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CORREIOS / / /

A CÂMARA DE VEREADORES APROVA E
O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar
convênio com a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais, com sede nesta cidade, à Av. Capitão
Antonio Joaquim Mendes, nº 661, inscrita no CNPJ
sob nº 54.851.977/0001-41, a fim de transferir recursos
financeiros no presente exercício, no valor de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), destinados à construção
de salas visando ampliação da área de saúde para
atendimento e estimulação multissensorial de deficientes
visuais, autistas e pacientes com paralisia cerebral.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da
presente Lei correrão à conta de dotações orçamentárias
da Secretaria Municipal de Saúde, rubrica 120100
1030110012468 445042 – Auxílios Despesas de Capital,
ficando o Poder Executivo autorizado a suplementá-las,
se necessário, por Decreto, nos termos do Artigo 43, seus
incisos e parágrafos, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 14 de julho de 2011.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal
Jorge Luís Lourenço
Secretário Municipal de Administração

Intergestores Bipartite do Estado de São Paulo e
plano operativo assinado pelos gestores municipais e
prestadores de serviços.
§ 3º A autorização outorgada nesta Lei compreende
a subscrição de termos de eventual aditivo e a assunção
de suas responsabilidades, desde que compatíveis com
a finalidade precípua de auxiliar Hospitais Filantrópicos
da região, que promovam o atendimento médico gratuito
à população do Município de Pirassununga.
§ 4º O convênio firmado terá duração máxima de
12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.
Art. 2º Em contrapartida ao convênio firmado,
o Poder Executivo Municipal repassará no presente
exercício, às instituições beneficiadas, através do
Colegiado de Gestão Regional de Araras, o valor R$
83.014,98 (oitenta e três mil, catorze reais e noventa e
oito centavos).
Parágrafo único.
As instituições a serem
beneficiadas com o auxílio tratado na presente Lei serão
escolhidas pelo Colegiado de Gestores Regional de
Araras.
Art. 3º As despesas decorrentes da execução da
presente Lei correrão à conta de dotações orçamentárias
da Secretaria Municipal de Saúde, rubrica 12.01
10.301.1001.2004-33.90.39.00, ficando o Poder Executivo
autorizado a suplementá-las, se necessário, por Decreto,
nos termos do Artigo 43, seus incisos e parágrafos, da
Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário,
retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2010.
Pirassununga, 14 de julho de 2011.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal
Jorge Luís Lourenço
Secretário Municipal de Administração

*-*-*-*-*

*-*-*-*-*

LEI Nº 4.127, DE 14 DE JULHO DE 2011

LEI Nº 4.128, DE 20 DE JULHO DE 2011

“Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com Hospitais
Filantrópicos, em ação conjunta com outros Municípios e com o
Governo do Estado de São Paulo, através do Programa Estadual
“Pró-Santa Casa II”, para os fins que menciona e dá outras
providências”.......................................................................................

“Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Irmandade
da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga”.......

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
1.
LEI Nº 4.126, DE 14 DE JULHO DE 2011
“Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais”.....................

A CÂMARA DE VEREADORES APROVA E
O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a firmar
convênio com Hospitais Filantrópicos da região, através
do Colegiado de Gestão Regional de Araras, formado a
partir de termo de parceria subscrito com a Secretaria
Estadual de Saúde, no Programa “Pró-Santa Casa II”,
visando auxiliar financeiramente instituições filantrópicas
sem fins lucrativos que prestam serviços ao Sistema
Único de Saúde – SUS.
§ 1º O Município de Pirassununga faz parte do
Colegiado Regional de Araras, juntamente com os
Municípios de Leme, Santa Cruz da Conceição, Araras
e Conchal.
§ 2º Os valores dos incentivos a serem concedidos
através da implantação do Programa “Pró-Santa Casa
II” serão compartilhados entre o Gestor Estadual e os
Gestores Municipais, no percentual de 70% e 30%,
respectivamente, conforme Deliberação da Comissão

A CÂMARA DE VEREADORES APROVA E
O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a
celebrar Convênio com a Irmandade da Santa Casa
de Misericórdia de Pirassununga, com sede à Avenida
Newton Prado, nº 1.883, neste Município, inscrita no
CNPJ sob nº 54.848.361/0001-11, para transferência de
recursos no presente exercício no valor de R$ 350.000,00
(trezentos e cinquenta mil reais), objetivando parceria
para realização de cirurgias eletivas e/ou de cataratas
em nosso município.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da
presente Lei correrão à conta da dotação orçamentária
da Secretaria Municipal de Saúde, rubrica 12.01.00 –
10.301.1001.2004 - 33.90.39, ficando o Poder Executivo
autorizado a suplementá-la, se necessário, por Decreto,
nos termos do Artigo 43, seus incisos e parágrafos, da
Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 20 de julho de 2011.
Ademir Alves Lindo
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Prefeito Municipal
Jorge Luís Lourenço
Secretário Municipal de Administração

*-*-*-*-*
LEI Nº 4.129, DE 20 DE JULHO DE 2011
“Denomina de “Professor Claudionor Fernandes de Lima”, a Praça
localizada no loteamento Experiência”...............

