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EXTRATO DE CONTRATO

Na Publicação de 04/03/2017 – Boletim nº 762 onde se lê: Proc. 
8513/2015, leia-se: Proc. 3884/14, em ambas as publicações. 

Bertioga,24 de marçoo de 2017.

CRISTINA RAFFA VOLPI
Diretora de Licitação e Compras

TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO 

1.1Nos termos do artigo 26 da lei 8666/93 RATIFICO a 
dispensa de licitação referente as despesas abaixo, dos Atos 
proferidos com fulcro do Decreto Municipal 2.637/2016 e artigo 
24, inciso IV, da Lei Federal nº 8666/93, a saber: Processo 
Adm n.º 2028/2017-Contratante: Prefeitura do Município de 
Bertioga; Contratada:  São Francisco Serviços Médicos Ltda 
EPP, inscrita no CNPJ: 23.604.686/0001-25-Objeto: SERVIÇO 
DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLÍNICA MÉDICA; 
CLÍNICA CIRÚRGICA; CLÍNICA PEDIÁTRICA;ORTOPEDIA; 
A N E S T E S I S TA ,  H E M AT O L O G I A ; P S I Q U I AT R I A , 
FONOAUDIOLOGO E INFECTOLOGISTA, de acordo com 
o Termo de Referencia. Valor Global: R$ 2.201.400,00, para 
o período de 03 (três) meses.Proc. Adm. Nº 2017/2017 - 
Contratante: Prefeitura do Município de Bertioga; Contratada: 

no CNPJ nº 23.394.319/0001-44, Objeto:  O presente instrumento 
tem como objeto a prestação de serviços médicos auxiliares 
de diagnostico e terapia (ULTRASSONOGRAFIA), de acordo 
com o disposto no Termo de Referência. Valor Global:  R$ 
107.280,00,  para o período de 03 (três) meses. Processo Adm 
n.º 2023/2017 - Contratante: Prefeitura do Município de Bertioga; 
Contratada:Raiox Diagnostico por Imagem Ltda ME, inscrita no 
CNPJ: 21.297.463/0001-374, Objeto:  Contratação  de empresa 
especializada na prestação de  Serviços Médicos Auxiliares de 
Diagnóstico e Terapêutico em Radiologia Digital – Raio-X, com 
laudo, fornecimento de todo equipamento, material e técnicos 
em radiologia,  para atendimento dos pacientes provenientes 
das Unidades de Saúde,  Hospital Municipal, Unidade de Pronto 
Atendimento – UPA. Valor Global:  R$ 191.400,00,  para o período 
de 03 (três) meses. Processo Adm n.º 2019/2017-Contratante: 
Prefeitura do Município de Bertioga; Contratada: Multi-Tec 
Saúde Ltda ME, inscrita no CNPJ nº 09.573.291/0001-81 
Objeto:  Contratação  de empresa especializada para  prestação 
de serviço de Imobilizações Gessadas,  para atendimento de 
pacientes da ortopedia  da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 
e Hospital Municipal. Valor Global:  R$ 60.000,00,  para o período 
de 03 (três) meses .Proc. nº 2038/2017 - Contratante: Prefeitura 
do Município de Bertioga; Contratada: Crismed Comercial 
Hospitalar Ltda, inscrita no CNPJ: 04.192.876/0001-38 – Objeto: 

