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PODER EXECUTIVO DE ITAPEVI

Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana Jari

Secretaria de Suprimentos

Outros atos oficiais

Licitações e Contratos
Aviso de Licitação
Processo SUPRI 343/18 – PREGÃO PRESENCIAL nº
17/19 – Registro de preços para eventual confecção de trajes
sociais destinados aos servidores do equipamento “Resolve
Fácil”. - (Licitação diferenciada com itens de ampla participação
e itens exclusivos para ME, EPP e MEI, nos termos do Art.
48, I, da Lei Complementar nº 123/2006). – Recebimento e
abertura dos Envelopes às 09h00 do dia 21/03/2019. Local:
Rua Agostinho Ferreira Campos, nº 675 – 2º andar – Vila Nova
Itapevi – Itapevi/SP. – Retirar o edital mediante o pagamento
de cópias ou gratuitamente na página da Internet http://www.
itapevi.sp.gov.br - Fone: (11) 4143-7600. E-mail: licitacoes@
itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 07/03/2019 – Departamento de
Compras e Licitações.
Processo SUPRI 176/18 – PREGÃO PRESENCIAL nº
18/19 – Contratação de empresa especializada em serviço
de limpeza e desinfecção de reservatórios de água potável
com mão de obra e materiais inclusos - (Licitação diferenciada
com itens de ampla participação e itens exclusivos para ME,
EPP e MEI, nos termos do Art. 48, I, da Lei Complementar nº
123/2006). – Recebimento e abertura dos Envelopes às 14h00
do dia 21/03/2019. Local: Rua Agostinho Ferreira Campos,
nº 675 – 2º andar – Vila Nova Itapevi – Itapevi/SP. – Retirar
o edital mediante o pagamento de cópias ou gratuitamente
na página da Internet http://www.itapevi.sp.gov.br - Fone:
(11) 4143-7600. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi,
07/03/2019 – Departamento de Compras e Licitações.
Processo SUPRI 131/18 – PREGÃO ELETRÔNICO nº
03/19 – Aquisição de testes psicológicos escala de inteligência
wechter para adultos e crianças – (Licitação exclusiva para
ME, EPP e MEI, nos termos do Art. 48, I, da Lei Complementar
nº 123/2006). - Edital disponível gratuitamente nas páginas
da internet: http://www.itapevi.sp.gov.br/licitacoes/ ou www.
bbmnetlicitacoes.com.br ou mediante o pagamento de cópias
na Rua Agostinho Ferreira Campos, nº 675 – 2º andar – Vila
Nova Itapevi – Itapevi/SP. - CADASTRO DE PROPOSTAS: a
partir das 11h00min do dia 11/03/2019 até as 09h00min do dia
25/03/2019. - ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09h01min
do dia 25/03/2019. - INÍCIO DO PREGÃO (FASE
COMPETITIVA): às 09h10min do dia 25/03/2019. - Para
todas as referências de tempo será observado o horário de
Brasília (DF) – Maiores esclarecimentos: (11) 4143-7600.
E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 07/03/2019 –
Departamento de Compras e Licitações.
.............................................................................................................................................

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES
DE ITAPEVI – JARI ITAPEVI
Resultado das decisões de julgamento do Conselho
Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo - CETRAN
N° DO PROCESSO

RECORRENTE

DECISÃO

009700/2018

CLETO SABINO DOS SANTOS

INDEFERIDO

009701/2018

CLETO SABINO DOS SANTOS

INDEFERIDO

009707/2018

MARIANA BERTOSSI BARBOSA

INDEFERIDO

012919/2018

NILTON JOSÉ DE SANTANA

INDEFERIDO

.............................................................................................................................................

