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PORTARIA NÚMERO 3 8 7 3 8
DANIEL ALONSO, Prefeito Municipal de Marília, usando de
atribuições legais, tendo em vista o que consta no Protocolo nº
54361, de 16 de novembro de 2020, NOMEIA, pelo período de 19 de
novembro a 07 de dezembro de 2020, CAIO HENRIQUE DA SILVA
OLIVEIRA, para compor o primeiro CONSELHO TUTELAR,
constituído por meio da Portaria nº 37555, de 08 de janeiro de 2020,
em substituição a Rosemeire Moreno Leal de Oliveira.
Prefeitura Municipal de Marília, 18 de novembro de 2020.
DANIEL ALONSO
Prefeito Municipal
Registrada na Secretaria Municipal da Administração, em 18 de
novembro de 2020.
RAMIRO BONFIETTI
Secretário Municipal da Administração e
Secretário Municipal de Planejamento Econômico
sas
PORTARIA NÚMERO 3 8 7 3 9
DANIEL ALONSO, Prefeito Municipal de Marília, usando de
atribuições legais, tendo em vista o que consta no Protocolo nº
44799, de 25 de setembro de 2020, consoante o que dispõem os
artigos 30, inciso I, e 31, da Lei Complementar nº 11, de 17 de
dezembro de 199l, NOMEIA, em caráter efetivo, a candidata
FERNANDA CRISTINA BORSATTO, RG nº 40459458, classificada em
7º lugar para o exercício do cargo de cargo de MÉDICA –
ESPECIALIDADE: PEDIATRIA, referência 48-A, tendo em vista o
Concurso Público de que trata o Edital de Abertura nº 04/2019, em
substituição a Maria Virgínia Lellis da Costa Andrade, exonerada
através da Portaria nº 38577, de 10 de setembro de 2020.

Quinta-feira, 19 de novembro de 2020

TERMO DE ABERTURA
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 238/2020. ID – BANCO DO BRASIL
Nº846102. ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Marília. MODALIDADE:
Pregão. FORMA: Eletrônica. OBJETO: Registro de preço, pelo prazo
de 12 meses, para eventual aquisição de madeira TIPO EUCALIPTO
CITRIODORA OU SALIGMA VERMELHA devidamente tratada para
construção e manutenção de pontes, destinadas à Secretaria
Municipal de Obras Públicas. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até
o Dia 01/12/2020 às 08:30 horas. INÍCIO DA SESSÃO: DIA 01/12/2020
às 09:30 horas no Portal do Banco do Brasil, site: www.licitacoese.com.br. INFORMAÇÕES: Diretoria de Licitações da Secretaria
Municipal da Fazenda, Avenida Santo Antonio, n.º 2377, Bairro
Somenzari,
Marília/SP–CEP:17506-040
ou
pelo
e-mail:
pregao5@marilia.sp.gov.br. O Edital também estará disponível no
site
https:
//www.marilia.sp.gov.br/portal/editais/1.
JUSTIFICATIVA: Para construção e manutenção em pontes rurais
de responsabilidade do município.
HÉLCIO FREIRE DO CARMO
Secretário Municipal de Obras Públicas
TERMO DE PRORROGAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO N°. 223/2020. ID - BANCO DO BRASIL Nº.
843641. ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Marília. MODALIDADE:
Pregão. FORMA: Eletrônica. OBJETO: Registro de Preços visando à
eventual aquisição de MEDICAMENTOS para atendimento de
Mandados Judiciais, destinados à Secretaria Municipal da Saúde,
conforme Anexo I deste Edital. Prazo 12 meses. TERMO DE
PRORROGAÇÃO: Fica redesignada a data do referido processo,
conforme segue: SESSÃO DE PROCESSAMENTO DO PREGÃO: dia
02/12/2020 a partir das 10:00 horas no Portal Banco do Brasil, site
www.licitacoes-e.com.br. Demais informações na Diretoria de
Licitações – Av. Santo Antônio 2377 ou pelo e-mail
pregao3@marilia.sp.gov.br.
CÁSSIO LUIZ PINTO JUNIOR
Secretário Municipal da Saúde

