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O Diário Oficial do Município de Saltinho, veiculado
exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação
das entidades da Administração Direta e Indireta deste
Município, sendo referidas entidades inteiramente
responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO
As edições do Diário Oficial Eletrônico de Saltinho poderão
ser consultadas através da internet, por meio do seguinte
endereço eletrônico: www.saltinho.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros,
acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/saltinho
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e
independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES
Prefeitura Municipal de Saltinho
CNPJ 66.831.959/0001-87
Avenida Sete de Setembro, 1733
Telefone: (19) 3439-7800
Site: www.saltinho.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/saltinho
Câmara Municipal de Saltinho
CNPJ 01.637.738/0001-27
Avenida Sete de Setembro, 1711
Telefone: (19) 3439-1707 | (19) 3439-1178
Site: www.camarasaltinho.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP
nº 2.200-2, de 2001
O Município de Saltinho garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do
site www.saltinho.sp.gov.br
Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/saltinho
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PODER EXECUTIVO DE SALTINHO

Licitações e Contratos

Concursos Públicos/Processos Seletivos

Contratos

Convocação
CONVOCAÇÃO
Convocamos para que se apresente com os
documentos abaixo relacionados na Prefeitura de
Saltinho sito a Avenida Sete de Setembro n. 1733 Centro
na Divisão de Recursos Humanos até dia 26/10/2021 ( 03
dias úteis da data da convocação) no horário das 08:00
às 10:30 e das 13:00 às 16:00 horas ref. ao Processo
Seletivo 002/2020 de estágio que foi aprovado(a) nessa
Prefeitura.
- Tem que estar estudando .
- caso for desistir da vaga mandar email para rh@
saltinho.sp.gov.br
Deverá se apresentar com os seguintes documentos,
caso não entre em contato até a data prevista será
considerado por essa administração como desistência.
-2 cópias do RG
-2 cópias do CPF
-2 cópias do comprovante de endereço
-cópia da certidão de nascimento/casamento
-Declaração original e legível da Instituição de Ensino
constando que está matriculado e frequentando as aulas
habitualmente .
-Carteira de Trabalho e 1 foto 3x4 recente

Extrato do Contrato 51/2021 – Processo Administrativo 3944/2021
O Departamento de Administrativo torna público para
o conhecimento de interessados que houve a celebração
do Contrato 51/2021, originado pela Tomada de Preços
03/2021. Contratante: Município de Saltinho. Contratada:
Projecon – Projetos e Construção Civil Piracicaba Ltda.
Objeto: construção de sistema de drenagem de águas
pluviais com a recomposição do pavimento em forma de
recapeamento asfáltico na Rua Luiz Bortoleto (Jardim
Vitória) com intervenção na Rua Fermiano Rodrigues da
Silva; Rua São Francisco Xavier (Jardim Nova Colina)
com intervenção nas Ruas Frei Vergílio Bregusso e
Simon Bolívar, em Saltinho/SP, por empreitada e preço
global, com fornecimento de materiais, mão de obra e
equipamentos necessários. Valor Global: R$ 495.571,97.
Prazo contratual: até 30/06/2022, com possibilidade
de prorrogação. Prazo de execução das obras: até 90
(noventa) dias corridos e consecutivos, contados da data
da ordem de serviço, com possibilidade de prorrogação.
Prefeitura do Município de Saltinho/SP, em 20 de
outubro de 2021.
Marcelo Montebello
Diretor Administrativo
Portaria 1.599/2021

Extrato

Se for de menor :
2 cópias RG e CPF dos pais
Saltinho, 20/10/2021
Elisângela Aparecida Tenca Camilli
Chefe de Divisão de Recursos Humanos
3º Larissa Moraes de Oliveira Amaral - Direito

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
EXTRATO DE TERMO PARCIAL DE CANCELAMENTO
De ordem do Sr. Prefeito Municipal, faço público
para conhecimento de interessados, que o Município
de Saltinho celebrou Termo Parcial de Cancelamento
n° 01/2021 a Ata de Registro de Preços n° 05/2021, nos
moldes do que abaixo se resumem:
DETENTORA DOS ITENS CANCELADOS: Acácia
Comércio de Medicamentos Ltda.

