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ATA 655/2020 - APOLL - COMÉRCIO DE MOVEIS E MATERIAIS 
PARA CONSTRUÇÃO LTDA – ME: Selador para madeira com no 
mínimo 3,6 litros. - MARCA: MAZA - R$78,00. 
ATA 658/2020 - LUKAUTO - COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E 
PEÇAS LTDA – EPP: Água ráz com no mínimo 5 litros. - MARCA: 
ITAQUA - R$76,00. Thinner; no tipo liquido; embalado em lata de 5 
litros; composto de álcool, éter e hidrocarboneto aromático; para 
dissolver vernizes e tintas sintéticas - MARCA: ITAQUA - R$86,00. 
ATA 659/2020 - RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS 
LTDA ME: Rolo para pintura, de lã de carneiro, com medidas 
mínimas de 23cm de largura, 19 mm altura do pelo, com suporte, 
sem rosca, sem gaiola; suporte de aço galvanizado; cabo revestido 
de PVC. - MARCA: COMPEL - R$15,09. Rolo de espuma, para pintura 
com esmalte sintético, com no mínimo 15cm de largura, com cabo 
(pronto para uso). - MARCA: ROMA - R$2,74. 
EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 005/2020. ÓRGÃO: FUMARES - 
FUNDAÇÃO MARILIENSE DE RECUPERAÇÃO SOCIAL; 
MODALIDADE: PREGÃO; FORMA: ELETRÔNICA; OBJETO: Registro 
de Preços visando à eventual aquisição de produtos de limpeza e 
higiene pessoal, destinados à FUMARES, prazo de 12 meses. De 
acordo com o Artigo 15 parágrafo 2º da Lei Federal 8666/93, dá-se 
publicidade aos preços unitários do objeto acima descrito: 
ATA 012/2020 - LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA: Copo 
descartável 180ml embalagem com 2.500 unidades, acondicionado 
em mangas, as mangas não devem estar violadas e devem ser 
protegidas em caixa de papelão resistente, devera constar impresso 
na manga a capacidade total do copo e quantidade copos; os copos 
devem conter gravado de forma indelevel: em relevo marca ou 
identificação do fabricante; símbolo de identificação do material 
para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os 
copos deverão estar em conformidade com NBR 14865, NBR 13230 
da ABNT – MARCA: QUEROCOPO – R$ 62,00; Creme Dental Com 
flúor embalagem com 90 gr.com micropartículas de cálcio, ação 
bacteriana, registro no Ministério da saúde, embalagem deve conter 
a marca do fabricante, peso liquido, data de fabricação e prazo de 
validade. Deve ser aprovado pela ABO - (Associação Brasileira de 
Odontologia)- MARCA: FREEDENT – R$ 1,35; Esponja dupla face 
multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com 
abrasivos, medidas 110mm x 75mmx20mm, embalada em pacote 
plástico contendo 04 unidades, gravado na embalagem informações 
sobre o produto – MARCA: FORT LIMP – R$ 2,95; Sabonete branco 
glicerinado com no mínimo 90 gramas – MARCA: NATURY’S –       
R$ 1,09. 

 

 
Extrato de Contratos 

 
Contrato CF-1793/20 Contratante Prefeitura Municipal de Marília 
Contratada CREARE ELETRONICS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 
Valor R$ 85.890,00 Assinatura 16/12/20 Objeto Aquisição de 01 
aparelho de Raio X fixo com coluna giratória e Bucky mural, 
destinado à Secretaria Municipal da Saúde Processo Pregão 
Eletrônico n.º 110/20. 
 
Contrato Aditivo 10 ao CV-1179/20 Conveniente Prefeitura Municipal 
de Marília Conveniente ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO - ABHU Assinatura 10/12/20 Objeto Alteração da 
"Cláusula Sexta - Dos Recursos Financeiros", referente ao item III - K 
para as seguintes providências: Exclusão de quantitativo da alínea 
"a" e inclusão da alínea "h", ao item III - Letra K, a fim de acrescentar 
5.000 (cinco mil) testes do tipo Rápido, com incremento financeiro, a 

serem utilizados nas ações de testagem populacional Processo 
Protocolo n.º 61.949/20. 
 