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania
Conselhos Municipais
Conselho Municipal de Assistência Social –
CMAS
Ata de Reunião Ordinária
Aos vinte e seis dias de Fevereiro de dois mil e dezenove,
na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania,
à rua Escolástica Chaluppe - nº: 154, Centro - Itapevi/
SP, ocorreu uma reunião ordinária do Conselho Municipal
de Assistência Social, presidida pela senhora Elizângela,
presidente do Conselho, contando com a presença dos
seguintes conselheiros: Fernanda Machado, Sueli Tierno,
Teresinha dos Santos, Elizângela Aparecida Ferreira Peixinho,
Creuza Maria Anastácio, Juliana Melissa de Jesus, Ana
Cristina Pires Coelho, Sandra Maria R. Domingues e Walter
Mendonça Souza. Dando início aos trabalhos, Elizangela,
senhora presidente, agradeceu a presença de todos e solicitou
à Cristiane efetuar a leitura da ata anterior, de vinte e quatro de
Janeiro de dois mil e dezenove. Após leitura e aprovação com
ressalvas da referida ata, no valor anual em reais referente ao
acréscimo de 30% às OSC’s Recanto da Cruz Grande e Santa
Paula Elizabete, portanto, onde se lê R$ 124.000,00 leia-se
R$ 162.000,00, para cada organização. Seguindo a pauta,
a senhora Elizângela prosseguiu com a leitura da mesma,
referente a reprogramação de recursos de 2018. Quanto aos
Recursos Estaduais PSB – Proteção Básica – R$ 74.993,71;
PSEMC – Proteção Social Especial de Média Complexidade –
R$ 25.071,66; PSEAC – R$ 70.014,52. Quanto aos Recursos
Federais AEPETI – R$ 102.522,19; BPC – R$ 3.525,55;
Programa Primeira Infância no SUAS – CRIANÇA FELIZ –
R$ 75.485,49; ACESSUAS Trabalho – R$ 99.907,54; Bloco
de Proteção Básica – R$ 293.519,54; Bloco de Proteção
Social de Média e Alta Complexidade – MAC – R$ 91.087,24;
Bloco de Gestão: IGD BF – R$ 433.519,65; IDS SUAS – R$
18.036,54. A Secretária Sra. Vera, lembrou que com relação
aos Recursos Federais consta saldo bancário de 31/12/2018,
considerando que já houveram lançamentos de contas a
pagar de notas liquidadas em Janeiro de 2019, sendo o saldo
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a ser utilizado para este ano menor do que o informado. Sra.
Vera também informou que a gestão está preparando o plano
para a reprogramação, portanto a entrega será feita à DRADS
em até 28/02/2019. Para aprovação de saldo reprogramado
até 31/12/2019, abriu-se, então, espaço para discussão e
conforme Melissa, será aprovado emergencialmente, porém,
mas solicitou uma reunião extraordinária somente para
discussão destes valores não analisados hoje, no que todos
concordaram com a aprovação e com uma reunião para
análise documental. Melissa lembrou também, que como cada
conselheiro titular tem que assinar a reprogramação, precisam
minuciosamente prestar atenção a cada detalhe da reutilização
desse recurso, pois poderão ser responsabilizados se houver
algum desacordo. Ela ainda replicou o motivo de que todas
as vezes que há uma aprovação, é em caráter emergencial
e os conselheiros não têm tempo de analisar com cuidado
o que vão assinar. Sra. Elizangela, presidente do conselho,
pediu para que este ponto fosse registrado em ata para que
pudesse ser pensado num modo que minimizasse o problema
apresentado. Em seguida, foi dada a palavra à Sra. Grace,
Sec. Planejamento, que apresentou a prestação de contas:
Semestrais 2018; 3º e 4º Trimestre 2018; Anual 2018 e Janeiro
2019, para apreciação de todos os conselheiros, pois já foi
entregue a DRADS e só precisa do aval deste conselho. Suely
sugeriu à Grace que pudesse encaminhar esses documentos
antecipadamente por e-mail pois na reunião não há tempo
hábil para fazer a análise necessária, assim como a pauta
das reuniões que segundo ela, não são encaminhadas com
antecipação. Porém Grace informou que a partir das Contas
de Fevereiro de 2019, a prestação de contas será feita pela
própria Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania
que terá uma comissão para fazer todos os cálculos e a
controladoria municipal fará a fiscalização final. E depois será
encaminhado para a DRADS. Sra. Lourdes as prestações
de contas serão, ainda, iniciadas assim, a próxima demanda
para envio será em Maio/2019, portanto o formato já será
descentralizado e a Sec. de Planejamento, setor de Convênios,
não mais estará à frente desta dinâmica. Esse assunto vem
ao encontro do questionamento da Sra. Melissa sobre prazos
para análise do Conselho, que melhorará muito neste ponto.
Sra. Elizangela leu carta encaminhada pelo Ministério Federal
da Cidadania referente à não inserção dos dados referente ao
IGD Bolsa Família, pelo sistema eletrônico cujo prazo foi até
28/02/2019. Portanto, Sra. Vera explicou que foi realizada a
inserção de dados corretamente, e por algum motivo, que não
saberia explicar agora, os dados não foram chegaram ao seu
destino, e que ainda esta semana, procuraria junto com a Dra.
Elaine sanar o problema. Sra. Vera apresentou calendário do
CNAS: CMAS de Itapevi deverá ser discutida nas próximas
reuniões. E no caso do CONGEMAS e COEGEMAS, há no
plano de trabalho do CMAS a importância de participação para
trazer mais informações ao município. Prosseguindo, a Sra.
Elizangela informou que o Tribunal de Contas está cobrando
os relatórios de visitas técnicas deste conselho, portanto, foi
deliberada uma comissão, dividida em duas partes, A e B,
que fará as visitas de forma que todas as sete OSC sejam
visitadas. Ficando assim: Comissão A: Suely, Melissa, Walter,
Vera. Comissão B: Sandra, Teresinha, Elizangela, Vera.