A CÂMARA DE VEREADORES APROVA E
O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica denominada de “PROFESSOR
CLAUDIONOR FERNANDES DE LIMA”, a Praça
localizada nas confluências das Ruas Duílio Valsechi,
Enrique Táboas Bernárdez e Geraldo Goze, loteamento
Experiência, neste Município.
Art. 2º As despesas decorrentes com a
execução desta Lei serão suportadas por dotações
orçamentárias próprias, suplementadas oportunamente
se necessárias.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 20 de julho de 2011.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal
Jorge Luís Lourenço
Secretário Municipal de Administração

*-*-*-*-*
LEI Nº 4.130, DE 26 DE JULHO DE 2011
“Dispõe sobre a concessão de vale- alimentação aos servidores
municipais do Poder Executivo, Legislativo e da Autarquia e dá outras
providências”............................

A CÂMARA DE VEREADORES APROVA E
O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a
conceder vale-alimentação aos servidores públicos
municipais em atividade do Poder Executivo, do
Legislativo e da Autarquia Municipal, bem como aos
agentes políticos, agentes comunitários de saúde e aos
membros efetivos do Conselho Tutelar.
§ 1º O benefício de que trata o presente Artigo será
concedido mensalmente, uma única vez ao servidor,
independentemente da quantidade de emprego que o
mesmo detém.
§ 2º O benefício não será incorporado aos
vencimentos dos servidores, podendo ser cessado a
qualquer momento, de conformidade com a conveniência
e o interesse público.
§ 3º Os servidores que se afastarem ou se
ausentarem ao trabalho por mais de 15 (quinze) dias no
mês não terão direito ao benefício, exceto se a ausência
ocorrer em razão de licença maternidade, acidente de
trabalho e demais casos em que o servidor estiver em
auxílio-doença conferido pelo INSS – Instituto Nacional
de Seguridade Social.

§ 4º Não será considerada ausência ao trabalho o
período relativo ao gozo de férias.
§ 5º Os servidores admitidos após o 1º dia do
mês anterior à concessão do benefício, farão jus ao
recebimento do mesmo proporcionalmente à razão de
l/30 avos.
Art. 2º O benefício será fornecido por empresa
especializada através de cartão eletrônico, magnético ou
outros oriundos de tecnologia similar.
Parágrafo único. Na eventualidade de rescisão de
contrato com a empresa contratada para fornecimento
do benefício ou eventuais outros impedimentos até a
contratação de nova empresa, poderá o Poder Executivo,
o Poder Legislativo e a Autarquia Municipal repassar aos
servidores, a importância correspondente, quando do
pagamento dos respectivos salários.
Art. 3º O valor do benefício de que trata o Art. 1º
desta Lei fica fixado em:
I - R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) para os
servidores assíduos; e,
II - R$ 190,00 (cento e noventa reais) para os
servidores que se ausentarem ao trabalho, observado os
requisitos do Art. 1º desta Lei.
§ 1º Considera-se assiduidade, para fins da
concessão do beneficio previsto no inciso I, quando
o servidor não tiver ausência ao trabalho no mês
imediatamente anterior, independentemente do motivo
que possa dar causa à ausência.
§ 2º Os valores fixados serão atualizados,
anualmente, segundo o índice do IPC-FIPE ou outro
indexador oficial que o substituir.
Art. 4º As despesas decorrentes da execução da
presente Lei correrão à conta das dotações orçamentárias
próprias do Poder Executivo, do Legislativo e da Autarquia,
vigentes e futuras, suplementadas se necessário.
Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas em seu inteiro teor as Leis
nºs 2.809/97, 3.085/2001, 3.147/2002, 3.374/2005,
3.970/2010; e, demais disposições em contrário,
retroagindo seus efeitos a 1º de junho de 2011.
Pirassununga, 26 de julho de 2011.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal
Jorge Luís Lourenço
Secretário Municipal de Administração

*-*-*-*-*
LEI Nº 4.120, DE 20 DE JUNHO DE 2011
“Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da
Lei Orçamentária do Município para exercício de 2012 e dá outras
.providências”.....................

