2016. O município de Ibirarema, 
Estado de São Paulo, através da Comissão 
Permanente de Licitações torna público aos 
interessados, a Chamada Pública nº 01/2016, 
para aquisição de gêneros alimen�cios da 
agricultura familiar e de empreendedor familiar 
rural, visando atender as necessidades da 
alimentação escolar dos alunos matriculados na 
Re d e  M u n i c i p a l  d e  E n s i n o,  at ravé s  d o 
Departamento Municipal de Educação, em 
atendimento a Lei 11.947/2009 de 16/06/2009, 

resolução CD/FNDE nº 26 de 17/06/2013, para o 
ano  le�vo  de  2016.  O  receb imento  da 
documentação e do projeto de venda ocorrerá no 
dia 31 de março de 2016, até as 10:00 horas, no 
Departamento de Licitações. O Edital completo e 
demais detalhes, encontram‐se à disposição dos 
interessados no site www.ibirarema.sp.gov.br, e‐
mail: licitacao@ibirarema.sp.gov.br. e Depto. de 
Licitações, Avenida Deputado Nelson Fernandes, 
nº 350, Ibirarema/SP ‐ das 08h00min às 
11h00min e das 13h00min às 16h00min horas. 
Fone/Fax – (14) 3307‐1152. Ibirarema/SP, em 10 
de março de 2016. Fábio de Paula. Presidente da 
Comissão Municipal de Licitações
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Uma das estratégias do
plano desenvolvido pela
Prefeitura de Palmital para
o enfrentamento da den-
gue é a manutenção de
uma intensa rotina de pre-
venção e de informações
à população para evitar
criadouros sejam manti-
dos em imóveis, terrenos,
quintais e residências.
Além das atividades diári-
as desenvolvidas pela Se-
cretaria de Saúde, pela Vi-
gilância Epidemiológica e
pela equipe de Controle de
Endemias, o município
também aderiu à campa-
nha “Todos Juntos Contra
o Aedes Aegypti”, do gover-
no do Estado, que possibi-
lita a manutenção de uma
equipe de 33 agentes aos
sábados, até o final de abril,
para visitas domiciliares e
a aplicação de larvicida em
locais que acumulem água.

As ações até o momen-
to, segundo a Prefeitura,
estão contribuindo para a

> SAÚDE
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Um caso suspeito de zika
fez órgãos municipais de saú-
de de Palmital intensificar os
trabalhos de combate ao Ae-

des Aegypti, que também
transmite a dengue e a febre
chikungunya. A ocorrência, a

Caso suspeito de zika vírus

é registrado em Palmital
Secretaria de Saúde atendeu

paciente, uma mulher de 60 anos,

que teria sido contaminada em

viagem; equipe de Controle de

Endemias realizou bloqueio de

criadouros do mosquito transmissor

e  n e b u l i z a ç ã o  n a  c i d a d e

partir do atendimento na
semana passada a uma
mulher de 60 anos com
sintomas da enfermidade
(não apresentou maiores
complicações), é conside-
rada importada pelo fato
de a pessoa ter viajado
para áreas de incidência
da doença. A equipe de
Controle de Endemias re-
alizou bloqueio a criadou-
ros do mosquito e nebuli-
zação com inseticida na
região próxima da resi-
dência da paciente, como
forma evitar uma eventu-

al proliferação do vírus.
Segundo informações

da Secretaria de Saúde, a
paciente foi atendida no
Pronto-Socorro Municipal
na segunda-feira da sema-
na passada (4 de abril) com
um quadro de febre, verme-
lhidão na pele e dores pelo
corpo, indicando sintomas
da infecção causada pelo
zika vírus. A mulher recebeu
atendimento e foi registra-
da a notificado de suspeita
para a doença, para qual
houve a coleta de exame de
sangue que foi encaminha-
do ao Instituto Adolf Lutz de
São Paulo. O órgão muni-
cipal aguarda o laudo que
possa para confirmar ou
descartar a ocorrência, mas
ainda não há prazo defini-
do para que isso aconteça.

