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“COMUNICADO N.º 209/2020” 

REF: TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2020, de 30 de julho de 2020, levada a efeito através do 

Processo Licitatório n.º 054/2020, cujo objeto compreende a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO TÉRMINO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA 

POLIESPORTIVA COBERTA NO BAIRRO RETIRO EM PARECERIA COM O GOVERNO FEDERAL (CONTRATO DE 

REPASSE OGU Nº 83.1883/2016 – OPERAÇÃO Nº 102866-49), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO 

DE OBRA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A SUA PERFEITA EXECUÇÃO, TUDO EM 

CONFORMIDADE COM O DESCRITO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS” para o Departamento de Esportes da 

Secretaria Municipal de Esportes e Turismo da Prefeitura Municipal de Matão. 

 

O SR. JOSÉ EDINARDO ESQUETINI, Prefeito Municipal de Matão, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas por Lei, COMUNICA, que tendo em vista o recebimento de Parecer da Comissão 

Permanente de Licitação – CPL, corroborado pela Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, 

informando não acudir interessados ao chamamento editalício em epígrafe, DECIDE pela 

RETIFICAÇÃO E REABERTURA DE PRAZOS, sendo que o Edital Retificado e seus anexos, estarão 

disponíveis a partir do dia 11 de setembro de 2020, no site www.matao.sp.gov.br no link 

LICITAÇÕES; e que havendo dificuldade das interessadas o Departamento de Compras e Licitações 

estará à disposição para gravação do mesmo em mídia digital. 

Comunica ainda que os Envelopes de n.º 01 (Documentos de Habilitação) e de n.º 02 (Proposta 

Comercial) serão recebidos e protocolizados, no Departamento de Compras e Licitações, até às 

09h00min do dia 30 de setembro de 2020. Nesta mesma data e horário, iniciar-se-à a sessão de 

abertura dos mesmos. 

Demais informações no Departamento de Compras e Licitações através dos telefones: (16) 

3383-4035, (16) 3383-4056, (16) 3383-4067, (16) 3383-4068 e (16) 3383-4070, de segunda a sexta-

feira, das 08h00min às 17h00min. 

 

Matão, 10 de setembro de 2020. 

 
 
 
 

JOSÉ EDINARDO ESQUETINI 
PREFEITO DE MATÃO 
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“COMUNICADO N.º 210/2020” 

REF: TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2020, levada a efeito pelo PROCESSO LICITATÓRIO N.º 

062/2020, cujo objeto compreende a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO 

DE BASE DE CONCRETO PARA ACADEMIA AO AR LIVRE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE 

OBRA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A SUA PERFEITA EXECUÇÃO, TUDO EM CONFORMIDADE 

COM O DESCRITO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DO 

CONVÊNIO Nº 894306/2019” para o Departamento de Esportes da Secretaria Municipal de Esportes e 

Turismo da Prefeitura Municipal de Matão. 

 

O SR. JOSÉ EDINARDO ESQUETINI, Prefeito Municipal de Matão, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas por Lei, COMUNICA, que tendo em vista o recebimento de Parecer da Comissão 

Permanente de Licitação – CPL, corroborado pela Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, 

informando não acudir interessados ao chamamento editalício em epígrafe, DECIDE pela 

RETIFICAÇÃO E REABERTURA DE PRAZOS, sendo que o Edital Retificado e seus anexos, estarão 

disponíveis a partir do dia 11 de setembro de 2020, no site www.matao.sp.gov.br no link 

LICITAÇÕES; e que havendo dificuldade das interessadas o Departamento de Compras e Licitações 

estará à disposição para gravação do mesmo em mídia digital. 

Comunica ainda que os Envelopes de n.º 01 (Documentos de Habilitação) e de n.º 02 (Proposta 

Comercial) serão recebidos e protocolizados, no Departamento de Compras e Licitações, até às 

09h00min do dia 1º de outubro de 2020. Nesta mesma data e horário, iniciar-se-à a sessão de 

abertura dos mesmos. 

Demais informações no Departamento de Compras e Licitações através dos telefones: (16) 

3383-4035, (16) 3383-4056, (16) 3383-4067, (16) 3383-4068 e (16) 3383-4070, de segunda a sexta-

feira, das 08h00min às 17h00min. 

 

Matão, 10 de setembro de 2020. 

