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SECRETARIA GERAL

DECRETO Nº 2.610 de 16dejulho de 2019

DISPÕE SOBRE A DELEGAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES DE 
GESTOR/ORDENADOR DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL 
DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

O Prefeito Municipal de Casa Branca (SP), Marco Cesar 
de Paiva Aga, no uso e gozo de suas atribuições legais, que 
lhe são conferidas por Lei, nos termos do Art. 81, Inciso VIII, 
da Lei Orgânica do município e Art. 37º, Inciso IX da Cons-
tituição Federal,

CONSIDERANDOasubstituiçãodo Diretor Financeiro da 
Prefeitura Municipal de Casa Branca, através da Portaria 
no. 6.350 de 18 de maio de 2018;

DECRETA

Art. 1º Fica alterado o Art. 1º. do Decreto no. 
2.506 de 07 de março de 2018, ficadelegado a competência 
de gestor e ordenador de despesas do Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, inscrito no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 22.038.505/0001-88, a 
SraELIANE CIRQUEIRA DA SILVA, enquanto no exercício do 
cargo de Diretor Financeiro da Prefeitura Municipal de Casa 
Branca.

Art. 2º A delegação referida no artigo 1º deste De-
creto é por prazo indeterminado.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 16 de julho de 2019.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixado na Sede da Prefeitura Municipal e arquivado nesta 
Secretaria

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL

P O R T A R I A   Nº.6.548

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA, PREFEITO  MUNICIPAL 
DE CASA BRANCA, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO E GOZO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE O ART. 81, ITEM   
VIII   DA   LEI   ORGÂNICA     DO MUNICÍPIO.

RESOLVE designar os Senhores, abaixo relacionados 
sem prejuízo de suas atribuições normais, de conformida-
de com o Ofício Circular da DRSXIV – São João da Boa Vista 
para, constituírem o COMITÊ REGIONAL DE VIGILÂNCIA E 
MORTALIDADE MATERNA E INFANTIL do Município.

Roseli Teresa Favoretto Castoldi – Diretora da Divisão de Clínicas 

Camila Pioltine Lucchesi – Obstetriz

 Monise B. G. L. S. Paiva – Enfermeira do ESF João e Oliveira

Tamy Isabella Moffa – Enfermeira da Atenção Básica

Maria Cristina Baraldi – Responsável da Unidade Saúde da Mulher

Alessandro José de Goes – Vigilância Epidemiológica

Mariana S. Junqueira – Médica

Carmem Cecília Remédio Gonçalo – Enfermeira da Santa Casa 

Ana Carina Pinheiro Domingues – Enfermeira 

Fica revogada a Portaria no. 6.423 de 24 de agosto de 
2018.

Registre      -      se      e      Publique      -      se

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 18 de julho de 2019.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Secretaria Geral/ 2019

ANTEPROJETO DE LEI Nº 05/2019 de Autoria dos vereadores 
MARCELO GALANTE LOPES CUNHA, RUBENS ANTONIO SCAPIN

LEI Nº 3.604 de 19 de julho de 2019.
 
AUTORIZA O CHEFE DO EXECUTIVO A DOAR UM LOTE DE 

TERRENO URBANO À ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS PARA RESGATES 
ANIMAIS-AMPARA.

A Câmara Municipal de Casa Branca aprova e o Prefeito 
Municipal sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Executivo municipal autorizado a 
alienar, por doação, um lote de terreno sem benfeitorias, perten-
cente ao patrimônio do município, localizado no Portal dos Pi-
nheiros, conforme descrito adiante, para a Associação de Amigos 
para Resgates Animais.

