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Município de Dumont - SP 

 
Expediente 

 

O Diário Oficial do Município de Dumont, 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 Dumont 

poderão ser consultadas através da internet, por 

meio do seguinte endereço eletrônico. 

www.dumont.sp.gov.br. 

As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e 

independente de qualquer cadastro. 

 

Certificação Digital 

 

Esta publicação é certificada digitalmente. 

 

Entidade 

 

Prefeitura Municipal de 

Dumont 

 

 

CNPJ:46.940.888/0001-43 

Praça Josefina Negri, 21 – Centro 

Cep: 14120-000 - Telefone:(16) 3944-9100 
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Município de Dumont - SP 

 
 

 Prefeitura Municipal de Dumont  

  

Praça Josefina Negri, nº. 21 – Dumont – Fone: (16) 3944-9100 – Estado de São Paulo  

  
  

EXTRATO - ADITAMENTO DE CONTRATO  

  

  

3º TERMO ADITIVO  

CONTRATO nº 044/2017  
PREGÃO nº. 019/2017  

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº. 036/2017  

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Dumont/SP  

CONTRATADA: FIORILLI SOFTWARE LTDA  

OBJETO: Prorrogação de prazo pelo período de 12 (doze) meses e reajuste do valor pago pela 

contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de uma solução informatizada 

de gestão pública, contemplando licenças de uso, conforme especificações contidas no edital que regula o 

certame, de acordo com a variação da inflação oficial do período anterior, por meio do índice IGP-M.  

DOTAÇÕES: Ficha: 50 - 02.03.00.02.03.02.04.122.0002.2.005.3.3.90.39.00.01.110.00. - Ficha: 60 - 

02.03.00.02.03.03.04.122.0002.2.006.3.3.90.39.00.01.110.00. – Ficha: 68 - 

02.03.00.02.03.04.04.122.0002.2.007.3.3.90.39.00.01.110.00. - Ficha: 92 - 02.04.00.02.04.02.  

04.123.0002.2.013.3.3.90.39.00.01.110.00.  

VIGÊNCIA: 12 (Doze) meses – 03/10/2020 a 02/10/2021.  

VALOR GLOBAL R$: 170.457,36 (Cento e setenta mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e trinta e 

seis centavos).  

DATA DA ASSINATURA: 02/10/2020.  
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Município de Dumont - SP 

 

 Prefeitura Municipal de Dumont  

  

Praça Josefina Negri, nº. 21 – Dumont – Fone: (16) 3944-9100 – Estado de São Paulo  

 

DECRETO N.º 2.207  

DE 06 DE OUTUBRO DE 2020.  

  

“ALTERA DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO DECRETO 

2.162 DE 23 DE MARÇO DE 2020 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.”  

  

  

    O Senhor Alan Francisco Ferracini, Prefeito Municipal de Dumont, Estado de  

São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.  

  

DECRETA:  

  

  Artigo 1º - Ficam revogadas as disposições contidas no artigo 2º, incisos IV, V, VI, VII e VIII; art. 

3º, em sua totalidade; art. 4°, em sua totalidade; art. 5º, em sua totalidade; art. 8º, em sua 

totalidade e art. 9º, todas constantes no decreto n° 2.162 de 23 de março de 2020, com as 

consequentes alterações:  

         

  §1° O retorno às atividades e aos horários normais dos funcionários não dispensará a adoção das 

medidas de higiene já determinadas, como uso de máscaras, disponibilização e uso de álcool em gel e 

distanciamento devido.  

  

a) O horário de expediente no CRAS e no Paço Municipal será das 9hs às 16hs, podendo, por meio 

de requerimento específico dirigido ao Prefeito Municipal, ser ajustado.  

  

b) Os funcionários pertencentes ao grupo de risco não retornarão às atividades, exceto se 

apresentarem laudo médico autorizativo e requerimento direcionado ao Prefeito Municipal, o qual poderá, 

ou não, autorizar o retorno de tais funcionários.  
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Município de Dumont - SP 

c) Quaisquer funcionários públicos municipais, sendo do grupo de risco ou não, poderão ser afastados 

de suas atividades caso apresentem laudo médico circunstanciado que justifique a necessidade de 

afastamento.  

  

d) Por motivos de controle de higiene, fica mantida a dispensa de controle de jornada através de ponto 

biométrico.  

  

  §2° Consoante supracitado, a revogação será limitada/diferenciada quanto ao Departamento de 

Educação Municipal, pois o mesmo deve seguir os ditames estabelecidos no cronograma do Estado, de 

modo que tanto os professores (os quais estão dando aulas/atividades online) quanto os merendeiros 

(alimentação não está sendo fornecida) não retornarão às atividades, retornando, apenas, os funcionários 

dos setores administrativos.  

  

  §3° Fica proibida a realização de horas extraordinárias, as quais deverão ser devidamente justificadas e 

ratificadas pelo Prefeito Municipal. A execução de horas extraordinárias sem autorização e/ou devida 

justificativa ensejará as medidas administrativas cabíveis.  

      

    Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.  

  

  

  

  

  

  

Prefeitura Municipal de 

Dumont Aos 06 de outubro de 

2020.  

  

  

  

  

  

  

Alan Francisco Ferracini  

Prefeito Municipal  

    
Registrada em arquivo próprio e publicada no Diário Oficial do Município, na mesma data, nos termos da Lei Complementar 

131/2009 e Lei Municipal 1.720/2017, transparência e publicidade do Município de Dumont.  
  

Luciene J. Freiria  
Chefe de Seção   
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Município de Dumont - SP 

    Prefeitura Municipal de Dumont  

Praça Josefina Negri, nº 21 – Dumont – Fone: (0xx16) 3944-9100 – Estado de São Paulo  

  

  

NOTIFICAÇÃO  
CONTRATO nº 024/2020  

PROCESSO DE LICITAÇÃO nº 021/2020  

PREGÃO PRESENCIAL nº 011/2020  

  

O MUNICÍPIO DE DUMONT/SP, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ 

sob nº 46.940.888/0001-43, com sede na Praça Josefina Negri, nº 21, Centro, neste ato representado pelo 

Prefeito Municipal, o Sr. Alan Francisco Ferracini, vem NOTIFICAR a empresa MRRC LICITAÇÕES 

E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 35.774.957/0001-70, estabelecida na Rua Joaquim das Chagas, nº 1,243, 

bairro Varzea, Cidade de Patos de Minas, estado de MINAS GERAIS, Cep 38.700-356, para que em até 

24h (vinte e quatro horas), manifeste sobre a data e horário que será entregue o objeto oriundo do 

contrato supramencionado, tendo em vista que fora expedido a Ordem de Fornecimento em 30 de junho 

de 2020 e até o presente momento não houve o efetivo recebimento do item, descrumprindo-se a Cláusla 

2º do contrato: “-DO FORNECIMENTO- O veículo objeto desta licitação deverá ser entregue em até 

30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.”, sendo que foram 

enviadas incessantes justificativas por parte da contratada, sendo a última expedida em 30 de agosto deste 

ano.  

  

Saliento que o não cumprimento e regularização poderão ser aplicadas as  

penalidades legais previstas em Contrato bem como sua rescisão, com fundamento aos Artigos 77, 78, 

inciso I e 87, inciso II, III e IV da Lei 8.666/93.  

  

Sem mais,  

    

Dumont/SP, 06 de outubro de 2020.  

  

  

  

  

ALAN FRANCISCO FERRACINI  

PREFEITO MUNICIPAL  
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