por comodato com para uso no Hospital Municipal de Bertioga, 
Unidade de Pronto Atendimento – UPA e Serviço Móvel de 
Urgência – SAMU-Valor: R$ 21.169,20, para o período de 03 (três) 
meses.Proc. 2025/2017 Contratante: Prefeitura do Município de 
Bertioga; Contratada: Claudemir Bispo da Silva – MEI, inscrita no 
CNPJ: 21.374.978/0001-93 – Objeto: Contratação  de empresa 
especializada no serviço de  manutenção preventiva, corretiva de 
todos os  aparelhos de ar condicionado, instalados no Hospital 
Municipal de Bertioga,  e instalação de novos aparelhos quando 
solicitado. – Valor: R$ 17.400,00, para o período de 03 (três) 
meses. Proc 2021/2017 Contratante: Prefeitura do Município 
de Bertioga; Contratada: Gioma Serviços Médicos S/S Ltda, 
inscrita no CNPJ: 05.056.181/0001-91 – Objeto: Contratação 
de empresa para prestação de serviços médicos especializados 
para atendimento no Hospital Municipal, Unidade de Pronto 
Atendimento-UPA, de segunda-feira a domingo, durante 24 
(vinte e quatro) horas, ininterruptamente e cirurgias eletivas na 
especialidade Ginecologia e Obstetrícia.. – Valor: R$ 468.954,00, 
para o período de 03 (três) meses. Proc. 2037/2017 Contratante: 
Prefeitura do Município de Bertioga; Contratada: Lifemed 
Industrial de Equipamentos e Artigos Medicos e Hospitalares 
S.A, inscrita no CNPJ: 02.357.251/0001-53 – Objeto: Aquisição 

de equipos para bomba de infusão com fornecimento de Bombas 
de Infusão compatível com o item através de comodato, para uso 
no Hospital Municipal, Unidade de Pronto Atendimento – UPA  – 
Valor: R$ 15.150,00, para o período de 03 (três) meses

Bertioga, 24 de  março de 2017

Dr. JURANDYR JOSÉ TEIXEIRA DAS NEVES
Secretario de Saúde

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

ATOS DO CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE 
OBRAS PARTICULARES

EXPEDIENTE PUBLICADO EM  03/03/2017 À 23/03/2017

PROCESSOS: 11152/15 – ALBERTO FERNANDES E OUTRA 

DEFIRO o solicitado na Petição 0633/17, Expeça-se a segunda 
via da C.H. 
PROCESSOS: 4734/04 – ORLANDO DA SILVA MELO (Cabeça 

, 
ARQUIVE-SE assunto solucionado.
PROCESSOS: 11287/15 – FRANCISCO YAMAGUTI (Cabeça 

 Expeça-se a Carta de Habitação, pagos os emolumentos 
em 30(trinta) dias.

WALDEMAR CESAR R. DE ANDRADE
Chefe da Divisão de Fiscalização de Obras Particulares - DIFOP

ATOS DO CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE 
OBRAS PARTICULARES

EXPEDIENTE PUBLICADO EM  10/03/2017 À 25/03/2017

OBRAS IRREGULARES EMBARGADAS/ OU INTERDITADAS

MARIA DOMINGAS DE JESUS, Auto de Embargo – DIAE 
24714, para o imóvel sito à Rua Sebastião Arantes – Jardim 
Veleiros (paralisar obra irregular). FLOR DE MATHEUS, Auto de 
Embargo – DIAE 24615, para imóvel sito a Passeio do Maracá, 
52 – RSL (paralisar obra irregular). ANTONIO RICARDO, Auto de 
Embargo – DIAE 24613, para imóvel sito a Alameda Jupiá – RSL 

PRORROGAÇÃO

EDITAL Nº 8 – SM 
 SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

 Proc. Adm. nº 1999/2017

O Secretário de Meio Ambiente do Município, Marco Antônio 
de Godoi, no uso de suas atribuições legais, torna público a 
abertura de Seleção de Estagiários de Nível Superior dos Cursos 

Engenharia Ambiental Direito com experiência na área ambiental 
e Arquitetura com domínio em AutoCad e sobreposição de 

no mínimo de 3 anos de duração e estejam ligados a área de Meio 
Ambiente e Educação Ambiental, para atuar na Secretaria de 
Meio Ambiente, mediante a análise curricular, entrevista, dinâmica 
de grupo e teste de aptidão física, nos termos do presente edital.

1. A seleção destina-se ao preenchimento de 04  (Quatro) 
vagas  imediatas e cadastro de reserva para a Secretaria de 
Meio Ambiente, com duração de 1 (um) ano, com previsão de 
início em Abril de 2017.