Município de Saltinho – Estado de São Paulo
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
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OBJETO: Registro de Preços, visando a eventual e
futura aquisição de medicamentos de primeira qualidade,
de forma parcelada e a pedido, para atender a demanda
do serviço público de saúde.
ITENS CANCELADOS N°: 76 - CINARIZINA 75 MG
Marca: RANBAXY – CPR e 89 - CLORPROMAZINA
(CLORIDRATO) 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL Marca:
HYPOFARMA - AMP.
VALORES UNITÁRIOS DOS ITENS CANCELADOS:
76 – R$ 0,26 e 89 – R$ 1,11.
DATA: 19 de outubro de 2021.
LICITAÇÃO: Pregão Presencial 01/2021.
PROCESSO: 54/2021.
Saltinho, 19 de outubro de 2021.
Marcelo Montebello
Diretor do Departamento Administrativo

Comunicados
COMUNICADO DE HABILITAÇÃO E INABILITAÇÃO –
TOMADA DE PREÇOS 04/2021
A Comissão de Abertura e Julgamento de Licitações
da Prefeitura do Município de Saltinho/SP, com Paço
Municipal à Avenida 07 de setembro, 1733, Centro,
Saltinho/SP, torna público, para conhecimento de
interessados, que deliberou sobre a habilitação e
inabilitação referente a documentação apresentados à
Tomada de Preços 04/2021, que objetiva a contratação
de empresa de engenharia com personalidade jurídica
devidamente constituída, para executar obras e serviços
de ampliação da CIEMS Professor Roque Névio
Fioravante, localizada a Rua Fermiano Rodrigues da
Silva, 151, Centro, Saltinho/SP, através da construção de
um pátio multiuso, por empreitada e preço global, com
fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos
necessários. Após a abertura dos envelopes com os
documentos de habilitação, e, com base no parecer
da engenharia, deliberamos por inabilitar a empresa
Anderson Miranda Quintino da Silva ME, por não cumprir
com as exigências constantes dos itens 5.2.6 e 5.2.7 do
Edital; habilitar a empresa Projecon e Construção Civil
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Piracicaba Ltda, por ter cumprido com todos as exigências
do Edital, de acordo com o parecer técnico da engenharia.
Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da
data da publicação oficial, para a eventual apresentação
de recursos administrativos. Não havendo recursos, será
aberto o envelope com a proposta financeira da única
empresa habilitada as 9:00 horas do dia 03/11/2021, no
Paço Municipal. Saltinho/SP, 20/10/2021.
FERNANDO RENATO HYPPOLITO
Presidente da Comissão de Licitações (Decreto
1982/2021)
COMUNICADO DE HABILITAÇÃO – TOMADA DE
PREÇOS 05/2021
A Comissão de Abertura e Julgamento de Licitações
da Prefeitura do Município de Saltinho/SP, com Paço
Municipal à Avenida 07 de setembro, 1733, Centro,
Saltinho/SP, torna público, para conhecimento de
interessados, que deliberou sobre a habilitação referente
a documentação apresentados à Tomada de Preços
05/2021, que objetiva a contratação de empresa de
engenharia com personalidade jurídica devidamente
constituída, para executar obras e serviços de ampliação
da EMEI Gelsomina Atanásio Cassano, localizada a
Rua Pedro Guitt, 420, Centro, Saltinho/SP, através
da construção de uma copa e uma sala multiuso, por
empreitada e preço global, com fornecimento de materiais,
mão de obra e equipamentos necessários. Após a abertura
dos envelopes com os documentos de habilitação e com
base no parecer da engenharia, deliberamos por habilitar
as empresas: Anderson Miranda Quintino da Silva ME;
e, Projecon e Construção Civil Piracicaba Ltda, por
terem cumprido com todos as exigências do Edital. Fica
aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data
da publicação oficial, para a eventual apresentação de
recursos administrativos. Não havendo recursos, serão
abertos os envelopes com as propostas financeiras das
empresas habilitadas as 14:00 horas do dia 03/11/2021,
no Paço Municipal. Saltinho/SP, 20/10/2021.
FERNANDO RENATO HYPPOLITO
Presidente da Comissão de Licitações (Decreto
1982/2021)
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