Prefeitura Municipal de Marília, 18 de novembro de 2020.
DANIEL ALONSO
Prefeito Municipal
Registrada na Secretaria Municipal da Administração, em 18 de
novembro de 2020.
RAMIRO BONFIETTI
Secretário Municipal da Administração e
Secretário Municipal de Planejamento Econômico
sas
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 216/2020. ÓRGÃO: Prefeitura Municipal
de Marília. MODALIDADE: Pregão. FORMA: Eletrônica. OBJETO:
Registro de Preços para Eventual Aquisição de Eletrodos/Pás
Adesivas Adulto e Infantil destinados ao Corpo de Bombeiros de
Marília - Prazo de 12 meses. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO: A
Prefeitura Municipal de Marília, neste ato, representada pelo
Secretário Municipal abaixo subscrito, dando cumprimento aos
dispositivos legais constantes nas Leis Federais 8666/93 e 10520/02 e
Decreto Municipal 11.001/2013, com suas alterações, HOMOLOGOU
o processo licitatório de acordo com a classificação efetuada pela
Pregoeira Vanilda Fernandes Pereira, na sessão pública realizada em
03/11/2020, conforme segue: Empresa Vencedora: Micro Service
Eletronicos EIRELI, localizada na rua Pedro Alves, nº 945 - Centro Guarapuava/PR - CEP 85010-080.
Ramiro Bonfietti
Secretário Municipal da Administração
(responsável pelo expediente do 10° GB do Posto de Bombeiros de
Marília)

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
COMUNICADO
A Secretaria Municipal da Cultura comunica por meio deste que,
excepcionalmente no dia 19 de novembro de 2020 (quinta-feira), o
expediente da Biblioteca Municipal, localizada na Rua São Luís
nº1295, nesta cidade, será das 12h às 21h30min (com intervalo das
17h30min às 19h), em decorrência do Programa Viagem Literária
que acontecerá nesta data, com programação o dia todo. Nesta
data, a Biblioteca estará aberta apenas para a realização do evento,
suspendendo portando os demais serviços.
Secretaria Municipal da Cultura, aos 10 de novembro de 2020.
André Gomes Pereira
Secretário Municipal da Cultura

