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Habitação divulga nova lista de sorteados 
com pendências para o Altos do Ipanema

Zaqueu Proença   SECOM

OUVINDO SOROCABA

Mais uma lista parcial com os no-
mes dos sorteados que correm o risco 
de perder a chance de acesso aos apar-
tamentos no Jardim Altos do Ipanema 
foi divulgada na sexta-feira (14) pela 
Prefeitura de Sorocaba.

Essa é a segunda relação, com mais 
31 pessoas, cujas análises da Caixa Eco-
nômica Federal (CEF) identifi caram a 
falta de documentos exigidos dentro do 
programa Minha Casa Minha Vida.

Todos os nomes podem ser conferi-
dos pela internet, no endereço https://

ANIMAZOO

CANTA SERVIDOR

Mais de 50 moradores do bairro Aparecidinha e 
imediações foram ouvidos pela Prefeitura durante o dia 
15. Na segunda edição do projeto Ouvindo Sorocaba, 
uma estrutura foi preparada em frente ao Centro de 
Referência de Assistência Social (Cras) daquele bairro. 
O evento é promovido pela Secretaria do Gabinete 
Central. Todos os cidadãos que levaram pedidos ou 
outros encaminhamentos para a Prefeitura tiveram os 
seus dados coletados. Em cinco dias algum profissional 
da Secretaria Municipal responsável pela solicitação fará 
o primeiro retorno e, em no máximo 20 dias, fará novo 
contato para informar sobre o atendimento imediato da 
solicitação, ou a previsão para que seja atendido.

A primeira edição do “Animazoo” das “Férias Anima-
das” de julho contou com a participação de 30 crianças 
de 07 e 12 anos que se divertiram e aprenderam bastan-
te sobre plantas e animais. As atividades aconteceram 
na quinta-feira (13), no Jardim Botânico “Irmãos Villas-
-Bôas” e sexta-feira (14) no Parque Zoológico Municipal 
“Quinzinho de Barros”. Com o tema “A interação entre 
animais e plantas” e o lema “Que bicho come o quê?” 
o “Animazoo” tem como objetivo levar as crianças a 
conhecerem sobre a biodiversidade de Sorocaba e região. 
Nos dias 20 e 21 de julho acontecerá a segunda edição 
do evento. A relação dos sorteados para participarem 
desta segunda edição pode ser conferida no link http://
www.sorocaba.sp.gov.br/ferias/animazoo/.

Na sexta-feira (21), às 19h, o auditório da Fundec, 
no centro de Sorocaba, será palco de um encontro 
inédito: os 10 candidatos escolhidos para a finalíssima 
do I Concurso Artístico “Canta Servidor” vão soltar a voz 
e fazer história. Iniciativa da Prefeitura de Sorocaba, por 
meio da Secretaria de Recursos Humanos e da Secretaria 
de Comunicação e Eventos, para reunir e reconhecer os 
talentos musicais do funcionalismo público, o concurso 
trouxe um ar diferente ao Paço Municipal nos últimos 
dias. Durante as audições e as escolhas dos jurados, 
uma atmosfera saudável envolveu os servidores em 
várias áreas. Todos na torcida por seus candidatos.

A primeira lista parcial com os nomes dos habilitados para os apartamentos será conhecida ainda neste mês

goo.gl/FRFjAS, correspondente à edi-
ção desta sexta-feira do jornal Muni-
cípio de Sorocaba. A resolução de nú-
mero 55 onde constam os nomes está 
publicada na página 28.

Lista parcial de contemplados será 
divulgada neste mês

A primeira lista parcial com os no-
mes dos habilitados para os apartamen-
tos do Residencial Altos do Ipanema 
será conhecida ainda neste mês. E as 
mudanças para os 2.160 apartamentos 
estão previstas para ocorrerem em de-

zembro. Tais anúncios foram feitos na 
quinta-feira (13) pelo secretário de Ha-
bitação e Regularização Fundiária.

