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PODER EXECUTIVO DE ITAPEVI
Secretaria de Suprimentos
Licitações e Contratos
Aviso de Licitação
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
P. M. Itapevi – Processo n.º SUPRI 485/19 – Pregão
Presencial nº 53/19 – Registro de Preços para eventual
aquisição de concreto usinado para construção e manutenção
de calçadas, guias, sarjetas, sarjetões, viela e praças do
Município de Itapevi. (Licitação diferenciada com itens
de ampla participação e itens exclusivos para ME, EPP e
MEI, nos termos do Artigo 48, L, da Lei Complementar n º
123/2006). – Recebimento de Envelopes às 14:00 horas do
dia 27/06/2019 – Abertura de Envelopes às 14:00 horas do dia
27/06/2019. Local: Rua Agostinho Ferreira Campos, nº. 675
– 2º Andar –Vila Nova Itapevi – Itapevi/SP. – Retirar o edital
mediante a pagamento de cópias ou gratuitamente na página
da Internet http://www.itapevi.sp.gov.br - Fone: (11) 41437600. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 11/06/2019
– Departamento de Compras e Licitações.
P. M. Itapevi – Processo n.º SUPRI 176/19 – Pregão
Presencial nº 54/19 – Contratação de empresa especializada
de prestação de serviço para preparação e entrega de refeições
prontas do tipo “Marmitex” e suco de frutas, destinados
aos pacientes do Caps. – Centro de Atenção Psicossocial
do Município de Itapevi (Licitação exclusiva para ME, EPP
e MEI, nos termos do Artigo 48, I, da Lei Complementar nº
123/2006). – Recebimento de Envelopes às 14:00 horas do
dia 01/07/2019 – Abertura de Envelopes às 14:00 horas do dia
01/07/2019. Local: Rua Agostinho Ferreira Campos, nº. 675
– 2º Andar –Vila Nova Itapevi – Itapevi/SP. – Retirar o edital
mediante a pagamento de cópias ou gratuitamente na página
da Internet http://www.itapevi.sp.gov.br - Fone: (11) 41437600. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 11/06/2019
– Departamento de Compras e Licitações.
P. M. Itapevi – Processo n.º SUPRI 276/18 – Pregão
Presencial nº 55/19 – Contratação de empresa especializada
para prestação de serviço de locação de impressoras
multifuncionais destinadas a diversas Secretarias do Município
(Licitação diferenciada com itens de ampla participação e itens
exclusivos para ME, EPP e MEI, nos termos do Artigo 48, L, da
Lei Complementar n º 123/2006). – Recebimento de Envelopes
às 09:00 horas do dia 04/07/2019 – Abertura de Envelopes às
09:00 horas do dia 04/07/2019. Local: Rua Agostinho Ferreira
Campos, nº. 675 – 2º Andar –Vila Nova Itapevi – Itapevi/
SP. – Retirar o edital mediante a pagamento de cópias ou
gratuitamente na página da Internet http://www.itapevi.sp.gov.
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br - Fone: (11) 4143-7600. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br.
Itapevi, 11/06/2019 – Departamento de Compras e Licitações.
P. M. Itapevi – Processo n.º SUPRI 132/19 – Pregão
Presencial nº 56/19 – Registro de Preços para eventual
aquisição de materiais de papelaria e escritório (Licitação
diferenciada com itens de ampla participação e itens exclusivos
para ME, EPP e MEI, nos termos do Artigo 48, L, da Lei
Complementar n º 123/2006). – Recebimento de Envelopes
às 09:00 horas do dia 05/07/2019 – Abertura de Envelopes às
09:00 horas do dia 05/07/2019. Local: Rua Agostinho Ferreira
Campos, nº. 675 – 2º Andar –Vila Nova Itapevi – Itapevi/
SP. – Retirar o edital mediante a 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, 11/06/2019 – Departamento de Compras e Licitações.
.............................................................................................................................................