Descrição do imóvel: u m terreno sem benfeitorias, situa-
do nesta cidade, município e comarca de Casa Branca, Estado de 
São Paulo, no bairro Portal dos Pinheiros, lote n° 01 da Quadra 
C, com frente para a Rua 03 por onde mede 60,00 metros; pelo 
lado direito de quem olha para o interior do terreno, confron-
tando com o sistema de recuo, mede 101,79 metros; pelo lado 
esquerdo, mesmo sentido, confronta com o lote n° 02 e mede 
100 metros; no fundo, confrontando com José de Mello, mede 
41 metros, encerrando a área total de 5.050,00 m2, com Cadastro 
Municipal n° 01.2.118.0270.001.968. e detentor da Matrícula no. 
5315, junto ao Cartório Registro de Imóveis desta Comarca.

Art. 2°. Na escritura de doação a ser lavrada constarão, 
obrigatoriamente, cláusulas deliberando:

I – os encargos da donatária, os prazos de cumprimento 
fixados nesta lei e a reversão do imóvel, se não lhe for dado o fim 
estabelecido no inciso, sob pena de nulidade;

II – que o imóvel objeto da doação destinar-se-á à cons-
trução de um canil para abrigar animais de pequeno porte aban-
donados;

III – que a donatária obriga-se a dar início à construção de 
que trata o inciso anterior no prazo de 2 anos e a conclui-la no 
prazo de 5 anos, a contar da publicação desta lei;

IV – caso não seja atendida qualquer das disposições aci-
ma, bem como no caso de extinção da associação, será anulada 
a escritura lavrada, com a consequente reversão do imóvel ao 
patrimônio do município, com todas as benfeitorias porventura 
nele implantadas, independentemente de qualquer indenização.

Art. 3°. As despesas decorrentes da lavratura da escritura e 
respectivos registros serão suportados pela donatária.

Art. 4°. Revogadas as disposições em contrário, esta lei en-
tra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 19 de julho de 2019.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta 
Secretaria

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL

EXPEDIENTE
O Diário Oficial do Município é uma publicação oficial 

da Prefeitura do Município de Casa Branca e da Câmara Mu-
nicipal de Casa Branca

Jornalista Responsável:
Andréa Brock - MTB 26.526

Priscila Forgione - Assistente - MTB 44.471

Tiragem: 1.500 exemplares
Distribuição Gratuita

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO
Processo n° 003/2019

Carta Convite n° 001/2019

O Presidente da Câmara Municipal de Casa Branca tor-
na público o CANCELAMENTO da licitação objeto da Carta 
Convite n° 001/2019 – aquisição e instalação de 5 (cinco) 
aparelhos de ar-condicionado para o Auditório e Arquivo do 
Legislativo, tendo em vista a necessidade de alteração no 
Edital de Licitação, conforme apontado pela Assessoria de 
Assuntos Jurídicos da Câmara Municipal.

Casa Branca, 22 de julho de 2019.

VEREADOR JOSÉ CLÁUDIO MARTINS DOS REIS 
PRESIDENTE
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LISTA DOS CONDIDATOS HABILITADOS PARA A AVALIAÇÃO 
PSICOLÓGICA DO PROCESSO DA ELEIÇÃO UNIFICADA 

CONSELHO TUTELAR -
EDITAL N.º 01/2019, DE 02 DE MAIO DE 2019 

A AVALIAÇÃO A SER REALIZADA NO DIA 27 DE JULHO DE 2019 DÀS 8:00h 

ÀS 17:00h, CONFORME CONVOCAÇÃO NO EDITAL.

Casa Branca, 22 de julho de 2019

___________________________
João Osmir Bento

Presidente do CMDCA
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-

cente

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Casa Branca

Lei Federal 8.069 /90
Av. Luis Gama, nº 131, Centro, Casa Branca/SP.

Tel.: (19) 3671 6013 E-mail: conselhos@casabranca.sp.gov.br

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Casa Branca

Lei Federal 8.069 /90
Av. Luis Gama, nº 131, Centro, Casa Branca/SP.