A expectativa do secretário é que 
nenhuma das famílias seja excluída 
pela Prefeitura, pois, como sempre há 
os que não conseguem comprovar à 
Caixa Econômica Federal que atendem 
a todos os critérios do programa do Go-
verno Federal, existe a possibilidade 
dos que comprovam atender os requi-
sitos virem a ser contemplados com os 
apartamentos.

Saúde amplia entrega de seringas para diabéticos
A Secretaria da Saúde de Sorocaba 

ampliou neste mês de julho o forneci-
mento de seringas com agulhas para 
os pacientes diabéticos insulinodepen-
dentes atendidos na rede municipal. 
Esta é a segunda ampliação do acesso 
a insumos para portadores de diabetes 
realizada este ano, contemplando cer-
ca de 7 mil pacientes.

Essas ampliações ocorreram para 
atender às solicitações dos usuários, 
tendo em vista que a entrega das se-
ringas e tiras havia sido restringida na 
administração anterior. Desde novem-
bro do ano passado, a entrega estava 
autorizada apenas para casos de man-

dados judiciais, gestantes e crianças – 
número próximo a 700 pessoas.

Em fevereiro deste ano, com um 
equacionamento das compras e abas-
tecimento do estoque, os critérios de 
entrega dos insumos para diabéticos 
usuários de insulina foram estendi-
dos para todos os pacientes, em co-
tas de uma tira e uma seringa para 
cada dia do mês. A partir deste mês 
de julho esse fornecimento foi am-
pliado novamente e está disponível 
em cotas mensais de 60 seringas para 
quem faz mais de uma aplicação de 
insulina por dia que são cerca de 5 
mil pessoas.

Divulgação    SECOM

Esta é a segunda ampliação do 
acesso a insumos para portadores de 

diabetes realizada este ano
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EDITAL - CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
APRESENTAÇÃO DA MINUTA DA LEI QUE CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO E RE-
GULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL (COMHABIS)
A Prefeitura de Sorocaba, através da Secretaria da Habitação e Regularização Fundiária 
(SEHAB), convoca a população, insti tuições e órgãos de todas as naturezas representati vas 
dos segmentos da comunidade local e pessoas jurídicas interessadas, para parti cipação na 
Audiência Pública de apresentação da Minuta da Lei que Cria o Conselho Municipal da Habi-
tação e Regularização Fundiária de Interesse Social (COMHABIS), a ser realizada na data de 02 
de Agosto de 2017, com início às 9 horas e encerramento às 12 horas, no Salão de Vidro da 
Prefeitura de Sorocaba, situada a Av. Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes – Alto da Boa Vista, 
nº 3.041, térreo.
Este edital foi afi xado no átrio deste Paço Municipal nesta data.
Sorocaba, 14 de Julho de 2017.
MAURÍCIO AUGUSTO COIMBRA CAMPANATI
SECRETÁRIO DA HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
ANEXO
REGIMENTO INTERNO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
 CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º A Audiência Pública realizar-se-á com a fi nalidade de apresentação, divulgação e dis-
cussão do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social e Regularização Fundiária 
(COMHABIS), instrumento base para implementação de políti cas públicas visando o atendi-
mento e à efi cácia das metas e ações na área de habitação de interesse social e regularização 
fundiária do município de Sorocaba.
Art. 2º A Audiência Pública terá o objeti vo específi co de apresentar o conteúdo da Versão Pre-
liminar da minuta do projeto de lei do conselho, receber sugestões, recomendações, críti cas 
ou propostas sobre o objeto do Edital de Convocação, que faz parte integrante deste Regi-
mento, com vistas a democrati zar, conferir transparência e assegurar a parti cipação popular 
na elaboração do conselho.
Parágrafo único. A sessão terá acesso livre a qualquer pessoa, bem como aos meios de comu-
nicação, respeitados os limites impostos pelas instalações fí sicas do local.
Art. 3º. A audiência terá primeira chamada às 9 horas, e iniciará em segunda chamada impre-
terivelmente ás 9horas e 15minutos, com qualquer número de presentes.
Parágrafo único. O encerramento da sessão acontecerá às 12 horas.
Art. 4º. O público presente deverá assinar lista de presença, que conterá:
I. Nome legível, endereço, endereço eletrônico (e-mail) e telefone;
II. Número do documento de identi fi cação;
III. A enti dade pública ou privada a que pertence; e,
IV. Assinatura.
Parágrafo único. A lista de presença fi cará disponível durante toda a sessão em local acessível.
CAPÍTULO II
DA CONDUÇÃO DA AUDIÊNCIA
Art. 5º A Audiência será conduzida pelo Presidente, nos termos defi nidos neste Regimento, 
com o apoio da SEHAB e do Conselho Gestor do Fundo da Habitação de Interesse Social.
Parágrafo único. O Presidente da Audiência Pública será o Secretário Municipal de Habitação 
e Regularização Fundiária
Art. 6º São prerrogati vas do Presidente da Sessão:
I. designar um ou mais secretários para assisti -lo;
II. designar a apresentação de objeti vos e regras de funcionamento da audiência, ordenando 
o curso das manifestações;
III. decidir sobre a perti nência das intervenções orais;
IV. decidir sobre a perti nência das questões formuladas;
V. dispor sobre a interrupção, suspensão, prorrogação ou postergação da sessão, bem como 
sua reabertura ou conti nuação, quando o reputar conveniente, de ofí cio ou a pedido de algum 
parti cipante;
VI. Alongar o tempo das elocuções, quando considerar necessário e úti l.
Art. 7º O Presidente da sessão indicará um Moderador para lhe auxiliar na condução e organi-
zação da audiência, sendo atribuições do Moderador, com auxilio dos Secretários designados:
I. Inscrever os parti cipantes, de acordo com a ordem das solicitações;
II. Controlar o tempo das intervenções orais;

