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Aberta as inscrições para a o Transporte Escolar
Municipal 2020

A Prefeitura de Salto, por meio da Secretaria da Educação,
informa que as inscrições do Transporte Escolar para escolas
municipais e estaduais para o ano letivo de 2020 encontram-se
abertas até 31 de janeiro.
Os interessados deverão se cadastrar no site da Prefeitura
(www.salto.sp.gov.br), no link “CADASTRO DE PASSE ESCOLAR”
https://salto.obaratec.com.br/apex/salto01/f?p=320:267:15112
696146605, onde estarão disponíveis todas as informações
necessárias para realizar a solicitação do transporte para as
escolas municipais e estaduais.
O atendimento presencial na Secretaria da Educação para os
alunos das escolas estaduais será realizado de segunda à sexta-

feira, de 13 a 31 de janeiro, na rua Prudente de Moraes, 580,
Centro, já o atendimento para os alunos das escolas municipais
será realizado na própria unidade escolar em que o aluno está
matriculado.
Caso o interessado encontre algum problema na hora do
cadastro, entrar em contato com a Secretaria da Educação,
através do e-mail semetrans@salto.sp.gov.br, ou na própria
escola onde o aluno está matriculado.
A Secretaria ainda ressalta que somente poderão usufruir do
transporte escolar municipal, os alunos matriculados em escolas
municipais e estaduais da cidade, e que estejam de acordo com
as Resolução SE nº 27/11.
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PODER EXECUTIVO
Secretaria de Administração
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12834/2019
COMUNICADO DE SUSPENSÃO
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de
insumos utilizados no tratamento da piscina do Ginásio
Municipal de Esportes, a cargo da Secretaria de Esportes e
Lazer, conforme quantitativos em anexo.
A Comissão Permanente de Licitação comunica a
SUSPENSÃO da referida licitação para adequação do edital.
Os interessados deverão acompanhar o tramite do
processo pelo site da Prefeitura: www.salto.sp.gov.br –
acesso rápido – licitação.
Estância Turística de Salto, 13 de janeiro de 2020.
Harley Francisco Sampaio
Presidente da Comissão
Permanente de Licitações
.........................................................................................................................................

Edital – Pregão Presencial nº 10/2020
Processo Administrativo nº 02/2020
Cota Reservada ME/EPP
Encontra-se aberta licitação visando a contratação
de empresa, com cota reservada para ME/EPP, para
fornecimento de Material Escolar para alunos da Rede
Municipal de Ensino para o Ano Letivo de 2020, conforme
quantidades e especificações constantes no Anexo I, a cargo
da Secretaria de Educação.
Data para credenciamento e entrega dos envelopes
de Proposta e Habilitação – até às 09 horas do dia 28 de
janeiro de 2020, no Setor de Licitações – Secretaria da
Administração, Paço Municipal, em sessão pública.

O Edital e anexos estão disponíveis para consulta e
impressão no site da Prefeitura: www.salto.sp.gov.br –
Licitação.
Para retirada no Setor de Licitações – Secretaria de
Administração, situada na Prefeitura Municipal de Salto, na
Avenida Nove de Julho, nº 1053, Vila Nova, nos dias úteis,
das 08hs às 16h30min, devendo a interessada comparecer
munida de CD regravável, pen-drive ou outra mídia para
gravação do arquivo do Edital.
Estância Turística de Salto, 14 de janeiro de 2020.
Fernanda Cristina de Almeida Barbutto
Secretária de Educação
.........................................................................................................................................