 
 
 
 

JOSÉ EDINARDO ESQUETINI 
PREFEITO DE MATÃO 
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“EXTRATO DE CONTRATO” 

CHAMADA PÚBLICA N.º 004/2020 – CONTRATO DE AQUISIÇÃO. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO. 
CONTRATADA: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DOS PEQUENOS 
PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO.  
VALOR CONTRATADO: R$ 313.816,75. 
TERMO: Assinado aos 03 de setembro de 2020. 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (seis) meses, conforme ANEXO X – CRONOGRAMA DE 
ENTREGA. 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 06 (seis) meses ou até o final das quantidades solicitadas. 
OBJETO: Credenciamento de produtores informais e de grupos formais composto por 
associações ou cooperativas da agricultura familiar visando a posterior Aquisição de Hortifrutis, 
Iogurte, Leite de Soja e Polpa de Fruta Congelada, provenientes da Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural para atender aos alunos matriculados na rede pública de ensino, 
em conformidade com o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE e Programa 
Suplementar da Alimentação Escolar da Prefeitura Municipal de Matão, tudo conforme descrito 
no Edital e Anexos, para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura – Departamento de 
Alimentação Municipal da Prefeitura Municipal de Matão. 
PROPONENTES: 02. 
 

Palácio da Independência, 10 de setembro de 2020. 
 
 
 

CÉLIA REGINA G. FRANZINI NANTES 
COMISSÃO PERMAMENTE DE LICITAÇÃO – CPL 
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“EXTRATO DE CONTRATO” 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 059/2019 – CONTRATOS DE AQUISIÇÃO. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO. 
CONTRATADA: ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME. 
VALOR: R$ 18.600,00. 
TERMOS: Assinados aos 04 de setembro de 2020. 
PRAZO DE ENTREGA: em até 10 (dez) dias, contados a partir da assinatura. 
OBJETO: Registro de Preços para a Aquisição de Leites Especiais, para a Secretaria Municipal 
de Assistência e Desenvolvimento Social – Departamento de Assistência Social da Prefeitura 
Municipal de Matão. 
 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/2020 – CONTRATOS DE AQUISIÇÃO. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO. 
CONTRATADA: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. 
VALOR CONTRATADO: R$ 26.400,00. 
CONTRATADA: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 
VALOR CONTRATADO: R$ 28.468,81. 
TERMO: Assinados aos 03 de setembro de 2020. 
PRAZO DE ENTREGA: em até 10 (dez) dias, contados a partir da assinatura. 
OBJETO: Registro de Preços para a Aquisição de Medicamentos, para a Secretaria Municipal de 
Saúde da Prefeitura Municipal de Matão. 
 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/2020 – CONTRATOS DE AQUISIÇÃO. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO. 
CONTRATADA: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS – EIRELI. 
VALOR CONTRATADO: R$ 15.333,80. 
TERMO: Assinados aos 10 de setembro de 2020. 
PRAZO DE ENTREGA: em até 10 (dez) dias, contados a partir da assinatura. 
OBJETO: Registro de Preços para a Aquisição de Medicamentos, para a Secretaria Municipal de 
Saúde da Prefeitura Municipal de Matão. 
 

Palácio da Independência, 10 de setembro de 2020. 
 
 
 
 
 

TEREZA APARECIDA DO VALE ALMADO 
PREGOEIRA MUNICIPAL 
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PORTARIA Nº 14.343, DE 03 DE SETEMBRO DE 2020.  
Nomeia o Sr. FERNANDO HENRIQUE MADEIRA no cargo em 
comissão de Assessor de Gabinete e dá outras providências. 

 
 
 
 
 
 

JOSÉ EDINARDO ESQUETINI , Prefeito Municipal de Matão, 
Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, com base na Lei 
nº 2.625, de 23 de setembro de 1997 e alterações, R E S O L V E: 

 

I – Nomear o Sr. FERNANDO HENRIQUE MADEIRA no cargo 
em comissão de Assessor de Gabinete, Referência C-II, lotado na 
Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, com vencimentos fixados pela 
Lei Municipal nº 5.028, de 10 de janeiro de 2017, a partir de 08 de 
setembro de 2020.  

 

II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogada as disposições em contrário. 

 

 

Palácio da Independência, aos 03 de setembro de 2020. 

 
 
 

 
  JOSÉ EDINARDO ESQUETINI  

       Prefeito Municipal  
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PORTARIA  Nº 14.344,  DE  14 DE AGOSTO DE 2020.  
Exonera o Sr. AURÉLIO GROSSO do cargo em comissão de 
Assessor Técnico-Normativo e dá outras providências. 
 