III. Registrar o conteúdo das intervenções;
IV. Sistemati zar as informações;
V. Elaborar a ata da Sessão;
VI. A guarda da documentação produzida na audiência.
CAPÍTULO III
DOS PARTICIPANTES
Art. 8º Será considerado parti cipante da Audiência Pública qualquer cidadão ou cidadã resi-
dente na cidade de Sorocaba, sem disti nção de qualquer natureza, interessado em contribuir 
com o processo de discussão mencionado no Edital de Convocação.
Art. 9º São direitos dos parti cipantes:
I. Manifestar livremente suas opiniões sobre as questões tratadas no âmbito da Audiência 
Pública, respeitando as disposições previstas neste Regimento;
II. Debater as questões tratadas no âmbito da audiência pública;
Art. 10º São deveres dos parti cipantes:
I. Respeitar o Regimento Interno da audiência pública;
II. Respeitar o tempo estabelecido para intervenção e a ordem de inscrição;
III. Tratar com respeito e civilidade os parti cipantes da audiência e seus
organizadores.
Art. 11º É condição para a parti cipação nos debates, a prévia inscrição.
Parágrafo único. A ordem de inscrição determinará a sequência dos debatedores.
Art. 12º A inscrição deverá ser realizada após a abertura da audiência, por meio de fi cha de 
inscrição e encerrar-se-á após a exposição de cada tema.
Parágrafo único – A inscrição das perguntas ou sugestões deverá ser realizada por escrito, 
durante a exposição de cada eixo (tema), através de fi cha de inscrição. As fi chas serão disponi-
bilizadas pelos secretários responsáveis, devendo estas ser entregues aos mesmos, num prazo 
de até 5 (cinco) minutos após o término de cada exposição.
CAPÍTULO IV
DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA
Art. 13º A Audiência Pública terá a seguinte ordem:
I. Apresentação dos objeti vos e regras de funcionamento da audiência;
II. Apresentação sobre a importância de se consti tuir um conselho municipal de habitação de 
interesse social e de regularização fundiária;
III. Leitura e exposição – item a item – do conteúdo da versão preliminar da minuta do con-
selho;
IV. Debates orais;
V. Encerramento com a leitura resumida e aprovação dos pontos principais da sessão.
Art. 14º Nos debates as perguntas recebidas poderão ser respondidas em blocos, conforme 
sua similaridade, a critério dos secretários designados pelo Presidente.
 Art. 15º Os parti cipantes disporão de 02 (dois) minutos, após a exposição determinada no 
inciso II, do Art. 13º, observada a ordem de inscrição para manifestação, sendo o questi ona-
mento lido pelo Presidente da sessão ou pessoa por ele designada.
Parágrafo único. Será permiti da 01 (uma) intervenção oral de 01 (um) minuto durante mani-
festação dos parti cipantes, desde que autorizadas pelo Presidente da sessão.
Art. 16º Os técnicos do Município terão 2 (dois) minutos para responder eventuais perguntas 
dos parti cipantes.
Art. 17º O parti cipante terá direito a réplica, com o tempo de 02 (dois) minutos, desde que o 
questi onamento ou observação seja perti nente ao assunto exposto.
Parágrafo único – A critério do Presidente da sessão, caberá resposta “a posteriori” por escrito.
Art. 18º Os técnicos terão direito a tréplica, com o tempo de (02) dois minutos.
Art. 19º Serão permiti das fi lmagens, gravações ou outras formas de registro.
Concluídas as exposições e as intervenções, o Presidente lavrará a Ata de Certi fi cação da Re-
alização do evento, relatando resumidamente o ocorrido durante a sessão, que será assinada 
pelo Presidente da sessão e componentes da mesa, e dará por encerrada a Audiência Pública.
Parágrafo único.  Após o acontecimento da audiência será elaborada ata técnica contendo 
a íntegra dos debates, com base nas gravações do evento, e será subscrita pelo Presidente 
da Sessão, devendo ser anexada à lista de presença e, posteriormente, publicada na página 
eletrônica do Município.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 20º. As opiniões, sugestões, críti cas ou informações colhidas durante a Audiência Pública 
terão caráter consulti vo, desti nando-se à moti vação do Executi vo Municipal quando da toma-
da das decisões em face dos debates realizados.
Sorocaba, 14 de Julho de 2017.