Tel.: (19) 3671 6013 E-mail: conselhos@casabranca.sp.gov.br
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Secretaria Geral

DECRETO  N° 2.613  de  22 de julho  de 2019

Dispõe sobre a regulamentação, no âmbito do Muni-
cípio de Casa Branca, da Lei nº 9.790/99 que dispõe sobre 
as parcerias com as Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público – OSCIP´S.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA, PREFEITO MUNICIPAL 
DE CASA BRANCA – SP, NO USO E GOZO DE SUAS ATRIBUI-
ÇÕES LEGAIS, QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, NOS TER-
MOS DO ART. 81, VIII DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, 

  
D E C R E T A: -

Art. lº.  – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado 
a celebrar parcerias com as Organizações da Sociedade Civil 
de Interesse Público – OSCIP’s, nos termos da Lei Federal nº 
9.790/99 e do Decreto nº 3.100/99.

§ 1º Os termos de Parcerias com organizações da So-
ciedade Civil de Interesse Público - OSCIP’s deverão ser pre-
cedidos de prévia seleção por procedimento Administrativo 
idôneo, transparente, impessoal, isonômico, claro e objetivo.

§ 2º A seleção de que trata o parágrafo anterior será 
precedida de Concurso de Projetos, conforme previsto no 
art. 5º e seguinte do presente decreto.

Art. 2º. – Para fins de parceria entre o Município de 
Casa Branca e as Organizações da Sociedade Civil de Inte-
resse Público – OSCIP’s, observado em qualquer caso, o prin-
cipio da universalização dos serviços, no respectivo âmbito 
de atuação das Organizações, estas deverão preencher os 
requisitos objetivos sociais e tenham pelo menos uma das 
seguintes finalidades:

I – promoção da assistência social;

II – promoção da cultura, defesa e conservação do pa-
trimônio histórico e artístico;

III – promoção gratuita da educação;

IV – promoção gratuita da saúde;

V – promoção da segurança alimentar e nutricional;

VI – defesa, preservação e conservação do meio am-
biente e promoção do desenvolvimento sustentável;

VII – promoção do voluntário;

VIII – promoção do desenvolvimento econômico e so-
cial e combate a pobreza;

IX – experimentação, não lucrativa, de novos modelos 
sócio-produtivos e de sistemas alternativos de produção, co-
mércio, emprego e crédito;

X – promoção de direitos estabelecidos, construção 
de novos direitos e assessoria jurídica gratuita de interesse 
suplementar;

XI – promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direi-
tos humanos, da democracia e de outros valores universais;

XII – estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecno-
logias alternativas, produção e divulgação de informação e 
conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito às 
atividades de gestão pública.

§1º Para os fins deste artigo, a dedicação às atividades 
nele previstas configura-se mediante a execução direta de 
projetos, programas, planos de ações correlatas, por meio 
da doação de recursos físicos, humanos e financeiros, ou 
ainda pela prestação de serviços intermediários de apoio a 
outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor 
público que atuem em áreas afins.

§2º Não são considerados recursos próprios aqueles 
gerados pela cobrança de serviços de qualquer pessoa física 
ou jurídica, ou obtidos em virtude de repasse ou arrecada-
ção compulsória.

§3º O condicionamento da prestação de serviço ao 
recebimento de doação, contrapartida ou equivalente não 
pode ser considerado como promoção gratuita de serviço

Art. 3º. – Será firmado entre o Poder Público e as enti-
dades qualificadas como Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público, Termo de Parceria destinado à formação 
de vínculo de cooperação entre as partes, para o fomento e 
a execução das atividades de interesse público.

§1º O Município firmará o Termo de Parceria, do qual 
constarão os direitos, as responsabilidades e as obrigações 
das partes e as cláusulas essenciais descritas no art. 10, da 
Lei nº0.790, de 1999.