A CÂMARA DE VEREADORES APROVA E
O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Esta Lei estabelece as metas e prioridades
da Administração Municipal para o exercício de 2012,
orienta a elaboração e a execução da respectiva Lei
Orçamentária e dispõe sobre as alterações na legislação
tributária.
§ 1º Dispõe esta Lei, dentre outras matérias,

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal
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também sobre o equilíbrio das finanças públicas e critérios
e forma de limitação de empenho, sobre o controle de
custos e avaliação dos resultados dos programas, sobre
condições e exigências para transferências orçamentárias
de recursos para entidades públicas e privadas, sobre a
autorização referida no art. 169, § 1º, da Constituição,
e compreender os anexos de que tratam os §§ 1º ao 3º,
do art. 4º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
§ 2º As categorias econômicas e de programação
correspondem, respectivamente, ao nível superior
das classificações econômica (Receitas e Despesas
Correntes e de Capital) e programática (Programas).
§ 3º As informações gerenciais e as fontes financeiras
agregadas nos créditos orçamentários serão ajustadas
diretamente pelos órgãos contábeis do Executivo e do
Legislativo para atender às necessidades da execução
orçamentária.
§ 4º As metas e prioridades da Administração
Municipal para o exercício de 2012, atendidas as
despesas que constituem obrigação constitucional
ou legal do município e as de funcionamento dos
órgãos e entidades que integram o Orçamento, são as
especificadas no Anexo III (Metas e Prioridades), as quais
terão precedência na alocação de recursos no projeto de
lei orçamentária para 2012, não se constituindo, todavia,
em limite à programação da despesa.
§ 5º As metas e prioridades de que trata o parágrafo
anterior considerar-se-ão modificadas por leis posteriores,
inclusive a lei orçamentária, pelos créditos adicionais
abertos com autorização legislativa e pelos créditos
extraordinários.
Art. 2º As metas de resultados fiscais do Município
para o exercício de 2012 são as estabelecidas no Anexo I
(Metas Fiscais), integrante desta Lei, desdobrado em:
Tabela 2 – Metas Anuais;
Tabela 3 – Avaliação do Cumprimento das Metas
Fiscais do Exercício Anterior;
Tabela 4 – Metas Fiscais Atuais Comparadas com
as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;
Tabela 5 – Evolução do Patrimônio Líquido;
Tabela 6 – Origem e Aplicação dos Recursos
Obtidos com a Alienação de Ativos;
Tabela 7 – Receitas e Despesas Previdenciárias do
RPPS;
Tabela 8 – Projeção Atuarial do RPPS;
Tabela 9 – Estimativa e Compensação da Renúncia
de Receita;
Tabela 10 – Margem de Expansão das Despesas
Obrigatórias de Caráter Continuado.
Art. 3º Os passivos contingentes e outros riscos
capazes de afetar as contas públicas estão avaliados
no Anexo II (Tabela 1 – Demonstrativo de Riscos Fiscais
e Providências), onde são informadas as medidas a
serem adotadas pelo Poder Executivo caso venham a se
concretizar.
Parágrafo único.
Para os fins deste artigo
consideram-se passivos contingentes e outros riscos
fiscais, possíveis obrigações presentes cuja existência
será confirmada somente pela ocorrência ou não de um
ou mais eventos futuros, que não estejam totalmente sob
controle do Município.
Art. 4º Durante o exercício de 2012, o Executivo
poderá, mediante autorização legislativa específica,
realizar transposição, remanejamento ou transferência
de recursos de um órgão para outro de uma categoria
de programação para outra, sob forma de créditos
adicionais, em decorrência de alterações na organização
administrativa efetuadas nos termos da legislação,
observando como limite o valor das ações consignadas
na Lei Orçamentária e objeto das alterações.
§ 1º Os créditos adicionais abertos nos termos do