Contrato Aditivo 01 ao TC-077/19 Contratante Prefeitura Municipal 
de Marília Entidade SOCIEDADE BENEFICENTE E FILOSÓFICA 
ORDEM PRINCÍPIO E LUZ DE MARÍLIA Assinatura 17/12/20 Objeto 
Prorrogação do prazo de vigência e validade do Termo de 
Colaboração objetivando parceria para a concessão de subvenção à 
entidade para execução do Projeto Teatro da Cidade, de formação 
cultural no segmento de Artes Cênicas de acordo com o Plano de 
Trabalho aprovado – Secretaria Municipal da Cultura Vigência 
31/12/21 Processo Chamamento Público n.º 004/19 (Protocolo n.° 
37.535/20). 
 
 
 
 

RESOLUÇÃO Nº, 10 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020 
 
DISPÕE SOBRE O REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS DO 
FMDCA PARA AS ENTIDADE  POR MEIO DE  DOAÇÕES DIRIGIDAS  
E DARFs   RECEBIDAS  ATÉ OUTUBRO DE 2010   ATRAVÉS DA 
DEDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA E JURIDICA 
 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de 
Marília, considerando: a) sua função deliberativa e controladora das 
ações da política de atendimento e programas para criança e 
adolescentes desenvolvidos no Município de Marília; b) que os 
recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e o Adolescente 
(FMDCA) destinam-se ao apoio de projetos voltados ao atendimento 
à criança e ao adolescente no Município de Marília e, c) que o 
CMDCA/MARÍLIA deve acompanhar, monitorar e avaliar as ações 
desenvolvidas pelas ONGs (entidades que atuam no contexto da 
política municipal de atendimento a crianças e adolescentes), 
fazendo cumprir as determinações do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, expede a seguinte Resolução: 
 

Art. 1º. Fica autorizado repasse dos recursos financeiros do 
FMDCA para as entidades abaixo especificadas, que contemplem 
ações de atendimento a criança e ao adolescente visando à garantia 
de seus direitos no âmbito municipal, que obtiveram através das 
doações dirigidas e DARFs deduzidas do Imposto de Renda, doadas 
por Pessoa Física e Jurídica no período de até outubro de 2020.  
Ficando para 2021 as doações recebidas após o período 
(outubro/2020). 
 

Nome de Entidades cadastradas CMDCA 
Valor a ser 
repassado 

APAE – Associação Pais Amigos Excepcionais 
de Marília     

9.524,05 

Associação Amor de Mãe 7.042,82 

Associação Beneficente Hospital Universitário 
– PROJETO AMOR DE CRIANÇA  
(CNPJ 09.528.436/0001-22) 

1.452,37 

Associação Cairbar Schutel 20.515,48 

Associação Cultural e Esportiva NIKKEY de 
Marília   

58.006,35 

Associação Mariliense de Esporte Inclusivos - 
AMEI 

2.238,29 
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Associação Pais e Amigos das Crianças e 
Jovem Autistas Espaço Potencial 

19.477,03 

CACAM 2.118,23 

Centro Comunitário São Judas Tadeu 49.059,43 

Educandário Bento de Abreu Sampaio Vidal 114.152,62 

Grupo de Apoio as Crianças com Câncer - 
GACCH 

19.274,50 

Juventude Criativa de Marília 1.200,00 

Lar da Criança 13.500,00 

Projeto Semear de Marília 100.856,58 

Restaurante Infantil 1.932,70 

 
Parágrafo Único:- O recurso deverá ser gasto em projetos 

que já estão em execução na Entidade. Salientando que é vetada a 
utilização para construção. 

 
Art. 2º. As entidades contempladas apresentaram ao 

CMDCA, uma Planilha de aplicação dos recursos, conforme os 
valores especificados na tabela acima, juntamente com os dados 
bancários, para as devidas providências, as entidades contempladas  
foram orientadas de que caso ocorra alteração na aplicação do 
recurso,   deverão informar ao CMDCA. 