MAURÍCIO AUGUSTO COIMBRA CAMPANATI
SECRETÁRIO DA HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

___________________________________________________________________________
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DIVISÃO DE LICITAÇÕES
SEÇÃO DE PREGÕES

PROCESSO: CPL Nº 029/2017
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017
OBJETO: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRE-
TARIA DA EDUCAÇÃO.
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABA
CONTRATADA: JJM COMÉRCIO, SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS UR-
BANAS LTDA-ME.
VALOR: R$ 44.500,00 (quarenta e quatro mil e quinhentos reais)
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 24 (vinte e quatro) meses 
DOTAÇÃO: 100400.3.3.90.39.78.12.361.2002.2185 

REGIANE CHRISTINA FLORENTINO FRASSATO
SEÇÃO DE PREGÕES

___________________________________________________________________________
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

SEÇÃO DE PREGÕES
PROCESSO: CPL nº. 0698/2016
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL nº. 118/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE 
SAÚDE.
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABA
CONTRATADA: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Item 03 – PENICILINA G BENZATINA 1.200.000 UI C/ DILUENTE
- Marca: EUROFARMA
- Preço unitário: R$ 10,0700 (dez reais e setecentos décimos de milésimos de reais) cada 
ampola
- Quanti dade: 33.700 (trinta e três mil e setecentas) ampolas