caput não poderão aumentar a despesa orçamentária,
mas apenas adequar os Orçamentos às alterações na
organização administrativa.
§ 2º Nos termos do art. 167, VI, da Constituição
Federal, as transposições, remanejamentos ou as
transferências efetuadas dentro do mesmo órgão ou da
mesma categoria de programação, para facilitar e propiciar
melhor cumprimento da programação estabelecida na Lei
Orçamentária, serão formalizados em Decreto.
Art. 5º A Câmara Municipal elaborará sua proposta
orçamentária e a remeterá ao Executivo até o dia de 30
de agosto de 2011.
§ 1º O Executivo encaminhará à Câmara Municipal,
até trinta (30) dias antes do prazo fixado no caput, os
estudos e estimativas das receitas para os exercícios
de 2011 e 2012, inclusive da receita corrente líquida,
acompanhados das respectivas memórias de cálculo.
§ 2º Os créditos adicionais suplementares que
envolvam só anulação de dotações do Legislativo, serão
abertos pelo Executivo, se houver autorização legislativa,
no prazo de até três dias úteis contados da solicitação
daquele Poder.
Art. 6º Na elaboração da lei orçamentária e em
sua execução, a Administração buscará o equilíbrio
das finanças públicas considerando, sempre, ao lado
da situação financeira, o cumprimento das vinculações
constitucionais e legais e a imperiosa necessidade de
prestação adequada dos serviços públicos, tudo conforme
os macroobjetivos estabelecidos no Plano Plurianual.
Parágrafo único. São vedados aos ordenadores
de despesa quaisquer procedimentos que viabilizem a
execução de despesas sem suficiente disponibilidade
de dotação orçamentária.
Art. 7º A lei orçamentária não consignará
recursos para início de novos projetos se não estiverem
adequadamente atendidos os em andamento e
contempladas as despesas de conservação do patrimônio
público.
§ 1º A regra constante do caput deste artigo aplicase no âmbito de cada fonte de recursos, conforme
vinculações legalmente estabelecidas.
§ 2º Entende-se por adequadamente atendidos os
projetos cuja alocação de recursos orçamentários esteja
compatível com os respectivos cronogramas físicofinanceiros pactuados e em vigência.
Art. 8º A lei orçamentária conterá reserva de
contingência para atender passivos contingentes e outros
riscos e eventos fiscais imprevistos.
§ 1º A reserva de contingência será fixada em
no máximo dez (10%) da receita corrente líquida e sua
utilização dar-se-á mediante créditos adicionais abertos
à sua conta.
§ 2º Na hipótese de ficar demonstrado que a
reserva de contingência não precisará ser utilizada para
sua finalidade, o saldo poderá ser utilizado para amparar
a abertura de créditos adicionais para outros fins,
observado o disposto no art. 42 da Lei nº 4.320/64.
Art. 9º Fica o Executivo autorizado a arcar com as
despesas de competência de outros entes da Federação,
quando estejam firmados os respectivos convênios, ajustes
ou congêneres, haja recursos orçamentários e financeiros
disponíveis, e, mediante autorização legislativa quando
os serviços não forem concorrentemente prestados pelo
Município.
Art. 10 Para os fins do disposto no art. 16, § 3º, da Lei
de Responsabilidade Fiscal, consideram-se irrelevantes
as despesas com aquisição de bens ou de serviços e
com a realização de obras e serviços de engenharia,
até os valores de dispensa de licitação estabelecidos
respectivamente, nos incisos I e II do art. 24, da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993.
Art. 11 Até trinta (30) dias após a publicação da Lei
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Orçamentária para 2012, o Poder Executivo estabelecerá
a programação financeira com o cronograma mensal de
desembolso.
§ 1º Integrarão a programação financeira as
transferências financeiras do tesouro municipal para os
órgãos da administração indireta e destes para o tesouro
municipal.
§ 2º O repasse de recursos financeiros do Executivo
para o Legislativo fará parte da programação financeira,
devendo ocorrer na forma de duodécimos a serem pagos
até o dia 20 de cada mês.
Art. 12 No mesmo prazo previsto no caput do artigo
anterior, a Prefeitura e as entidades da Administração
Indireta estabelecerão metas bimestrais para a realização
das respectivas receitas estimadas.
§ 1º Na hipótese de ser constatada, após o
encerramento de cada bimestre, frustração na arrecadação
de receitas capaz de comprometer a obtenção dos
resultados nominal e primário fixados no Anexo de
Metas Fiscais, por atos a serem adotados nos trinta
dias subsequentes, a Câmara Municipal, a Prefeitura e
as entidades da Administração Indireta determinarão,
de maneira proporcional, a limitação de empenho e
movimentação financeira, em montantes necessários à
preservação dos resultados almejados.
§ 2º O Poder Executivo comunicará ao Poder
Legislativo, para as providências deste, o correspondente
montante que lhe caberá na limitação de empenho e
movimentação financeira, acompanhado da devida
memória de cálculo.
§ 3º Na limitação de empenho e movimentação
financeira, serão adotados critérios que produzam o
menor impacto possível nas ações de caráter social,
particularmente nas de educação, saúde e assistência
social, e na aplicação dos recursos vinculados.
§ 4º Não serão objeto de limitação de empenho e
movimentação financeira as despesas que constituam
obrigações constitucionais e legais do Município, inclusive
as destinadas ao pagamento do serviço da dívida e
precatórios judiciais.
§ 5º A limitação de empenho e movimentação
financeira também será adotada na hipótese de ser
necessária a redução de eventual excesso da dívida
consolidada, obedecendo-se ao que dispõe o art. 31 da
Lei Complementar nº 101/00.
§ 6ª Na ocorrência de calamidade pública,
serão dispensadas a obtenção dos resultados ficais
programados e a limitação de empenho enquanto perdurar
essa situação, nos termos do disposto no art. 65 da Lei
Complementar nº 101/00
§ 7º A limitação de empenho e movimentação
financeira poderá ser suspensa, no todo ou em parte,
caso a situação de frustração na arrecadação de receitas
se reverta nos bimestres seguintes.
Art. 13 Desde que respeitados os limites e vedações
previstos nos arts. 20 e 22, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 101/00, fica autorizado o aumento da
despesa com pessoal para:
1.
I
–
concessão
de
vantagem ou aumento de remuneração,
criação de cargos,
2. empregos e funções ou alteração
de estruturas de carreiras;
3.
II – admissão de pessoal ou contratação
a qualquer título.
§ 1º Os aumentos de despesa de que trata este