 
 
 
 

JOSÉ EDINARDO ESQUETINI , Prefeito Municipal de Matão, 
Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, com base na 
Lei nº 2.625, de 23 de setembro de 1997 e alterações, R E S O L V E:  

 

I – Exonerar em 04 de setembro de 2020  o Sr. AURÉLIO 
GROSSO do cargo em comissão de Assessor Técnico-Normativo, lotado 
na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos. 

 
II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogada as disposições em contrário. 

 

 

Palácio da Independência, aos 04 de setembro de 2020. 

 

 
 

 
  JOSÉ EDINARDO ESQUETINI  

  Prefeito Municipal  
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PORTARIA  Nº 14.345,  DE  08 DE SETEMBRO DE 2020.  
Nomeia a Sra. LELIANE ALVES DA SILVA PIRES no cargo 
em comissão de Assessor Administrativo III e dá outras 
providências. 
 
 
 
 

JOSÉ EDINARDO ESQUETINI , Prefeito Municipal de Matão, 
Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, com base na 
Lei nº 2.625, de 23 de setembro de 1997 e alterações, R E S O L V E:  

 

I – Nomear a Sra. LELIANE ALVES DA SILVA PIRES no 
cargo em comissão de Assessor Administrativo III, Referência C-IV, 
lotada na Secretaria Municipal de Governo, Ciência, Tecnologia e 
Inovação, com vencimentos fixados pela Lei Municipal nº 5.028, de 10 de 
janeiro de 2017, a partir de 10 de setembro de 2020.  

 
II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogada as disposições em contrário. 

 

Palácio da Independência, aos 08 de setembro de 2020. 

 

 
 

 
  JOSÉ EDINARDO ESQUETINI  

       Prefeito Municipal  
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DECRETO Nº 5.257, DE 04 DE SETEMBRO DE 2020. 
Dispõe sobre a permanência da suspensão das aulas e 
atividades letivas presenciais nas unidades das redes pública e 
privada de ensino no Município de Matão e dá providências 
correlatas.  

 
 

JOSÉ EDINARDO ESQUETINI , Prefeito Municipal de Matão, 
Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
e 

 
CONSIDERANDO a vigência da situação de emergência e de 

calamidade pública no Município de Matão, reconhecidas pelo Decreto nº 
5.203, de 17 de março de 2020; 

 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual nº 

65.061/2020, de 13 de julho de 2020, que dispõe sobre a retomada das 
aulas e atividades presenciais, no contexto da pandemia de COVID-19, em 
especial do artigo único da disposição transitória, inserido pelo artigo 3º do 
Decreto Estadual nº 65.140/2020, de 19 de agosto de 2020, que dispõe 
sobre a retomada das aulas e atividades presenciais, no contexto da 
pandemia de COVID-19, e dá providências correlatas; 

 
CONSIDERANDO as deliberações da Comissão Temporária no 

âmbito da rede Pública Municipal de Ensino, instituída pela Portaria nº 
14.293, de 07 de julho de 2020, e do Conselho Municipal de Educação; 

 
CONSIDERANDO a necessidade constante de conter a 

disseminação da COVID-19, a fim de garantir o adequado funcionamento 
dos serviços de saúde e, especialmente, a continuidade do processo de 
ensino-aprendizagem, a segurança alimentar e a segurança sanitária dos 
alunos do município; 

 
CONSIDERANDO a decisão unânime do Plenário do Supremo 

Tribunal Federal no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.341, 
em 15 de abril p.p., na qual a União, Estados, Distrito Federal e Municípios 
possuem competência concorrente para legislar, bem como para estabelecer 
medidas normativas e administrativas em matéria de saúde pública, nos 
termos do art. 23, inciso II da Constituição da República Federativa do Brasil; 

 
CONSIDERANDO que baseado nas circunstâncias estruturais 

e epidemiológicas locais, cabe à Prefeitura autorizar, mediante ato 
fundamentado, a retomada gradual e reduzida do atendimento presencial 
dos alunos ou manter a suspensão das aulas decretadas desde o início da 
adoção das medidas de isolamento, conforme disposto no art. 7º do Decreto 
nº 64.994, de 28 de maio de 2020, estabelecendo normas mais restritivas 
que as propostas pelo Governo do Estado de São Paulo. 