ORDEM CRONOLÓGICA
Prefeitura Municipal de Marília, dando cumprimento ao disposto no
artigo 5º da Lei 8.666/93, vem justificar o pagamento fora da ordem
cronológica de suas exigibilidades das notas fiscais, a saber: Pregão
nº 256/2015 – NFs 171636, 171674, 171742, 171824, 171864, 171912,
171943, 171983 e 171024 no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
da Empresa LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA por se tratar de
publicação obrigatória dos atos oficiais em jornal de grande
circulação; Pregão n° 64/2020 – NF 49493 no valor total de R$ 510,72
(quinhentos e dez reais e setenta e dois centavos) da Empresa
ATONS
DO
BRASIL
DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, Pregão n° 172/2019 – NF 124306 no valor total
de R$ 554,40 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta
centavos) da Empresa ANBIOTON IMPORTADORA LTDA por se
tratarem do fornecimento de medicamentos e material médico para
garantir o atendimento essencial nas unidades de saúde, de pronto
atendimento, serviços de apoio e mandados judiciais; Pregão n°
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42/2020 – NF 1448 no valor total de R$ 22.758,00 (vinte e dois mil
setecentos e cinquenta e oito reais) da Empresa CENTROCOR
CLÍNICA DO CORAÇÃO LTDA por se tratar de exames e
procedimentos médicos para manutenção dos serviços essenciais de
saúde hospitalar e ambulatorial; Pregão n° 68/2018 – NFs 4930 e
4931 no valor total de R$ 1.470,00 (mil quatrocentos e setenta reais)
da Empresa MR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – EPP por se
tratar do fornecimento de gêneros alimentícios para atender
secretarias diversas do município; Pregão n° 78/2019 – NF 1628 no
valor total de R$ 556.686,00 (quinhentos e cinquenta e seis mil
seiscentos e oitenta e seis reais) da Empresa REVITA ENGENHARIA
S.A. por se tratar de prestação de serviços de transbordo, transporte
e destinação final de resíduos sólidos domiciliares produzidos no
município de Marília, em aterro sanitário, licenciado pelos órgãos de
controle ambiental; Pregão n° 96/2020 – NF 205 no valor total de R$
485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) da Empresa ANA
PAULA FAGUNDES 382.928.708-90 por se tratar da prestação de
serviços essenciais de consertos, reparos e trocas de fechaduras e
maçanetas para manutenção dos serviços de secretarias diversas do
município; Pregão n° 153/2019 – NF 1000042 no valor total de R$
493,74 (quatrocentos e noventa e três reais e setenta e quatro
centavos) da Empresa CELSO BERTOLUCI BOTUCATU – ME,
Pregão n° 145/2020 – NFs 11 e 12 no valor total de R$ 1.708,52 (mil
setecentos e oito reais e cinquenta e dois centavos) da Empresa
MARCOS MOREIRA ABACHELI 31869917812 por se tratarem da
prestação de serviços essenciais para secretarias diversa do
município; Pregão n° 241/2019 – NFs 291 e 292 no valor total de R$
8.610,00 (oito mil seiscentos e dez reais) da Empresa PUBLIX
PROPAGANDA LTDA ME por se tratar da prestação de serviços
diversos para manutenção de eventos culturais de entretenimento
para população mo município; Pregão n° 92/2018 – NFs 16650 e
16649 no valor total de R$ 528,02 (quinhentos e vinte e oito reais e
dois centavos) da Empresa LOJAS MILANI LTDA EPP, Pregão n°
107/2020 – NFs 16727, 16728, 16714, 16725, 16723, 16722, 16720,
16713 e 16719 no valor total de R$ 844,66 (oitocentos e quarenta e
quatro reais e sessenta e seis centavos) da Empresa LOJAS MILANI
LTDA EPP por se tratarem da prestação de serviços diversos e
locação de máquinas copiadoras multifuncionais para manutenção
de serviços essenciais de secretarias diversas do município;
Concorrência n° 7/2018 – NF 2357 no valor total de R$ 48.563,08
(quarenta e oito mil quinhentos e sessenta e três reais e oito
centavos) da Empresa REPLAN SANEAMENTOS E OBRAS LTDA por
se tratar do fornecimento de material e mão de obra para execução
de sistema de afastamento e tratamento de esgoto – ETE Pombo e
ETE Barbosa; Pregão n° 188/2018 – NF 157 no valor total de R$
68.320,00 (sessenta e oito mil trezentos e vinte reais) da Empresa
GABRIELA ZANGROSSI SOUZA – EPP por se tratar da prestação de
serviços de captura, apreensão e cuidados de animais para
Secretaria do Meio Ambiente e de Limpeza Pública; Pregão n°
81/2019 – NF 39399 no valor total de R$ 5.500,00 (cinco mil e
quinhentos reais) da Empresa BLUEWEB TELECOM EIRELI EPP por
se tratar de manutenção de link secundário de internet para
manutenção de serviços essenciais de processamento de dados;
Pregão n° 236/2019 – NFs 20 e 21 no valor total de R$ 72.171,02
(setenta e dois mil centos e setenta e um reais e dois centavos) da
Empresa ETHERIUM TECHNOLOGY EIRELI por se tratar de
serviços de solução para datacenter em cloud para manutenção de
serviços essenciais da Secretaria Municipal da Tecnologia da
informação; Pregão n° 84/2018 – NF 827 no valor total de R$ 3.100,00
(três mil e cem reais) da Empresa INSTITUTO GOV LTDA por se
tratar de cessão de licença de uso de programas para prestação de
contas do terceiro setor; Pregão n° 44/2018 – NF 190 no valor total de
R$ 3.850,00 (três mil oitocentos e cinquenta reais) da Empresa
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SPDBRASIL SOFTWARES E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA por
se tratar da manutenção de sistema para recadastramento de
contribuintes para prefeitura e secretarias diversas; Pregão n°
86/2018 – NF 191 no valor total de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos
reais) da Empresa SPDBRASIL SOFTWARES E PROCESSAMENTO
DE DADOS LTDA por se tratar da locação de software para gestão
de captação de recursos e convênios, suporte técnico e manutenção;
Pregão n° 126/2016 – NF 82555 no valor total de R$ 1.752.707,08 (um
milhão setecentos e cinquenta e dois mil setecentos e sete reais e
oito centavos) da Empresa SINDPLUS ADMINISTRADORA DE
CARTÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇAS EIRELI por se
tratar da prestação de serviços de fornecimento de vale alimentação
aos servidores municipais.
Marília, 18 de Novembro de 2020.
LEVI GOMES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA
EDITAL Nº 36/2020 - P.P. nº 15/2020. ÓRGÃO: Departamento de
Água e Esgoto de Marília. MODALIDADE: Pregão Presencial nº
15/2020. OBJETO: contratação de instituição financeira, público
ou privada, em caráter de exclusividade de serviços centralizados de
processamento da folha de pagamento gerada pelo
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA, Tipo: Maior
Oferta, sem ônus para o Contratante, abrangendo todos os
servidores efetivos, comissionados, agentes públicos, ou seja, qualquer
pessoa que mantenha ou venha manter vínculo de remuneração
empregatícia com o Departamento de Água e Esgoto de MaríliaDAEM, pelo período de 60 meses,conforme descrição e especificação
constantes no anexo I - termo de referência do Edital. SESSÃO DE
PROCESSAMENTO DO PREGÃO: Dia 02/12/2020 a partir das 09:00
horas na Divisão de Suprimentos – Rua São Luis, nº 359 – Marília-SP.
O Edital completo bem como maiores informações poderão ser
obtidos no endereço acima, pelo fone (14) 3402-8510, no site:
daem.com.br ou por e-mail: dacompra@terra.com.br e
licitacaodaem@gmail.com . Marília, 18 de novembro 2020. André
Luiz Ferioli – Presidente - DAEM.
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