Conselhos Municipais
Conselho Municipal do Idoso – CMI
REUNIÃO ORDINÁRIA 06 / junho / 2019.
Aos seis dias do mês de junho de dois mil e dezenove,
reuniram-se os membros do Conselho Municipal do Idoso de
Itapevi no CCI – Centro de Convivência do Idoso de Itapevi,
conforme convocação via mídia eletrônica (wattsap e e-mail),
feita pelo secretário do conselho, iniciando-se às 8:55 hs a
reunião ordinária para debater os temas na pauta enviada
pela presidente Sandra. Estiveram presentes os seguintes
conselheiros conforme lista de presença assinada: Conselheiros
representantes da sociedade civil: presidente Sandra Silva
Santos; Vanda Maria Rocha Alves, Célia Regina Costa, e Luiz
Carlos Delgado de Aguiar - Conselheiros representantes do
poder público: Sueli Rodrigues do Nascimento Tierno, Leda
Maria da Silva Rocha (suplente Sueli); e Jozinete de Oliveira
do CCI; A presidente agradeceu a presença de todos nesta
reunião e solicitou ao secretário que lesse a ata da reunião
anterior, sendo debatidos os temas pendentes à saber: a visita
a Hospedagem Recanto que estava programada para o dia
16 de maio foi adiada, pois foi enviado ofício de tramitação
para secretaria de saúde e secretaria da receita para
verificar a legalidade do funcionamento da entidade. Optouse por aguardar um retorno das secretarias para agendar
uma visita ao local. Foi solicitado a Lourdes da secretaria
de Desenvolvimento Social da possibilidade de divulgação
dos calendários de atividades e reuniões do conselho do
idoso e a fixação em mural apropriado de calendários de
reuniões e atividades para maior divulgação. Foi solicitado
também a Lourdes e a Dra. Elaine um cronograma completo
das ações do Projeto Viva Maturidade, pois foi apresentado
o antigo projeto, e precisamos para identificar e conhecer
melhor as ações. Foi comentado sobre idosos que chegam
de madrugada nos PS para agendar exames sendo algo
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difícil para os mesmos, porém a Sueli rapidamente passou
a informação que foi identificado esta situação e feito uma
reestruturação na UBS do Rainha, onde estava existindo este
problema, e a nova coordenadora dra. Kátia já esta revendo
estes procedimentos, inclusive agendando em todos os
dias os exames e com atendimento preferencial já logo na
entrada com uma triagem de atendimento. Todos elogiaram e
agradeceram a informação, inclusive a Sandra informou que
este no local para agendar uma consulta para sua mãe e viu
uma boa organização de atendimento com 3 atendentes e
o atendimento preferencial muito bom e não ficou mais que
10 minutos para o agendamento. Cobrou-se as carteirinhas
de passagem nos ônibus para os idosos, que estão com
uma demora de tempo para emissão e existindo bastante
reclamações, sendo que a Jozinete do CCI informou que a
pedido da prefeitura estiveram dois funcionários da prefeitura
e da Benfica para verificar e resolver esta situação, sendo
então decidido que aguardaríamos para ver a solução do
problema. Sobre a ausência de participantes do conselho, que
se ausentam nas reuniões e não justificam, devemos fazer um
levantamento de frequência e analisar caso a caso. Na ação
para comemoração do dia mundial do idoso foi informado que
estará tendo uma palestra no dia 17 de junho as 9 hs no salão
da Kolping e que a presidente estará verificando com a Leticia
para divulgação ao conselho e a nossa participação. Nos
debates sugerimos ser importante um Centro de Convivência
do Idoso como este que foi reformado e entregue esta semana
pela prefeitura, e melhor seria se pudesse existir outros iguais
ou melhores em outros locais para atender a muito mais
idosos, que não precisariam se deslocar tanto, depender de
transportes, e que esta convivência e atividades que exercem
seriam um divisor para que tivessem uma saúde melhor,
sem ficar confinados em suas casas as vezes em condição
desfavoráveis, que poderia existir no local além de atividades
para o corpo, um cinema com filmes de suas épocas, leituras
que voluntários poderiam fazer para eles, uma alimentação
regular, pois assim muitos não mais iriam com tanta frequência
procurar o sistema de saúde. Se a prefeitura conseguisse estes
locais que poderiam ser menores mais com estrutura seria
muito bom para os idosos. Foi comentado pela Jozinete sobre
o dia do Idoso em 01 de outubro que é feita uma caminhada
do Itashopping do Centro até a praça 1º de fevereiro, e que
poderíamos fazer parcerias com entidades e realizar uma feira
da saúde, e apresentação de danças. Todos concordaram que
seria uma excelente atividade e boa divulgação do conselho
para a sociedade. Também sugeriu-se trazer a escola para o
CCI, onde as crianças seriam ainda pequenas conscientizadas
da importância de tratar bem o idoso, e respeita-lo tanto em
casa como na rua. E também de o idoso ir nas escolas para
conversar com os alunos, falar da vida e da importância de
serem respeitados. Também de criar vídeos institucionais com
a melhor idade para serem projetados nas escolas onde estas
crianças teriam uma mentalidade diferente se conhecerem o
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lado bom do idoso, e serem formados para serem cidadãos do
bem num futuro bem próximo. Nada mais havendo a tratar, as
10:15 hs, eu Luiz Carlos Delgado de Aguiar, secretariei esta
reunião e assino a presente ata em conjunto com a presidente
do conselho.
Sandra Silva Santos
Presidente do CMI.
Luiz Carlos Delgado de Aguiar
Secretário do CMI.
.............................................................................................................................................