 

   PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO  
PALÁCIO DA INDEPENDÊNCIA  

 
 
 

 
DECRETA:  

 
Artigo 1º  - Fica determinada a permanência da suspensão das 

aulas e demais atividades letivas presenciais com alunos em todas as 
unidades da rede pública estadual e privada de ensino no município de 
Matão, bem como nos estabelecimentos dos demais níveis de ensino 
atuantes em território municipal, até 06 de outubro de 2020.  

§ 1º - As atividades escolares não presenciais, de gestão 
escolar e da rede municipal de ensino e outras atividades docentes, assim 
como o cumprimento dos calendários escolares e a aplicação dos conteúdos 
programáticos não serão prejudicados em virtude do disposto neste Decreto, 
atendendo às normativas específicas. 

 
§ 2º - Casos excepcionais poderão ser submetidos ao crivo do 

Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus – COVID-19, criado 
através da Portaria nº 14.093, de 18 de março de 2020, mediante 
requerimento, protocolizado no setor competente da Prefeitura Municipal, 
juntamente com os protocolos de segurança a serem observados pelo 
estabelecimento de ensino, podendo este órgão consultivo deliberar sobre 
eventual retomada presencial de atividades. 

 
Artigo 2º  - Fica determinada a permanência da suspensão das 

aulas e demais atividades letivas presenciais com alunos em todas as 
unidades da rede pública municipal no município de Matão, com vistas a 
permanência das atividades remotas / ensino remoto até o final do ano letivo 
de 2020 e, da imediata organização e planejamento para o ano letivo de 
2021. 

 
Artigo 3º  - Todas as Instituições de Ensino Superior e 

Educação Profissional do Município nas condições previstas no Decreto 
Estadual nº 65.140, de 19 de agosto de 2020, ficam autorizadas a 
retomarem as atividades presenciais seguindo todas as diretrizes do Plano 
São Paulo. 

 
Artigo 4º  - O presente Decreto entrará em vigor na data de 08 

de setembro de 2020, revogadas as disposições em contrário. 
 

  
 Palácio da Independência, aos 04 de setembro de 2.020. 

 
 
 

JOSÉ EDINARDO ESQUETINI  
Prefeito Municipal 
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DECRETO  Nº  5.260  de  10  de  setembro  de  2020. 
 
Dispõe sobre o retorno do atendimento ao público 
no Paço Municipal e demais Secretarias e 
Departamentos em razão da flexibilização da 
quarentena decorrente da pandemia da COVID-19. 
 
 
JOSÉ EDINARDO ESQUETINI, Prefeito de Matão, 

Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas 

pela Lei Orgânica do Município de Matão; e, 
 

Considerando o quanto determinado para protocolos de 

Saúde pelo Gabinete Municipal de Prevenção e Monitoramento do 

COVID-19 na Ata da Reunião de 26/08/2020; 
 

Considerando, finalmente, que cabe ao Poder Público 

Municipal tomar as providências necessárias no sentido proteger, dar 

segurança e providenciar com máxima urgência, DECRETA: 
 
 
 
Art. 1º. Este decreto dispõe sobre o retorno do 

atendimento ao público no Paço Municipal e demais Secretarias e 
Departamentos em razão da flexibilização da quarentena decorrente 
da pandemia da COVID-19. 

 
 
Art. 2º. O atendimento presencial dos serviços públicos 

municipais, excetuando-se a Saúde, Segurança Pública e 
Desenvolvimento Social, será prestado no período diário de 6 (seis) 
horas, das 09:00h (nove horas) às 16:30h (dezesseis horas e trinta 
minutos), com interrupção do atendimento para desinfecção das 
12:00h (doze horas) às 13:30h (treze horas e trinta minutos), a partir 
de 14 de setembro de 2.020. 

 
 
Art. 3º. Visando a mitigar os riscos de contágio e de 

disseminação da COVID-19, nas unidades da Administração Pública 
Municipal em que forem realizados atendimento presencial ao 
público: 
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I – somente será realizado o atendimento presencial 
mediante agendamento prévio da pessoa interessada por canais de 
telecomunicação; 

II – é obrigatória a utilização de máscaras pelas pessoas 
que agendaram o atendimento pelo serviço público; 

III – a quantidade máxima diária de atendimentos 
presenciais não deve ultrapassar 40% da capacidade de permanência 
sentada (bancos/cadeiras), durante o tempo de abertura ao público; 

IV – não será admitida a utilização, pelo público atendido, 
de sanitários ou de bebedouros; 

V – será realizado o atendimento individualizado, sendo 
que a pessoa a ser atendida deverá ingressar na unidade 
desacompanhada, exceto casos excepcionais a serem avaliados pela 
Administração Pública, e obrigatoriamente utilizando máscara; 

VI – deverá ser observada a distância mínima de 2 m (dois 
metros) entre cada pessoa a ser atendida que se encontre no interior 
da unidade; e 

VII – caso haja necessidade, serão organizadas filas 
externas, observada a distância de 2 m (dois metros) entre as pessoas 
a serem atendidas. 