REGIANE CHRISTINA FLORENTINO FRASSATO
SEÇÃO DE PREGÕES

___________________________________________________________________________

Área de Vigilância em Saúde
Divisão de Zoonoses

Rua Nain, nº 57 –  Jardim Betânia
(esq. c/ Av. Ipanema, 5.001)
Tel. 3229-7333
Através da presente, a Área de Vigilância em Saúde, Divisão de Zoonoses noti fi ca:
Inti mação: Nº DZ 108/17
Nome: Vera Rodrigues da Silva Moraes
Endereço: Rua  Humberto Reale, 15 – Vila Progresso - Sorocaba
Assunto: Fica concedido o prazo de 02 (dois) dias a contar da data de publicação desta, para 
que o inti mado efetue agendamento de visita do imóvel, sito à Rua Dr. Achilles de Almeida, 
295 – Vila Santa Rita, CEP. 18.080–080, afi m de permiti r a entrada de autoridades sanitárias, 
através do telefone 3229-7333 – ou pessoalmente na Divisão de Zoonoses – Rua Nain, Nº 
57 – Jardim Betânia ( travessa da Av. Ipanema - altura do nº 5.001)  O não cumprimento das 
solicitações acarretará em penalidade de multa prevista na legislação vigente.    
Inti mação: N.º DZ 084/17
Nome: José Carlos Ayres de Oliveira
Endereço: Rua Nestor Trevisan,  nº 90 – Vila Colorau – Sorocaba
Assunto: Fica concedido o prazo de 02 (dois) dias a contar da data de publicação desta, para 
que o inti mado efetue o agendamento de visita do referido imóvel, afi m de permiti r a entrada 
de autoridades sanitárias, através do telefone 3229-7333 – ou pessoalmente na Divisão de 
Zoonoses – Rua Nain, Nº 57 – Jardim Betânia ( travessa da Av. Ipanema - altura do nº 5.001)  
O não cumprimento das solicitações acarretará em penalidade de multa prevista na legislação 
vigente.    
Inti mação: N.º DZ 127/17
Nome: Helitt e STO ANDRE INC IMOVEL E ADM
Rua: Miranda Azevedo, n.º 278 – Centro – Sorocaba
Assunto: Fica concedido o prazo de 02 (dois) dias a contar da data de publicação desta, para 
que o inti mado efetue o agendamento de visita do referido imóvel, afi m de permiti r a entrada 
de autoridades sanitárias, através do telefone 3229-7333 – ou pessoalmente na Divisão de 
Zoonoses – Rua Nain, Nº 57 – Jardim Betânia ( travessa da Av. Ipanema - altura do nº 5.001).  
O não cumprimento das solicitações acarretará em penalidade de multa prevista na legislação 
vigente.    
Inti mação: N.º DZ 130/17
Nome: Acácia Rodrigues Gaspar
Rua: Brigadeiro Tobias, nº 638 – Centro – Sorocaba
Assunto: Fica concedido o prazo de 02 (dois) dias a contar da data de publicação desta, para 
que o inti mado efetue o agendamento de visita do referido imóvel, afi m de permiti r a entrada 
de autoridades sanitárias, através do telefone 3229-7333 – ou pessoalmente na Divisão de 
Zoonoses – Rua Nain,  Nº 57 – Jardim Betânia ( travessa da Av. Ipanema - altura do nº 5.001)  
O não cumprimento das solicitações acarretará em penalidade de multa prevista na legislação 
vigente.    
Inti mação: N.º DZ 050/17
Nome: Josiel Andrade dos Santos 
Rua: Dorothy de Oliveira, 89 – Jardim do Sol
Assunto: Fica concedido o prazo de 02 (dois) dias a contar da data de publicação desta, para 
que o inti mado efetue o agendamento de visita do referido imóvel, afi m de permiti r a entrada 
de autoridades sanitárias, através do telefone 3229-7333 – ou pessoalmente na Divisão de 
Zoonoses – Rua Nain,  Nº 57 – Jardim Betânia ( travessa da Av. Ipanema - altura do nº 5.001)  
O não cumprimento das solicitações acarretará em penalidade de multa prevista na legislação 
vigente.    