Edital – Pregão Presencial nº 78/2019
Processo Administrativo nº 12059/2019
Sistema de Registro de Preços
Exclusivo ME/EPP
Republicação
Encontra-se aberta licitação visando a convocação de
pessoa jurídica, através de Sistema de Registro de Preços,
com cota reservada para ME e EPP, para fornecimento de
materiais, insumos e medicamentos para uso odontológico
da rede Municipal de Saúde, conforme especificações e
quantidades relacionadas ao anexo I do edital, a cargo da
Secretaria de Saúde.
Data para credenciamento e entrega dos envelopes
da Proposta e Habilitação – até às 14 horas do dia 31 de
janeiro de 2020, no Setor de Licitações – Secretaria da
Administração, Paço Municipal, em sessão pública.
O Edital e anexos estão disponíveis para consulta e
impressão no site da Prefeitura: www.salto.sp.gov.br –
Licitação.
Para retirada no Setor de Licitações – Secretaria de
Administração, situada na Prefeitura Municipal de Salto, na
Avenida Nove de Julho, nº 1053, Vila Nova, nos dias úteis,
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das 08hs às 16h30min, devendo a interessada comparecer
munida de CD regravável, pen-drive ou outra mídia para
gravação do arquivo do Edital.
Estância Turística de Salto, 14 de janeiro de 2020.
Fernando Amâncio de Camargo

RETIFICAÇÃO
EXTRATO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 010/2019
Referente: Processo Administrativo nº6955/2018 –
Concorrência 07/2018 –
Primeiro Termo Aditamento
entre o Município de Salto, através da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo e a
empresa DNP Terraplenagem e Pavimentadora Foresto
Ltda, nos termos da Lei Federal nº13.019/2014. RETIFICO
a publicação de 14/01/2020 (Diário Oficial do Município de
Salto), página 02 e 14/01/2020 (Diário Oficial do Estado),
pagina 228.
Onde se lê:
SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO

Harley Francisco Sampaio
Presidente da Comissão

PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO
informações

Conforme preceituam os artigos 61 e 62 da Lei Federal
nº 8.666/93 com redação pela Lei 8.883/94, informamos
contratação com esta Municipalidade referente a processos
de licitação, dispensa ou inexigibilidade:
ADITAMENTO:
Contrato – Administrativo nº 004/2019 (1°TA)
Processo - Administrativo n. º 889/2018
Contratante – Município de Salto
Contratada – Comercial João Afonso Ltda.
Objeto – (prorrogação de prazo), Serviço de preparo,
controle e distribuição de 1.400(uma mil e quatrocentas) mês
de cestas básicas de alimentos aos funcionários Municipais.
Referente – Pregão Presencial n. º 87/2018

Leia-se:R
demais

e DAP Física de cada agricultor familiar fornecedor dos
gêneros constantes no Projeto.

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................
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Permanente de Licitação

Secretário de Saúde

Mantendo-se
publicação.
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da

referida

Salto/SP, 14 de janeiro de 2020.
Eron Zotelli Coelho

Valor Total – R$670.278,00(seiscentos e setenta mil,
duzentos e setenta e oito reais).
Vigência (aditada) – 03 (três) meses, a partir de 17 de
janeiro de 2019.
Prefeitura Estância Turística de Salto, 14 de janeiro de
2020.

Secretário Interino de Desenvolvimento

Monique Vidal Neves de Castro

Econômico, Trabalho e Turismo

Secretária de Administração

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Chamada Pública nº 01/2020
Processo Administrativo nº 11510/2019
Perguntas e Respostas
Objeto: Convocação de fornecedores locais do
município, grupos formais de agricultores familiares e
outros, possuidores da Declaração de Aptidão ao PRONAF
– DAP, para apresentação de propostas de fornecimento de
produtos da Agricultura Familiar com entregas de gêneros
alimentícios básicos, em atendimento ao Programa Nacional
de Alimentação Escolar – PNAE para o exercício de 2020, a
cargo da Secretaria da Educação.
Pergunta 1:
De acordo com o item 3.4 do edital:
a) É obrigatória a apresentação dos documentos de todos
os agricultores participantes de grupo formal, na assinatura
do contrato, sob pena de desclassificação do mesmo;
Pergunta: quais documentos vocês precisam dos
agricultores no ato da assinatura do contrato?
Resposta 1:
De acordo com a Resolução/CD/FNDE nº 26/2013, art.
27, §4º os documentos a serem apresentados são CPF
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