2. O valor da ajuda de custo ao estagiário, nos termos da 
Lei Municipal n° 852/09, corresponderá a 30% (trinta por cento) 
do salário base do servidor municipal com vencimentos de Nível 
10-A, hoje, equivalente à R$ 1.056,46 (um mil, cinquenta e seis 
reais e quarenta e seis centavos) e nos casos previstos em lei, 
com acréscimo de vale transporte.

3. O estágio terá a carga de 30 (trinta) horas de trabalho 
semanais, podendo ser distribuídas de segunda a sábado a 
critério do responsável pela supervisão do aluno, correspondendo 
ao expediente do setor e compatibilizando-se com a duração do 
curso de graduação em que esteja matriculado.

4. O candidato deverá: a) ser cidadão brasileiro; b) estar em 
dia com o serviço militar; c) estar no gozo dos direitos políticos; 
d) não possuir condenações criminais ou antecedentes criminais 
incompatíveis com o exercício das funções; e) estar matriculado a 
partir do Segundo ano, em curso de graduação de ensino superior 
que contemple na sua grade curricular, matérias correlatas 
à questão ambiental, f) conhecer e estar de acordo com as 
exigências contidas neste edital.

5. Para preenchimento da inscrição, os interessados deverão 
comparecer entre os dias 13 a 31 de março de 2017, das 9 às 
16 horas, no Viveiro Municipal de Plantas “Seo Léo”, sito à Rua 
Manoel Gajo nº 1080, Centro (ao lado da Delegacia de Polícia - 

e do atestado médico de aptidão para realização de atividades 
físicas em água e trilhas, além da inexistência de doenças 
relacionadas a labirintite e propensão a enjoo.

6. O candidato será submetido à avaliação entre os dias 02 

ser alterada mediante comunicação, obedecendo os seguintes 
critérios de seleção: a) Natação: para Teste de Flutuabilidade: 
10 minutos, Teste de Nado: 50 metros a ser percorrido em até 
7min, Teste de Mergulho: (10 metros); b) Entrevista: onde será 
avaliada a facilidade de trabalho em grupo e com o público alvo do 
projeto; d) Dinâmica de Grupo: onde será avaliada a desenvoltura, 
didática, trabalho em equipe e criatividade na busca de soluções 
diante das situações apresentadas, c) Análise de currículo; 

7. A relação dos candidatos selecionados será divulgada 
na Internet, no endereço eletrônico www.bertioga.sp.gov.br, 

do Município – BOM.  

8. O candidato selecionado, quando do seu chamamento, 
deverá entregar os seguintes documentos: a) cópia da cédula 
de identidade, acompanhada do original para conferência; b) 
cópia do CPF, acompanhada do original para conferência; c) 
declaração, fornecida pela secretaria da instituição de ensino 
superior, que esteja cursando a partir do segundo ano de 

reservista ou documento equivalente, que comprove a quitação 
com o serviço militar, acompanhada do original para conferência; 
e) atestado fornecido pela Justiça Eleitoral, que comprove o 
gozo dos direitos políticos; f) certidão dos distribuidores cíveis 
e criminais das Justiças Federal e Estadual das Comarcas e 
Sessões Judiciárias onde o candidato residiu a partir dos 18 
(dezoito) anos de idade; g) atestado médico de admissibilidade e 
h) declaração da instituição de ensino que aceita manter convênio 
com o Município de Bertioga.

9.Caso o candidato não efetue as comprovações referidas 
no item anterior, a seleção será declarada insubsistente, 
prosseguindo com a chamada dos demais candidatos habilitados.

 Marco Antônio de Godoi
Secretário de Meio Ambiente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA

O Presidente do Conselho Comunitário de Defesa do Meio 
Ambiente – CONDEMA convoca todos os Conselheiros para 
reunião ordinária e convida todos os interessados a participarem.

Local: Espaço Cidadão de Bertioga.
Endereço: Av. Anchieta, 392 - Centro

PAUTA:
1. Composição do CONDEMA – biênio 2017/2019;
2. Assuntos Gerais.

MARCO ANTONIO DE GODOI
Presidente do CONDEMA

Secretário Interino de Meio Ambiente