Rafael Gonçalves Reinoso
Diretor de Área da Vigilância em Saúde

Thaís Eleonora Madeira Buti 
Chefe da Divisão de Zoonoses

 Helena Maria de Camargo Silva
Chefe da Seção de Apoio Administrati vo

___________________________________________________________________________
RESOLUÇÃO SES/CEG Nº 06/2017

Dispõe sobre a regulamentação dos procedimentos que envolvem o Faturamento do Hospital 
da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba e dá outras providências.
Rodrigo Moreno, Secretário da Saúde e Gestor Geral da Comissão Especial de Gestão, no uso 
das suas atribuições conforme Decreto nº 22.772, de 24 de abril de 2017; 
Considerando a necessidade de adequação dos procedimentos que visam atender as metas 
e indicadores que envolvem a estratégia Santa Casa SUStentável, conforme Resolução SS-39, 
de 09 de abril de 2014;
Considerando a necessidade de melhor distribuir as ati vidades e procedimentos dentro de 
cada equipe de trabalho dos setores de Faturamento, Recepção, Enfermagem e Médicos, a 
fi m de obter melhores resultados;
Considerando que um dos objeti vos da requisição levada a efeito pelo Decreto nº 22.772, de 
24 de abril de 2017 é o saneamento das contas e a implantação de práti cas de gestão;
Resolve:
Arti go 1º - Todas as AIHs, laudos e justi fi cati vas deverão ser devidamente preenchidos pelos 
responsáveis envolvidos em cada procedimento, dentro do prazo esti pulado para os procedi-

Secretaria dos assuntos Jurídicos e patrimoniais
Divisão de Controle de Documentos e Atos Ofi ciais

ERRATA
DECRETO Nº 22.856, DE 8 DE JUNHO DE 2017.
 Onde se lê:
“Art. 2º ...
I- ...
a) Suplente: Rafael Rodrigo Campanholi.”
Leia-se:
“Art. 2º ...
I - ...
b) Suplente: Rafael Rodrigo Campanholi.”

VIVIANE DA MOTTA BERTO
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Ofi ciais

___________________________________________________________________________
SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E PATRIMONIAIS

DIVISÃO DE CONTROLE DE DOCUMENTOS E ATOS OFICIAIS
PROCESSOS DESPACHADOS PELA SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E PATRIMONIAIS
1 –  PROCESSO Nº 18.182-0/2017
Interessado – Jardim Administradora de Bens e Negócios Ltda.
Assunto – Solicitação.
Despacho – INDEFERIDO.

VIVIANE DA MOTTA BERTO
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Ofi ciais

___________________________________________________________________________

mento, antes de serem enviadas ao setor de Faturamento.
Arti go 2º - A não observância dos procedimentos acarretará na abertura de Processo Admi-
nistrati vo Disciplinar, podendo ser penalizado com o desligamento da equipe de trabalho e 
resti tuição de valores eventualmente perdidos por força do não cumprimento do fl uxo de 
trabalho, objeto desta Resolução.
Essa resolução entrará em vigor a parti r de 10 de Julho de 2017.

Rodrigo Moreno
Secretário da Saúde

Gestor Geral da Comissão Especial de Gestão
___________________________________________________________________________
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EDITAL SFFA 14/2017
DESCLASSIFICADOS PARA O SORTEIO DE VAGAS REMANESCENTES PARA CO-
MÉRCIO DE AMBULANTES NO RESIDENCIAL CARANDÁ DO MUNICÍPIO DE SORO-
CABA.

A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL, por meio da Diretoria de Área de Fiscali-

zação da Divisão de Fiscalização de Posturas Mobiliarias e Imobiliárias, de acordo com o Edital de Chama-

mento nº 011/2017 da SESDEC, em conformidade com a  Lei Municipal nº 10986/2014, visando atender

aos princípios da oportunidade, conveniência, legalidade, defesa do interesse Público, impessoalidade e

isonomia, vem por meio deste publicar a lista de inscrições desclassificadas referente a concorrência em

sorteio das vagas em box para comércio ambulante no residencial Carandá. 

Cláusula 1ª 

Relação dos desclassificados:

Cláusula 2ª

Este Edital será divulgado no Jornal do Município e nos murais dos Blocos residências
para conhecimento de todos, a afixação nos murais será no dia 18/07/2016, mesma data da
publicação do Edital de Convocação.

