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ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE BARRA DO TURVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO - DISPENSA LICITAÇÃO
029/2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 089/2019
EXTRATO DE CONTRATO Nº 089/2019

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Processo nº 069/2019
Dispensa de Licitação nº 029/2019
JEFFERSON LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Barra do
Turvo-SP, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com
o disposto no Art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, RATIFICA o
Processo Nº 069/2019, Dispensa de Licitação Nº 029/2019, que tem
como objeto a Contratação de um profissional especializado para
realizar a elaboração de um site de turismo para o Município de Barra
do Turvo – SP, com o objetivo de divulgar os pontos turísticos locais,
atendendo os requisitos do Município de Interesse Turístico (MIT),
facilitando assim aos turistas o acesso a informações, tais como:
restaurantes, hotéis, pousadas, atrativos, entre outras que forem
relevantes, no valor global de R$ 5.288,00 (Cinco mil e Duzentos e
Oitenta e Oito reais), pelo período de 12 (doze) meses, junto à
empresa ROGERIO ROCCO USHIRO 34968888813 – ME, inscrita
no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 34.966.589/000107.

Processo Licitatório Nº 069/2019
Dispensa de Licitação Nº 029/2019
Contrato Nº 089/2019
Contratante: MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO
CNPJ: 46.634.317/0001-80
Contratada: ROGERIO ROCCO USHIRO 34968888813 – ME
CNPJ: 34.966.589/0001-07
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de um profissional
especializado para realizar a elaboração de um site de turismo para o
Município de Barra do Turvo – SP, com o objetivo de divulgar os
pontos turísticos locais, atendendo os requisitos do Município de
Interesse Turístico (MIT), facilitando assim aos turistas o acesso a
informações, tais como: restaurantes, hotéis, pousadas, atrativos, entre
outras que forem relevantes.

Publique-se.

PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará pelo período
de 12 (doze) meses a contar da data de assinatura do termo.
DO VALOR CONTRATUAL: R$ 5.288,00 (cinco mil e duzentos e
oitenta e oito reais)

Barra do Turvo - SP, 09 de outubro de 2019.

ASSINATURA: Barra do Turvo - SP, 09 de outubro de 2019.

JEFFERSON LUIZ MARTINS
Prefeito Municipal

JEFFERSON LUIZ MARTINS
Prefeito Municipal
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Expediente:
Associação Paulista de Municípios – APM

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONVOCAÇÃO

Diretoria Administrativa
Presidente: Marcos Monti - Prefeito de São Manuel (1993 a 1996)

CONVOCAÇÃO

1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: José Mauro Dedemo Orlandini - Prefeito de Bertioga
(1993 a 1996 e 2009 a 2012)
3º Vice-Presidente: Herculano Castilho Passos Júnior - Prefeito de Itu
(2005 a 2008 e 2009 a 2012)
4º Vice-Presidente: Diego de Nadai - Prefeito de Americana (2009 a 2012)

Convocamos TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL
DE ENSINO DE BARRA DO TURVO, para um ATPC Coletivo.
Local: E.M.E.B Profª Maria Izabel Mota Ferreira
Horário: 19:00 hrs
Data: 10/10/2019

Secretário Geral: Aquevirque Antonio Nholla - Vice-Prefeito e Vereador
de São João da Boa Vista (1993 a 1996 e 1983 a 1992)

Barra do Turvo – SP, 09 de Outubro de 2019.
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1º Secretário: Antônio Cesar Simão - Prefeito de Itapuí (1993 a 1996)
2º Secretário: Sebastião Misiara - Vereador de Barretos (1972 a 1996)
3º Secretário: Jamil Akio Ono - Prefeito de Andradina (2009 a 2012)
Tesoureiro Geral: Carlos Alberto Cruz Filho - Vereador e Vice-Prefeito de
Campinas (1983 a 1988 e 1997 a 2000)

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA REUNIÃO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019
ATA REUNIÃO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019