§2º Ao Termo de Parceria, no que couber, será aplicada 
de forma assessória ou concomitante as penalidades previs-
tas na Lei nº 8.666, de 1993;

§3º São cláusulas essenciais do Termo de Parceira:

I - a do objeto, que conterá a especificação do progra-
ma de trabalho proposto pela Organização da Sociedade Ci-
vil de Interesse Público;

II – a de estipulação das metas e dos resultados a se-
rem atingidos e os respectivos prazos de execução ou cro-
nograma;

III – a de previsão expressa dos critérios objetivos de 
avaliação de desempenho a serem utilizados, mediante indi-
cadores de resultado;

IV – a de previsão de receitas e despesas a serem rea-
lizadas em seu cumprimento, estipulando item por item as 
categorias contábeis usadas pela organização e o detalha-
mento das remunerações e benefícios de pessoal a serem 
pagos, com recursos oriundos ou vinculados ao Termo de 
Parceria, a seus diretores, empregados e consultores.

V – a que estabelece as obrigações da Sociedade Civil 
de Interesse Público, entre as quais a de apresentar ao Poder 
Público, relatório sobre a execução do objeto do Termo de 
Parceria, contendo comparativo específico das metas pro-
postas com os resultados alcançados, acompanhado de pres-
tação de contas dos gastos e receitas efetivamente realiza-
das, independente das previsões mencionadas no inciso IV;

VI – a de publicação, na imprensa oficial do Municí-
pio de extrato do Termo de Parceria e de demonstrativo da 
sua execução física e financeira, simplificado, contendo os 
dados principais da documentação obrigatória do inciso V, 
sob pena de não liberação dos recursos previstos no Termo 

de Parceria;

VII – O extrato do Termo de Parceria deverá ser publi-
cado pelo Município até o décimo quinto dia subsequente a 
sua assinatura.

§4º A execução do objeto do Termo de Parceria será 
acompanhada e fiscalizada por fiscal do termo, designado 
pelo chefe do Poder Executivo, correspondente a área de 
atuação à atividade fomentada, e quando necessário pelos 
Conselhos de Políticas Públicas das áreas correspondentes 
de atuação existentes.

§5º Os responsáveis pela fiscalização do Termo de Par-
ceria, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade 
ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem 
pública pela organização parceira, darão imediata ciência ao 
seu chefe do Poder Executivo para tomada de medidas pre-
vistas em Lei, sob pena de responsabilidade solidária.

Art. 4º - O Termo de Parceria poderá ser celebrado por 
período superior ao do exercício fiscal.

§1º Caso expire a vigência do Termo de Parceria sem 
o adimplemento total do seu objeto pelo órgão parceiro ou 
havendo excedentes financeiros disponíveis com a Organi-
zação da Sociedade Civil de Interesse Público, o referido Ter-
mo poderá ser prorrogado, por igual e sucessivo período até 
o prazo máximo de 60 (sessenta) meses.

§2º As despesas previstas no Termo de Parceria e re-
alizadas no período compreendido entra a data original de 
encerramento e a formalização de nova data de término se-
rão consideradas como legítimas, desde que cobertas pelo 
respectivo empenho.

Art. 5º - Para a realização de prévia seleção por proce-
dimento Administrativo, concurso de Projetos, Chamamen-
to Público ou de outro critério inteiramente objetivo, a área 
interessada deverá preparar descritivo básico, para execu-
ção com clareza, objetividade, detalhamento, especificação 
técnica do em, do projeto, da obra ou do serviço a ser obtido 
ou realizado por meio do Termo de Parceria.

Art. 6º - Do edital do concurso ou do chamamento pú-
blico deverá constar, no mínimo, informações sobre:

I – prazos, condições e forma de apresentação das pro-
postas;

II – especificações técnicas do objeto do Termo de Par-
ceria;

III – critérios de seleção e julgamento das propostas;

IV – datas para apresentação de propostas;

V – local de apresentação de propostas e;

VI – valor máximo a ser desembolsado.

§1º Entre a publicação do Edital e a realização da ses-
são de seleção da OSCIP, deverá ter interstício de 15 (quinze) 
dias corrido.

§ 2º No que couber inserir ao edital, será utilizado as 
normas da Lei nº 8.666/93.

Art. 7º -  A Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público deverá apresentar seu projeto técnico e o detalha-
mento dos custos a serem realizados na sua implementação 
ao órgão estatal parceiro.