 
§ 1º Para fins do inciso III do “caput” deste artigo, a 

quantidade máxima diária de atendimentos presenciais será fixada 
em razão, dentre outros: 

I – da complexidade do serviço público a ser prestado; 
II – do quantitativo de empregados públicos disponíveis e 

aptos à prestação do serviço público; e 
III – do atendimento de demandas internas pela respectiva 

unidade da Administração Pública Municipal. 
 
§ 2º A solicitação de agendamento para atendimento 

presencial poderá ser realizada por meio de telefones e endereços 
eletrônicos a serem divulgados e afixados nas entradas do Paço, das 
Secretarias e Departamentos. 

 
§ 3º Em caráter excepcional, não será realizado 

agendamento para o serviço de protocolo nas unidades da 
Administração Pública Municipal, cujo atendimento se dará por 
ordem de chegada, observado o disposto neste decreto quanto às 
medidas para evitar a aglomeração de pessoas. 

 
 
Art. 4º. Nas unidades da Administração Pública Municipal 

em que forem realizados atendimento presencial ao público: 
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I - implantar o controle de acesso com limite de número de 
frequentadores de 40% da capacidade de permanência sentada 
(bancos/cadeiras), durante o tempo de abertura ao publico; 

II - garantir o distanciamento mínimo de 2 metros entre as 
pessoas, por meio de demarcações no piso e uso de barreiras físicas; 

III - manter os ambientes arejados privilegiando a 
ventilação natural através de portas e janelas abertas e, no caso de 
uso de equipamentos de ar condicionado realizar a limpeza e 
higienização do sistema (filtros e dutos) de acordo com as orientações 
do fabricante; 

IV - disponibilizar álcool em gel a 70% para a higienização 
das mãos das pessoas que procurarem o paço municipal bem como 
dos trabalhadores;  

V - observar o uso obrigatório de máscara pelas pessoas 
que procurarem o paço municipal e dos trabalhadores durante a 
permanência;  

VI - exibir medidas sanitárias básicas em cartazes ou 
similares espalhados pelo paço municipal para orientação às pessoas 
que adentrarem no paço municipal. 

 
 
Art. 5º. A Administração Pública Municipal poderá 

condicionar o acesso às suas unidades, seja por pessoas que tenham 
solicitado atendimento, seja por empregados públicos municipais, à 
aferição de temperatura corporal por mecanismo não invasivo. 

Parágrafo único. Em sendo verificado estado febril, a 
pessoa será encaminhada ao serviço público municipal de saúde para 
a adoção do protocolo cabível. 

 
 
Art. 6º. Os empregados públicos que realizarem 

atendimento presencial ao público deverão: 
I – realizar a desinfecção de sua estação de trabalho com 

solução desinfetante, a cada atendimento realizado; e 
II – obrigatoriamente utilizar máscaras e equipamentos de 

proteção individual (EPIs) disponibilizados pela Administração 
Pública Municipal. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo constitui 
obrigação de cada empregado público, devendo o superior 
hierárquico certificar o seu cumprimento, sob pena de falta funcional 
de ambos. 

 
 
Art. 7º. A despeito do retorno do atendimento presencial 
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ao público nas unidades da Administração Pública Municipal, fica 
altamente recomendada a utilização dos canais remotos de 
atendimento ao público, especialmente os disponíveis no site da 
Prefeitura Municipal. 

 
 
Art. 8º. Revogam-se: 
I – Os Incisos II, III e IV do Artigo 2º do Decreto 

5.203/2020; 
II – O Artigo 4º do Decreto 5.203/2020; 
III – O Artigo 5º do Decreto 5.203/2020; 
IV – O Artigo 8º do Decreto 5.203/2020. 
 
 
Art. 9º. Este decreto entra em vigor na data de 14 de 

setembro de 2020. 
 
 

Palácio da Independência, aos 10 de setembro de 2.020. 
 

 

 

 

JOSÉ EDINARDO ESQUETINI 
                          Prefeito de Matão 

 
 