artigo somente poderão ocorrer se houver:
I – prévia dotação orçamentária suficiente para
atender às projeções de despesa de pessoal e aos
acréscimos dela decorrentes;
II – lei específica para as hipóteses previstas no
inciso I, do caput;
III – no caso do Poder Legislativo, observância
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aos limites fixados nos arts. 29 e 29-A da Constituição
Federal.
§ 2º Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de
que trata o art. 22, parágrafo único, da Lei Complementar
nº 101/00, a prestação de hora extra fica vedada, salvo
na hipótese prevista no inciso V do mesmo dispositivo
e nas situações de emergência e calamidade pública,
bem como nas relevante interesse público, autorizados
especificamente pelo respectivo Chefe de Poder.
Art. 14 Fica autorizada a revisão geral anual de que
trata o art. 37, inciso X, da Constituição, cujo percentual
será definido em lei específica.
Art. 15 Para atender o disposto no art. 4º, I, “e”,
da Lei Complementar nº 101/00, os chefes dos Poderes
Executivo e Legislativo adotarão providências junto aos
respectivos setores de contabilidade e orçamento para,
com base nas despesas liquidadas, apurar os custos e
resultados das ações e programas estabelecidos.
Parágrafo único. Os custos e resultados apurados
serão apresentados em quadros anuais que permanecerão
à disposição da sociedade em geral e das instituições
encarregadas do controle externo.
Art. 16 As transferências de que trata o artigo 26 da
Lei de Responsabilidade Fiscal, somente serão feitas sob a
condição de que haja crédito orçamentário, disponibilidade
na programação financeira e lei autorizativa específica.
Parágrafo único. Observado o disposto no caput,
ficam autorizadas as destinações diretas e indiretas de
recursos a pessoas físicas desde que em atendimento
à recomendação expressa de unidade competente da
Administração.
Art. 17 É vedada a destinação de recurso a
entidade privada em que o agente político de Poder ou
do Ministério Público, tanto quanto dirigente de órgão ou
entidade da administração pública, de qualquer esfera
governamental ou respectivo cônjuge ou companheiro,
bem como parente em linha reta, colateral ou afinidade,
até o segundo grau, seja dirigente.
Art. 18 A concessão ou ampliação de incentivo ou
benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia
de receita só será promovida se atendidas as exigências
do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal e após
juntadas aos respectivos processos as informações
mencionadas no inciso I do mesmo artigo.
Art. 19 Ficam o Executivo e o Legislativo autorizados
a realizar despesas observado o limite mensal de um
doze avos (1/12) de cada programa da proposta original
encaminhada ao Legislativo, até o momento da publicação
da Lei Orçamentária, se esta ocorrer depois de encerrado
o exercício de 2011.
Parágrafo único.
Ocorrendo a hipótese deste
artigo, as providências de que tratam as cabeças dos
artigos 11 e 12 serão efetivadas no mês de janeiro.
Art. 20 Para efeito do disposto no art. 42 da Lei
Complementar nº 101/00 (LRF) considerar-se-á a
obrigação que for contraída mediante ato ou contrato
formalizado nos últimos oito meses do exercício de 2012 e
que gere despesas a serem executadas nesse período.
Art. 21 As despesas empenhadas e não pagas até
o final do exercício de 2012 serão inscritas em restos
a pagar e terão validade de 31 de dezembro do ano
subsequente, inclusive para efeito de comprovação dos
limites constitucionais de aplicação de recursos nas áreas
da educação e da saúde.
Art. 22 Esta Lei entrará em vigor na data da sua
publicação.
Pirassununga, 20 de junho de 2011.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal
Jorge Luís Lourenço
Secretário Municipal de Administração
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DECRETO Nº 4.470, DE 5 DE JULHO DE 2011
ADEMIR
ALVES
LINDO,
Prefeito
Municipal
de
Pirassununga,
Estado
de
São
Paulo................................
No uso de suas atribuições legais e de conformidade
com a Lei nº 4.121, de 22 de junho de 2011, DECRETA:
Art. 1º Fica aberto na Seção de Contabilidade, da
Secretaria Municipal de Finanças, um crédito adicional
no valor de R$ 932.488,00 (novecentos e trinta e dois
mil e quatrocentos e oitenta e oito reais), suplementar às
seguintes dotações do orçamento em vigor:
I – Secretaria Municipal de Governo
030100 0412470062243 339030 – Material de
Consumo	R$ 3.713,00
030100 0412470062243 339039 – Outros Serviços
de Terc Pessoa Jurídica	R$ 10.409,00
030100 0412470062243 449052 – Equipamentos e
Materiais Permanentes	R$ 15.800,00
II – Secretaria Municipal de Administração
060100 0412870082230 339030 – Material de
Consumo	R$ 6.800,00
060100 0412870082230 339039 – Outros Serviços
de Terc Pessoa Jurídica	R$ 104.767,00
060100 0412270082325 449052 – Equipamentos e
Materiais Permanentes	R$ 82.343,00
III – Secretaria Municipal de Comércio e
Indústria
080100 2369160032208 339030 – Material de
Consumo	R$
620,00
080100 2369160032208 339039 – Outros Serviços
de Terc Pessoa Jurídica	R$ 1.735,00
080100 2369160032208 449052 – Equipamentos e
Materiais Permanentes	R$ 2.626,00
IV – Secretaria Municipal de Educação
090100 1212220072077 339030 – Material de
Consumo	R$ 24.750,00
090100 1212220072077 339039 – Outros Serviços
de Terc Pessoa Jurídica	R$ 250.539,00
090100 1212220072070 449052 – Equipamentos e
Materiais Permanentes	R$ 208.686,00
V – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
100100 1339230022088 339030 – Material de
Consumo	R$ 3.094,00
100100 1339230022088 339039 – Outros Serviços
de Terc Pessoa Jurídica	R$ 8.674,00
100100 1339230022298 449052 – Equipamentos e
Materiais Permanentes	R$ 13.130,00
VI – Secretaria Municipal de Esportes
110100 2781230072108 339030 – Material de
Consumo	R$
619,00
110100 2781230072110 339039 – Outros Serviços
de Terc Pessoa Jurídica	R$ 1.735,00
110100 2781230072110 449052 – Equipamentos e
Materiais Permanentes	R$ 2.626,00
VII – Secretaria Municipal de Saúde
120100 1030110012004 339030 – Material de
Consumo	R$ 4.332,00
120100 1030110012004 339039 – Outros Serviços
de Terc Pessoa Jurídica	R$ 59.161,00
120100 1030110012014 449052 – Equipamentos e
Materiais Permanentes	R$ 76.533,00
VIII – Secretaria Municipal de Promoção Social
130100 0824440022129 339030 – Material de
Consumo	R$ 2.475,00
130100 0824440022129 339039 – Outros Serviços
de Terc Pessoa Jurídica	R$ 6.939,00
130100 0824440022135 449052 – Equipamentos e
Materiais Permanentes	R$ 10.504,00
IX – Secretaria Municipal dos Dir. da Criança, do