1º Tesoureira: Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita de Socorro (de
2009 a 2012)
2º Tesoureiro: José Ademir Infante Gutierrez - Prefeito de Teodoro
Sampaio ( 2005 a 2008 e 2009 a 2012)
3º Tesoureiro:
O Diário Oficial dos Municípios do Estado de São Paulo é uma solução
voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e dezenove às quatorze
horas reuniu-se o Conselho Municipal de Turismo, conforme a
convocação feita para essa data para a reunião extraordinária com a
presença dos que rubricam a lista de presença respectiva na Câmara
Municipal, localizada na Rua Firmino Pedroso dos Santos
quatrocentos e quarenta, Barra do Turvo - SP, CEP: 11.955-000 e sob
o comando da presidente em exercício para a seguinte pauta: a)
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Leitura e aprovação da ata anterior; b) Planejamento do concurso Miss
Turismo de Barra do Turvo dois mil e dezenove; c) Proposta de
projetos a serem realizados com os recursos do Município de Interesse
Turístico (MIT). Iniciando a reunião, Taciane cumprimenta a todos,
faz a leitura da ata anterior, posteriormente faz a leitura dos requisitos
já discutidos em outra reunião, sobre o planejamento do concurso miss
turismo. Os conselheiros seguem com novas sugestões dando
continuidade ao regulamento, ajustando os detalhes do evento, para
que seja disponibilizado aos interessados. Os patrocinadores que
colaborarem, receberão como contrapartida a divulgação de suas
marcas em pontos estratégicos no decorrer do evento, a festa será
finalizada com o baile após o desfile. O objetivo é arrecadar fundos,
para que o Fundo Municipal de Turismo (FUMTUR) possa obter
verba suficiente para desenvolver pequenos projetos em prol ao
turismo do município. Regina aproveita a oportunidade do conselho
reunido e fala sobre as questões referentes ao abaixo assinado, que
recebeu 171 assinaturas, esse cobra uma posição da empresa de
telefonia Vivo, que não esta atendendo devidamente a população
barraturvense e exige melhorias no serviço prestado. Ao vencer o
prazo estabelecido para a empresa dar uma resposta ao abaixo
assinado, se houver necessidade, o COMTUR se dispõe a ajudar a
solucionar essa questão. Sobre os próximos projetos a serem
realizados utilizando os recursos do Município de Interesse Turístico
(MIT), a princípio estão a Cachoeira de Dito Salú, o conselho vai
investir no acesso, realizando obras permanentes, ciclovias,
estacionamento, quiosques, banheiros, corrimão, escadarias, e
acessibilidade. O Pico do Caldeirão, é outro local que o conselho
deseja investir na infraestrutura, lembrando que já existe um projeto
em analise para o mesmo, voltado para melhorias do acesso até chegar
ao topo. A construção de mirantes em pontos temáticos do município,
como no bairro Ribeirão Grande, bairro Cedro, e o Pico do Caldeirão,
também estão nas metas do conselho Há outro projeto em andamento,
sobre a construção de um viaduto no eixo da BR 116, que se
aprovado, garantirá segurança aos usuários, nos dias atuais esse trecho
se torna perigoso, pelo fato de não existir acostamento no local. Os
motoristas vindos do sul se deparam com a falta de sinalização de
acesso ao município, e os que conhecem a via, correm riscos ao
chegar até o retorno, por ser totalmente irregular, além de estar
localizado a uma distância considerável da entrada da cidade,
dificultando o acesso, principalmente dos caminhoneiros, devido o
tamanho do veículo, é um trecho de extrema periculosidade. O
Conselho esta ciente da necessidade que o município possui de
regularizar esse trecho, pois a Barra do Turvo é um Município De
Interesse Turístico (MIT) e necessita de um acesso com segurança
para oferecer seus atrativos turísticos. A construção do Portal na
entrada da cidade é um empreendimento que esta nos planos do
conselho, e por ser um município nas proximidades da rodovia Regis
Bittencourt, dois portais seria a solução para melhor atender o mesmo.
Barra do Turvo é privilegiada com o encontro dos rios Pardo e Turvo,
por esse motivo, pensando em resgatar sua história, será construída
uma infraestrutura que não cause modificações nas condições naturais
do local. No Ribeirão do Fria, o conselho, junto com a administração
municipal, irá realizar projetos de benfeitorias no local,
transformando-o em um espaço de lazer. Não havendo mais nenhum
assunto a tratar, a presidente do COMTUR, Sra. Taciane Bertolin
Moreira agradeceu a presença e colaboração de todos e deu por
encerrada a reunião, cuja ata após ser lida e aprovada, será assinada
pela presidente do conselho.

de outubro de dois mil e dezenove as 14 horas, na Câmara Municipal
de Vereadores, situado naRua Vereador Firmino Pedroso dos Santos,
nº440
Com a seguinte pauta:
a) Leitura e aprovação da ata anterior;
b) Finalização do planejamento do concurso Miss Turismo de Barra
do Turvo 2019.
c) Projeto catalogando novas cachoeiras do Município para incluir nos
roteiros turísticos.
A sua presença é fundamental.
Atenciosamente,
TACIANE BERTOLIN MOREIRA
Presidente do COMTUR
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONVITE 28ª REUNIÃO COMTUR
CONVITE 28ª REUNIÃO COMTUR
Prezado (as) conselheiro (as)
Venho através deste convida-lo (a) para a 28ª reunião doConselho
Municipal de Turismo (COMTUR), que se realizará no dia 10 ( dez )
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