A Secretaria de Saúde
informou também que está
classificando a ocorrência
como um eventual caso
“importado”, pois a pacien-
te teria viajado para São
Paulo e para o Mato Gros-
so do Sul nas últimas sema-
nas, estando em áreas em
que há a ocorrência da do-
ença. A mulher, segundo
informações o órgão da Pre-
feitura de Palmital, se recu-
pera bem e não apresentou

nenhuma complicação.
Após a notificação, a equi-
pe de Controle de Endemi-
as foi acionada na semana
passada para fazer o blo-
queio de criadouros do Ae-

des aegypti na região de re-
sidência da paciente, em
trecho que compreende
quadras do centro, da Vila
Zanetti e do bairro Afonso
Negrão. Na segunda-feira e
ontem, os agentes fizeram a
nebulização com inseticida
em residência e imóveis de
nove quadras, com o obje-
tivo de eliminar o inseto ala-
do, reduzindo os riscos de
transmissão da doença.

MENOR RISCO –MENOR RISCO –MENOR RISCO –MENOR RISCO –MENOR RISCO – A
enfermeira Sandra Thomé,
coordenadora da Vigilân-

cia Epidemiológica Muni-
cipal, destacou que a zika
causa uma infecção menos
perigosa, tendo um quadro
de sintomas mais leves, e
dificilmente causa compli-
cações que comprometam
a saúde do paciente. “É
menos agressiva que a den-
gue, que pode causar a
morte da pessoa”, expli-
cou. Porém, lembrou que
principal fator de complica-
ção do vírus está ligado à
sua contaminação de ges-
tantes, pois há estudos no
que apontam a incidência
da doença como causado-
ra de milhares de casos de
microcefalia no país, cau-
sando malformações em
crianças que nascem com

a cabeça e o cérebro de
dimensões reduzidos.

Segundo Sandra, o mais
importante é que a popula-
ção mantenha a rotina de
evitar a proliferação do
mosquito transmissor das
doenças para prevenir uma
nova epidemia de dengue,
que fez cerca de 600 vítimas
e causou uma morte em
Palmital no ano passado.
De acordo com a enfermei-
ra, o trabalho atual de pre-
venção ao Aedes aegypti

tem tido bons resultados,
pois houve a confirmação
de apenas seis casos da
doença no município des-
de o início deste ano, mes-
mo com um total de 70 no-
tificações de suspeitas.

Trabalho preventivo reduz a

infestação do mosquito transmissor

redução da infestação do
mosquito e para o peque-
no número de casos da
dengue até o momento. De
acordo com dados do se-
tor de Controle de Endemi-
as, no mês de março havia
um índice de Breteau de
1,84 na cidade. O resulta-
do representa a Avaliação
de Densidade Larvária
(ADL) e significa que, a
cada 100 edificações, 1,84
imóveis apresentavam fo-
cos do mosquito. O Minis-
tério da Saúde admite
como satisfatório quando
esse índice é menor que 1,0
- de 1 a 3,9, a situação é
de alerta e, superior a 4, há
risco de surto de dengue.

Segundo o órgão muni-
cipal, as equipes de visita-
ção apuraram que o índice
chegou a 4,0 na avaliação
feita em 12 de março. Pos-
teriormente, houve ações de
reforço no bloqueio de cri-
adouros e dos trabalhos aos
sábados.  Na primeira se-

mana de abril, o volume de
infestação caiu para 1,77 e,
nos trabalhos realizados no
último sábado (9 de abril),
o índice caiu para apenas
0,3, que é um patamar con-
siderado bom, mas que
pode ser reduzido ainda
mais caso as medidas pre-
ventivas sejam mantidas.

Arlete Manfio, superviso-
ra da equipe de Controle de
Endemias, destacou que as
regiões da cidade que apre-
sentaram os maiores índices
de infestação foram o bairro
Paraná e a área entre a Vila
Volga e o Jardim das Olivei-
ras. “Mas o trabalho realiza-
do nestas localidades resul-
tou na redução da infesta-
ção”, avaliou. Ela disse ain-
da que os agentes realizam
ações para visitar imóveis
fechados durante os perío-
dos normais de trabalho, re-
duzindo as pendências, e
para atender a ocorrências
em casos de negligência de
proprietários de imóveis.

Equipes de Controle de Endemias realizaram nebulização em nove quarteirões

Profissionais estão trabalhando aos sábados para combater o mosquito da dengue

Sandra Thomé destacou o risco do vírus para gestantes