PODER LEGISLATIVO DE ITAPEVI
Atos Oficiais
Portarias
149/2019

Diversos

150/2019
151/2019

Rebeca Moreira Barbosa
Caroline Pires Col Freiria
Tania Regina Bezerra
Gonçalves

152/2019

153/2019

Rene Tapigliani Salina

154/2019

Rosangela Fuzita
Silvestre

155/2019

Ricardo Proença de
Almeida Maia

156/2019

Derek Silva Vieira

157/2019
158/2019

Tiago Gregorio
Miltes Chaluppe
Leda Cordeiro dos
Santos

159/2019
160/2019

Lucas Emanuel da Silva

161/2019

Diversos

162/2019

Romualdo de Campos

Art. 1° O art. 2° da Portaria n° 128 de 26 de
abril de 2019 passa a vigorar com a seguinte
redação:“Art. 2° Designar como equipe de apoio
as servidoras Thais Grandi e Lucia Helena
Rodrigues de Oliveira.”
Concessão de Férias
Concessão de Férias
Exonerar do Cargo de Assessor Parlamentar
O art. 1° da Portaria n° 103 de 22 de março de 2019
passa a vigorar com a seguinte redação:Designar o
servidor para atuar como Pregoeiro no Pregão para
Registro de Preços n° 002/2019, que tem por objeto a
Aquisição de Materiais de Higiene e Descartáveis.”
Alterar a lotação da servidora, definida na Portaria
n° 025/2019, que passa a exercer suas funções no
Gabinete do Vereador Anderson Cavanha
Alterar a lotação do servidor, definida na Portaria
n° 328/2017, que passa a exercer suas funções no
Gabinete da Presidência.
Exonerar, a pedido, o servidor ocupante do cargo
de Assistente Legislativo
Concessão de Férias
Concessão de Férias
Concessão de férias em pecúnia
Nomear para exercer no Gabinete do
Vereador Ivonildo Andrade da Hora, o cargo
de Assessor Parlamenta
Art. 1° Fica prorrogado por 60 (sessenta) dias,
o prazo estabelecido no art. 2° da Portaria 114
de 10/04/2019, para conclusão dos trabalhos
da Comissão Permanente que tem por objetivo
apurar a responsabilidade na execução dos
contratos administrativos apontadas nos autos do
Processo Administrativo n°292/2015 e Processo
Adm. 047/2019.Art. 2° Esta portaria entra em vigor
na data de sua publicação produzindo seus efeitos
a partir de 10 de junho de 2019.
Concessão de Férias
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