Art. 8º Na seleção e no julgamento dos projetos levar-
-se-ão em conta:

I - o mérito intrínseco e adequação ao edital do projeto 
apresentado;
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II - a capacidade técnica e operacional da candidata;

III - a adequação entre os meios sugeri-
dos, seus custos, cronogramas e resultados; 

IV - o ajustamento da proposta às especificações téc-
nicas;

V - a regularidade jurídica e institucional da Organiza-
ção da Sociedade Civil de Interesse Público;

Art.9º - Obedecidos aos princípios da administração 
pública, são inaceitáveis como critério de seleção, de des-
qualificação ou pontuação:

I - o local do domicílio da Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público ou a exigência de experiência de 
trabalho da organização no local de domicílio do órgão par-
ceiro estatal;

II - a obrigatoriedade de consórcio ou associação com 
entidades sediadas na localidade onde deverá ser celebrado 
o Termo de Parceria;

III - o volume de contrapartida ou qualquer outro be-
nefício oferecido pela Organização da Sociedade Civil de In-
teresse Público.

Art.10 - O julgamento será realizado sobre o conjun-
to das propostas das Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público, não sendo aceitos como critérios de jul-
gamento os aspectos jurídicos, administrativos, técnicos ou 
operacionais não estipulados no edital do Concurso ou do 
Chamamento Público.

Art. 11 - Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 22 de julho de 2019.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixado na Sede da Prefeitura Municipal e arquivado nesta 
Secretaria.

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
SECRETARIA GERAL

SECRETARIA GERAL

P O R T A R I A   Nº. 6.545

Dispõe sobre composição da Comissão Organizadora 
dos Jogos Regionais para 2020.

O Sr. Marco César de Paiva Aga infra-assinado, Pre-
feito Municipal de Casa Branca – SP, no uso de suas atri-
buições legais, e considerando os termos do  Congresso de 
Escolha da Sede 2020,  para o 64º. Jogos Regionais da 4ª. 
Região Esportiva em 2020.

Considerando, ainda, a Candidatura  Conjunta de 
Casa Branca/SP e Tambaú/SP,

  RESOLVE:
Art. 1º - Designa os profissionais abaixo relacionados,  

para compor a Comissão  Organizadora dos Jogos Regio-
nais da 4ª. Região Esportiva em 2020:

Presidente  
Marco Antonio de Paiva Aga RG: 8.454.994
Membros  
Sérgio Luiz de Oliveira RG: 44.607.430-5
Carlos André Casali                                       RG 24.677.263-3
Ivanilde Moreira   RG: 16.385.544-4
Simoni Guerino da Silva Sanchez RG:41.868.915-5

Art. 2º –  Esta Portaria entrará em vigor nesta data.

Registre-se   e   Publique - se
 
Prefeitura Municipal de Casa Branca, 17 de julho de 2019.

  
MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA

PREFEITO MUNICIPAL

P O R T A R I A Nº. 6.546

 MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA, PREFEITO MUNICIPAL 
DE CASA BRANCA, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO E GOZO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE O ART. 81, ITEM   
V e VIII   DA   LEI   ORGÂNICA DO MUNICÍPIO,   
  

NOMEIA e dá posse aos novos membros que constitui-
rão o Mesa Diretora do CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREI-
TOS DO IDOSO, com mandato 2019 a 2021, conforme segue:

Presidente:  Carlos André Casalli 

Vice-presidente:   Elisete de Castro Galante Bissochi

1ª Secretária: Solange Maria Scacabarrozzi

2ª Secretária: Thamires Caroline Raphael Aguilar Lopes

Registre     -     se         e         Publique     -     se

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 10 de julho de 2019.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2019 - PROCESSO nº 59/2019

Objeto:Aquisição de Mudas de Jabuticaba.
Entrega de Envelopes Nº 01 e Nº 02 até às 08:50 horas do dia 
02/08/2019. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina 
com Rua Altino Arantes, Setor de Protocolo. 
Abertura: A abertura dos envelopes ocorrerá no mesmo dia 
indicado às 09hs. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Es-
quina com Rua Altino Arantes, Setor de Licitações. 
Retirada do Edital pelo email: licitacao@casabranca.sp.gov.
br ou na Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina com Rua 
Altino Arantes, Setor de Protocolo.
Esclarecimentos Fone (19) 3671-9748. 