5

Ano 11 | Edição nº 609 | Itapevi, 08 de março de 2019

No que foi aprovado por todos. Finalizando, Sra. Elizangela
marcará uma reunião extraordinária para apresentar a
Resolução da Comissão de Visitas e estipular em que datas
as OSC’s serão visitadas. Uma reunião extraordinária para
análise e aprovação do PMAS. Foi sugerida uma reunião
extraordinária para análise e conhecimento do instrumental de
visitas. Esgotados os assuntos, a senhora presidente deu por
encerrada a reunião e eu, Cristiane Cianfa, secretariei e redigi
a presente ata.
Itapevi, 26 de Fevereiro de 2019
.............................................................................................................................................

Secretaria Administração e Tecnologia
Comunicados
A Secretaria de Administração e Tecnologia faz saber que
firmou o seguinte Acordo de Cooperação.
Cooperador: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS DE ITAPEVI - AFUPI. Objeto: Cooperação para
doação de 3.300 (três mil e trezentos) botões de rosas de
cores diversificadas.
Valor: sem custo para a Prefeitura. Prazo: 30 (trinta) dias.
.............................................................................................................................................

PODER LEGISLATIVO DE ITAPEVI
Atos Oficiais
Portarias
081/2019

27/02/2019

082/2019

27/02/2019

Ricardo Mendizabal

Concessão de Férias
Nomear para o cargo de chefe de

Cinthia do Valle Cardoso de
Carvalho

083/2019

28/02/2019

Diversos

084/2019

28/02/2019

Sidnéia Maria da Silva Campos

Gabinete do Vereador Denis Lucas
de Oliveira
Fica revogado o inciso II do art. 1° da
Portaria no 078 de 21 de fevereiro de
2019, que dispõe sobre a composição
do Grupo de Apoio aos Eventos
Concessão de Férias

.............................................................................................................................................

ITAPEVIPREV
Notificações
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Fica a servidora abaixo relacionada convocada a
comparecer junto a ITAPEVIPREV, sito à Rua Eugênio Silva,
50 - Jd. Nova Itapevi – Itapevi-SP, no prazo de 05(cinco)
dias úteis a contar da publicação deste edital, munida de
documentos pessoais, para tratar de assuntos relacionados a
aposentadoria.
NOME					

RG

MARIA APARECIDA PEREIRA DE ARRUDA

283792875

MATRICULA
7270

Valéria Cristina Ianaconi
Superintendente
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