 
§ 1º.: Os repasses financeiros serão efetuados  pelo setor 

competente  em uma única parcela, em moeda corrente por meio de 
crédito bancário em conta corrente  especificada pela  Entidade, que 
deverá comprovar o deposito através de extrato bancário, a ser 
apresentado ao CMDCA no ato da prestação de contas do valor 
utilizado.   

 
§ 2º.  Caso a entidade não utilize todo o recurso repassado,  

deverá na data especificada (março/2021),  apresentar  a prestação 
de contas do valor utilizado e através de Oficio  solicitar  a 
reprogramação do valor restante. 

 
§ 3º. Salientemos que o recurso reprogramado deverá ser 

utilizado no decorrer do exercício (2021), e a entidade deverá se  
comprometer  a apresentar a prestação de contas do restante do 
recurso logo após a sua utilização, caso a entidade não informe a 
reprogramação no prazo determinado ficará impossibilitada de 
receber novos repasses até que se justifique  a pendência  e a 
mesma seja deferida pelo CMDCA . 

 
§ 4º As entidades contempladas foram comunicadas por 

email quanto ao valor a ser repassado, e solicitado as informações 
bancarias necessárias para o repasse. 

 
Art. 3º - As entidades deverão prestar contas da utilização 

do recurso com cópia de notas fiscais; recibos; extratos bancários e 
um relatório em papel timbrado da Entidade assinado pelo 
Presidente ou seu responsável quanto da utilização do recurso ao 
CMDCA, até afinal do mês do mês de março/2021. 

 
Art. 4º - A entidade deve ficar atenta ao prazo para a 

realização da Prestação de contas, a entidade que não prestar 

contas, conforme especificado e dentro do prazo determinado, ficará 
impossibilitada de receber novos repasses.  (final de março/2021). 

 
Art. 5º . O CMDCA tornará publico para conhecimento a 

quem interessar, as informações com relação ao repasse. 
 
Art. 6º. Os membros do CMDCA/MARÍLIA, poderão a 

qualquer tempo realizar visita in loco, para constatar a aplicação dos 
recursos. 

 
Art. 7º.  O CMDCA/MARÍLIA reserva-se o direito de utilizar, 

quando julgar oportuno, imagens da Entidade/Projeto financiado 
com recursos financeiros do Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e o Adolescente (FMDCA) em suas ações de comunicação, 
sem qualquer ônus. 

 
Art. 8º.  Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Marília, dezembro de 2020. 
 

SANDRA DE FÁTIMA CORDEIRO ROIM 
Presidente do CMDCA - Marília/SP 

 
 
 
 
 
 
 
 

PORTARIA NÚMERO 1.621 
 

ANDRÉ LUIZ FERIOLI, Presidente do Departamento de 
Água e Esgoto de Marília, usando das atribuições legais tendo em 
vista o que consta no Processo nº 11.489/2020, REVOGA, a pedido, a 
partir de 11 de janeiro de 2021, a Portaria nº 1.320, de 09 de maio de 
2019, que concedeu afastamento para tratar de interesse particular 
ao servidor MAURO CIRINO DE ANDRADE, Auxiliar de Topografia. 
 
Departamento de Água e Esgoto de Marília, 17 de dezembro de 
2020. 
 
                                                                             ANDRÉ LUIZ FERIOLI 
                                                                                        Presidente 

 
PORTARIA NÚMERO 1.622 

 
ANDRÉ LUIZ FERIOLI, Presidente do Departamento de 

Água e Esgoto de Marília, usando de atribuições legais, consoante o 
que dispõe o artigo 89, da Lei Complementar nº 11/1991 e o Decreto 
nº 11754/2016, PROMOVE o servidor abaixo relacionado através da 
Progressão por Mérito: 
 
 
 
 
 
 
Departamento de Água e Esgoto de Marília, 17 de dezembro de 
2020. 
 
                                                                             ANDRÉ LUIZ FERIOLI 
                                                                                         Presidente  