EDITAL Nº 015/2017 
CONVOCAÇÃO PARA SORTEIO DE VAGAS REMANESCENTES PARA COMÉRCIO
DE AMBULANTES NO RESIDENCIAL CARANDÁ DO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL, por meio da Diretoria de Área de
Fiscalização da Divisão de Fiscalização de Posturas Mobiliarias e Imobiliárias, em conformidade
com o Edital de Chamamento nº 011/2017 da SEDESC, em conformidade com a Lei Munici-
pal nº 10986/2014, visando atender aos princípios da oportunidade, conveniência, legalida-
de, defesa do interesse Público, impessoalidade e isonomia, vem pelo presente convocar todos
representantes habilitados para a atividade de comércio ambulante no Residencial Carandá,
conforme  relação  abaixo,  a  comparecer  no  sorteio  das  vagas  remanescentes  no  dia
04/08/2017,  às  14:00  horas  no  Salão  Verde  do  Seminário,  sito  a  Rua  Eugênio
Salerno, 140 – Vl/Casanova, 

Cláusula 1ª 
Relação dos Classificados:

Cláusula 2ª 

Os requerentes cadastrados e aprovados que não comparecerem ao sorteio, conforme
relacionados anteriormente neste edital, serão considerados desistentes;

Cláusula 3ª
Os sorteados deverão, conforme a 10985/2014 comercializar  gêneros alimentícios,

em conformidade com o que descreveu no requerimento;

Cláusula 4ª
Caso a concessão ou ponto de comércio seja vendido,  alugado, cedido de qualquer

outra forma para pessoas que não seja a requerente, sua concessão será automaticamente
cancelada;

Cláusula 5ª
A utilização de pessoas,  substituindo o (a) requerente no ponto para comercializar,

sem previsão legal e autorização da administração também motivará a cassação automática da
concessão;

Cláusula 6ª 
No final  de período de concessão, a Administração Pública poderá revogar todos as

concessões não mais autorizando o comércio ambulante no local;

Cláusula 7ª
A presente  concessão  é  valida  por  12  (doze  meses)  a  contar  da  data  do  sorteio,

podendo ser renovada caso o requerente tenha interesse, solicitando por meio de requerimen-
to a renovação da concessão com 45 dias (quarenta e cinco dias) de antecedência da data do
vencimento;

Cláusula 8ª
O não ingresso da solicitação de renovação de concessão, acarretará na desistência do

interessado,  sendo  o  ponto  redirecionado  para  sorteio  de  outro  interessado  a  critério  da
Administração Pública;

Cláusula 9ª
Este Edital será divulgado no Jornal do Município e nos murais dos Blocos residências

para conhecimento de todos, a afixação nos murais será no dia 18/07/2016.

PORTARIA SEMA Nº 09/2017
JESSÉ LOURES DE MORAES, Secretário do Meio Ambiente, Parques e Jardins, no uso das atri-
buições que lhes são conferidas pelo Inciso VI do Arti go 5º do Decreto nº 21.006, de 05 de 
Fevereiro de 2014 (Redação dada pelo Decreto nº 22.140/2016) face ao evento que ocorrerá 
no dia 12 de agosto p.f., no Parque Natural dos Esportes Chico Mendes, sito a Avenida Três de 
Março, nº 1.025 Alto da Boa Vista, determina que não será permiti do, o uso dos quiosques e 
espaços, para festas de aniversários, churrascos e outras ati vidades afi ns.
Palácio dos Tropeiros, 17 de Julho de 2017.