Adolescente e Terceira Idade
140100 0824340012117 339030 – Material de
Consumo	R$ 2.475,00
140100 0824340012117 339039 – Outros Serviços
de Terc Pessoa Jurídica	R$ 6.939,00
140100 0824340012121 449052 – Equipamentos e
Materiais Permanentes	R$ 10.504,00
X – Secretaria Municipal de Obras e Serviços
150100 1512250102190 339030 – Material de
Consumo	R$ 1.238,00
150100 1512250102190 339039 – Outros Serviços
de Terc Pessoa Jurídica	R$ 3.470,00
150100 1512250102190 449052 – Equipamentos e
Materiais Permanentes	R$ 5.252,00
Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no
artigo anterior, será coberto através da anulação da
seguinte dotação do orçamento em vigor, de acordo com
o § 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964:
I – Setor de Estradas
150200 2678250111266 449051 – Obras e
Instalações	R$ 932.488,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Pirassununga, 5 de julho de 2011.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal
Jorge Luís Lourenço
Secretário Municipal de Administração

*-*-*-*-*
DECRETO Nº 4.471, DE 14 DE JULHO DE 2011
ADEMIR
ALVES
LINDO,
Prefeito
Municipal
de
Pirassununga,
Estado
de
São
Paulo................................
No uso de suas atribuições legais e de conformidade
com a Lei nº 4.022, de 15 de dezembro de 2010,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto na Seção de Contabilidade, da
Secretaria Municipal de Finanças, um crédito adicional
no valor de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais),
suplementar à seguinte dotação do orçamento em vigor:
I – Secretaria Municipal de Administração
060100 0412870082230 339039.00 – fonte 01.......
R$ 92.000,00
Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no
artigo anterior, será coberto através da anulação da
seguinte dotação do orçamento em vigor, de acordo com
o § 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964:
I – Secretaria Municipal de Administração
060100 2884690030012 319091.00 – fonte 01.......
R$ 92.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Pirassununga, 14 de julho de 2011.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal
Jorge Luís Lourenço
Secretário Municipal de Administração