Casa Branca, 22.07.2019

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
REABERTURA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2019 - PROCESSO nº 60/2019

Objeto:Registro de Preços para aquisição de pneus, prote-
tores e câmaras de ar para a Frota Municipal de Veículos da 
Prefeitura Municipal de Casa Branca.
Entrega de Envelopes Nº 01 e Nº 02 até às 13:50 horas do dia 
02/08/2019. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina 
com Rua Altino Arantes, Setor de Protocolo. 
Abertura: A abertura dos envelopes ocorrerá no mesmo dia 
indicado às 14hs. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Es-
quina com Rua Altino Arantes, Setor de Licitações. 
Retirada do Edital pelo email: licitacao@casabranca.sp.gov.
br ou na Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina com Rua 
Altino Arantes, Setor de Protocolo.
Esclarecimentos Fone (19) 3671-9748. 

Casa Branca, 22.07.2019

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
CONCURSO DE PROJETOS Nº 01/2019 - PROCESSO nº 64/2019

Objeto:Escolha de entidade de direito privado sem fins 
lucrativos, qualificadas como Organização da Sociedade Civil 
de Interesse Público - OSCIP para celebração de Termo de Parce-
ria para  criar suporte tecnológico ao aprimoramento da gestão 
institucional das políticas públicas  desenvolvidas  no municí-
pio nas áreas da educação, saúde, promoção social, atendimen-
to cívico e  gestão de ações internas, com vistas à ampliar a 
qualidade do serviço público prestado e  ampliar a participação 
e o controle efetivo da sociedade civil nas ações estatais .

A proposta deverá ser apresentada, no Setor de Licita-
ções do Departamento de Planejamento e Apoio Administrati-
vo, localizado na  Praça Barão de Mogi Guaçu, nº 51 - Esquina 
com a Rua Altino Arantes – Centro, no prazo de 15 (quinze) dias 
após o lançamento e publicidade do Concurso de Projeto, ou 
até a data limite de 12 de agosto de 2019 às 09 horas.

Retirada do Edital pelo email: licitacao@casabranca.sp.
gov.br ou na Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina com Rua 
Altino Arantes, Setor de Protocolo.

Esclarecimentos Fone (19) 3671-9720-ramal 9748. 

Casa Branca, 25.07.2019

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal 

COMUNICADO

Com referência ao Pregão Presencial nº 37/2019 – Processo nº 
70/2019- Objeto: Contratação De Empresa Especializada No 
Fornecimento De Equipamentos E Materiais Permanentes para 
a Rede Municipal de Saúde, conforme emendas parlamentares 
FNS n° 45735.4790000/1140-01 e n° 11839.940000/1160-01, in-
formamos que houve alterações nos descritivos dos objetos do 
item 2.1.

Informamos, ainda, que a data de entrega e abertura dos enve-
lopes nº 01 “PROPOSTA”, nº 02 “HABILITAÇÃO” foi transferida 
para o dia 07 de agosto de 2019, ficando da seguinte confor-
midade:

Para recebimento dos envelopes propostas e habilitação, fica 
determinado o dia 07 de agosto  de 2019, até às 08:50 horas, 
os quais deverão ser entregues nos Setor de Protocolo, da Pre-
feitura Municipal. 

 O início da abertura dos Envelopes nº 01 (Proposta) ocorrerá às 
09 horas do dia 07 de agosto de 2019 na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal.

Casa Branca, 25 de julho  de 2019.

CLAUDIO REZENDE JUNIOR
Pregoeiro
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