Jessé Loures de Moraes
Secretário do Meio Ambiente, Parques e Jardins

___________________________________________________________________________
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CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 06/2017
Modalidade da licitação: Pregão 14/2017
Detentora: Gisele Regina Rodrigues Knittel ME
Objeto: Fornecimento de produtos hortifrutigranjeiros
Homologação/Adjudicação: 05/06/2017
Assinatura da Ata: 14/07/2017
Prazo da Ata: 12 meses
Lote 1
Item 01 – Abacaxi Pérola
a) Preço unitário / unidade: R$ 6,72 (seis reais e setenta e dois centavos)
b) Quantidade: 200 unidades
Item 02 – Banana Nanica
a) Preço unitário / kg: R$ 3,74 (três reais e setenta e quatro centavos)
b) Quantidade: 200 kg
Item 03 – Limão Taiti
a) Preço unitário / kg: R$ 4,07 (quatro reais e sete centavos)
b) Quantidade: 50 kg
Item 04 – Maçã Fuji
a) Preço unitário / kg: R$ 6,97 (seis reais e noventa e sete centavos)
b) Quantidade: 30 kg
Item 05 – Mamão Formosa
a) Preço unitário / kg: R$ 5,22 (cinco reais e vinte e dois centavos)
b) Quantidade: 450 kg
Item 06 – Manga Tommy
a) Preço unitário / kg: R$ 7,94 (sete reais e noventa e quatro centavos)
b) Quantidade: 25 kg
Item 07 – Pêra Williams
a) Preço unitário / kg: R$ 8,70 (oito reais e setenta centavos)
b) Quantidade: 17 kg
Lote 2
Item 01 – Alface Crespa
a) Preço unitário / pé: R$ 2,49 (dois reais e quarenta nove centavos)

b) Quantidade: 380 pés
Item 02 – Abobrinha Brasileira
a) Preço unitário / kg: R$ 3,74 (três reais e setenta e quatro centavos)
b) Quantidade: 20 kg
Item 03 – Batata Comum (lavada)
a) Preço unitário / kg: R$ 4,32 (quatro reais e trinta e dois centavos)
b) Quantidade: 80 kg
Item 04 - Beterraba
a) Preço unitário / kg: R$ 3,60 (três reais e sessenta centavos)
b) Quantidade: 17 kg
Item 05 – Cebola
a) Preço unitário / kg: R$ 3,74 (três reais e setenta e quatro centavos)
b) Quantidade: 130 kg
Item 06 – Cenoura
a) Preço unitário / kg: R$ 3,58 (três reais e cinquenta e oito centavos)
b) Quantidade: 135 kg
Item 07 – Cheiro Verde
a) Preço unitário / maço: R$ 2,49 (dois reais e quarenta e nove centavos)
b) Quantidade: 230 maços
Item 08 – Tomate Débora
a) Preço unitário / kg: R$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos)
b) Quantidade: 200 kg
Lote 3
Item 01 – Ovo branco, tamanho grande
a) Preço unitário / dúzia: R$ 6,50 (seis reais e cinquenta centavos)
b) Quantidade: 720 dúzias
RESCISÕES CONTRATUAIS
A Câmara Municipal de Sorocaba rescinde amigavelmente o contrato n.º 08/2017, celebrado 
em 10 de maio de 2017, com a empresa Clipping Express – Serviços de Informação LTDA EPP, 
com fulcro no inciso II Art. 79, da Lei n.º 8.666/93 e cujo objeto é a contratação de pessoa ju-
rídica para prestação de serviço de clipagem eletrônica para a Câmara Municipal de Sorocaba, 
tendo em vista as dificuldades técnicas que a empresa vêm passando para execução do objeto 
que não podem ser modificadas nem corrigidas.

Data da rescisão: 14/07/2017
___________________________________________________________________________

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1539, DE 11 DE julho DE 2017.
Dispõe sobre a concessão da Medalha de Mulher Empreendedora “Ana Abelha” à Ilustríssima 
Senhora “JULIANA VIEIRA BERCIAL”.
PDL nº  35/2017, do Edil josé francisco martinez
 O Presidente da Câmara Municipal de Sorocaba, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei, decreta:
Art. 1º  Fica concedida a Medalha de Mulher Empreendedora “Ana Abelha” à Ilustríssima Se-
nhora “JULIANA VIEIRA BERCIAL” pelos relevantes serviços prestados a Sorocaba.
Art. 2º  As despesas decorrentes da aprovação deste Decreto Legislativo correrão à conta de 
verba orçamentária própria.
Art. 3º  Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Sorocaba, 11 de julho de 2017.
RODRIGO MAGANHATO
Presidente
Publicado na Secretaria Geral da Câmara Municipal de Sorocaba, na data supra.-

José Carlos Cuervo Júnior
Secretário Geral

___________________________________________________________________________
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