*-*-*-*-*
DECRETO Nº 4.472, DE 14 DE JULHO DE 2011
ADEMIR
ALVES
LINDO,
Prefeito
Municipal
de
Pirassununga,
Estado
de
São
Paulo................................
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No uso de suas atribuições legais e de conformidade
com a Lei nº 4.022, de 15 de dezembro de 2010, c.c. o
inciso VI do artigo 6-A da Lei nº 4.036, de 2 de março de
2011, DECRETA:
Art. 1º Fica transposta para o crédito classificado
sob o código 18.01.00 – 18.541.6006.2434 – 33.90.39.00,
a importância da dotação orçamentária, a saber:
I – ÓRGÃO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
ECONÔMICA VALOR
18.01.00 18.541.6006.2466
33.90.39.00	R$ 73.000,00
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de
sua publicação.
Pirassununga, 1º de julho de 2011.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal
Jorge Luís Lourenço
Secretário Municipal de Administração

*-*-*-*-*
DECRETO Nº 4.475, DE 21 DE JULHO DE 2011

*-*-*-*-*
DECRETO Nº 4.473, DE 15 DE JULHO 2011
ADEMIR
ALVES
LINDO,
Prefeito
Municipal
de
Pirassununga,
Estado
de
São
Paulo................................
No uso de suas atribuições legais e de conformidade
com a Lei nº 4.022, de 15 de dezembro de 2010, c.c. o
inciso VI do artigo 6-A da Lei nº 4.036, de 2 de março de
2011, DECRETA:
Art. 1º Fica transposta para o crédito classificado
sob o código 04.01.00 – 03.122.7003.2263 – 33.90.39.00,
a importância da dotação orçamentária, a saber:
I – ÓRGÃO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
ECONÔMICA VALOR
04.01.00 03.122.7003.2263
31.90.11.00	R$ 66.000,00
04.01.00 03.122.7003.2263
31.90.13.00	R$ 30.000,00
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de
sua publicação.
Pirassununga, 15 de julho de 2011.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal
Jorge Luís Lourenço
Secretário Municipal de Administração

*-*-*-*-*
DECRETO Nº 4.474, DE 15 DE JULHO DE 2011
“Rescinde contrato público com a empresa Daniel Benedito Crisp
Transportes”..........................................................................

ADEMIR
ALVES
LINDO,
Prefeito
Municipal
de
Pirassununga,
Estado
de
São
Paulo................................
No exercício do cargo e no uso das prerrogativas
que lhe estão afetas e em face da Lei Orgânica do
Município, Art. 54, Inciso XII (Segunda Figura) e,
considerando a assunção da linha de transporte escolar
– “Descaroçador” pela Municipalidade, conforme consta
dos autos do procedimento administrativo nº 1.422/2009,
DECRETA:
Art. 1º Fica rescindido, unilateralmente e a partir do
dia 14 de julho do fluente ano, o Contrato nº 15/2010, de
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29 de janeiro de 2010, oriundo da Concorrência Pública
nº 15/2009, celebrado com a empresa Daniel Benedito
Crisp Transportes, tendo como objeto o fretamento de
ônibus ou similar para transporte municipal de alunos do
ensino fundamental e ensino médio.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data da
sua publicação, revogadas eventuais disposições em
contrário e retroagindo seus efeitos a 14 de julho do
fluente ano.
Pirassununga, 15 de julho de 2011.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal
Jorge Luís Lourenço
Secretário Municipal de Administração

ADEMIR
ALVES
LINDO,
Prefeito
Municipal
de
Pirassununga,
Estado
de
São
Paulo................................
No uso de suas atribuições legais e de conformidade
com a Lei nº 4.022, de 15 de dezembro de 2010 e demais
alterações posteriores, com fundamento no artigo 167,
Inciso VI, da Constituição Federal, DECRETA:
Art. 1º Fica transposta para o crédito classificado
sob o código 09.02.00 – 12.361.2001.2041 –
33.90.39.00, a importância da dotação orçamentária, a
saber:
I – ÓRGÃO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
ECONÔMICA VALOR
09.02
12.361.2001.2046
33.90.39.00	R$ 95.000,00
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de
sua publicação.
Pirassununga, 21 de julho de 2011.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal
Jorge Luís Lourenço
Secretário Municipal de Administração

*-*-*-*-*
DECRETO Nº 4.476, DE 21 DE JULHO DE 2011
ADEMIR
ALVES
LINDO,
Prefeito
Municipal
de
Pirassununga,
Estado
de
São
Paulo................................
No uso de suas atribuições legais e de conformidade
com a Lei nº 4.022, de 15 de dezembro de 2010, e demais
alterações posteriores, com fundamento no Artigo 167,
Inciso VI, da Constituição Federal, DECRETA:
Art. 1º Fica aberto na Seção de Contabilidade, da
Secretaria Municipal de Finanças, um crédito adicional
no valor de R$ 138.000,00 (cento e trinta e oito mil
reais), suplementar às seguintes dotações do orçamento
em vigor:
I – Ensino Fundamental
0902 12.361.9001.0002-33904712 – Obrigações
Trib. e Contributivas	R$ 40.000,00
II – Creches Municipais
0904 12.365.9001.0003-33904712 – Obrigações
Trib. e Contributivas	R$ 24.000,00
III – Educação Infantil
0905 12.365.2002.2050-33904712 – Obrigações
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Trib. e Contributivas	R$ 24.000,00
IV – Secretaria Municipal de Saúde
1201 10301900010005-33904712 – Obrigações
Trib. e Contributivas	R$ 50.000,00
Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto
no artigo anterior, será coberto através da anulação da
seguinte dotação do orçamento em vigor, de acordo com
o § 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964:
I – Secretaria Municipal de Administração
060104 122.9001.0001-33904700 – Obrigações
Trib. e Contributivas	R$ 138.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Pirassununga, 21 de julho de 2011.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal
Jorge Luís Lourenço
Secretário Municipal de Administração

*-*-*-*-*
DECRETO Nº 4.477, DE 29 DE JULHO DE 2011
ADEMIR ALVES LINDO, Prefeito Municipal
de
Pirassununga,
Estado
de
São
Paulo................................
No uso de suas atribuições legais e de
conformidade com os autos do protocolado nº
2.905, de 05 de agosto de 2010, DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado de acordo com os
termos da Lei Complementar Municipal nº 75/2006
e alterações posteriores, o Projeto do Loteamento
Urbano
denominado
"Jardim
dos
Ipês",
caracterizado como "Loteamento de Predominância
Residencial", situado na zona urbana deste
município, entre a Vila Redenção, Vila Belmiro e
Parque Industrial, loteamento este composto de uma
área de terra contendo 49.303,97 metros quadrados,
contendo 79 lotes, objeto da matrícula nº 12.553 do
Cartório de Registro de Imóveis local, cadastrado
nesta municipalidade sob nº 6887.35.026.001.00-4,
imóvel esse que conforme referida matrícula, e que
consta pertencer a Eugênia Maria Araújo Rozin
Cabianca, brasileira, biomédica, portadora do RG
nº 6.701.383-SSP/SP e CPF nº 016.192.958-30;
e, seu marido Júlio Cabianca Júnior, brasileiro,
advogado, portador do RG nº 5.525.167-SSP/SP e
CPF nº 774.579.518-49, residentes e domiciliados
nesta cidade; e, Idílio D. Rozin,
brasileiro,
comerciante, portador do RG nº 8.483.235-SSP/
SP e CPF nº 016.192.948-69; e, sua mulher
Patrícia Alessandra Batistela Rozin, massagista,
portadora do RG nº 29.618.980-7-SSP/SP e CPF
nº 175.705.328-05, residentes e domiciliados no
município de Parnamirim/RN, tudo conforme consta
dos autos do protocolado acima mencionado.
Art. 2º Os loteadores deverão executar
sob as suas expensas, no prazo máximo de dois
anos a partir da expedição deste Decreto, todas
as obras citadas nos incisos do Artigo 9º da Lei
Complementar Municipal nº 75/06, de acordo com os
projetos de infra-estrutura e obedecendo os prazos
de execução das mesmas, contidos no Cronograma
Físico Financeiro, aprovado pela municipalidade,
encartados às fls. 435/440 do protocolado supra,
sendo obrigatória a execução das obras abaixo
discriminadas:
EXECUÇÃO DE:
I - Abertura das vias de comunicação (ruas)
e das área de recreação, com limpeza da área -

Terraplanagem de apoio, com proteção superficial
do solo, obras de drenagem e muros de arrimo;
II - Topografia: locação e colocação de marcos
de concreto de alinhamento e nivelamento dos lotes,
e dos localizados nos ângulos e curvas das vias
projetadas e nas divisas dos lotes;
III - Guias e sarjetas das vias públicas;
IV - Redes de galerias de águas pluviais execução de bocas de lobo, etc, conforme projeto
aprovado pelo SAEP;
V - Redes de coleta de esgoto com ligações
domiciliares ao coletor tronco do loteamento até o
emissário, quando for o caso, conforme projetos
aprovados pelo SAEP;
VI - Rede de abastecimento de água com
ligação da rede interna do loteamento, até a adutora
existente, incluída as ligações domiciliares, conforme
projetos aprovados pelo SAEP;
VII - Pavimentação asfáltica das vias públicas;
VIII - Arborização (áreas verdes, praças e vias
públicas);
IX - Da rede de energia elétrica e de iluminação
pública;
X - Placas indicativas de nome de vias públicas
(sinalização viária).
§ 1º As obras a que se refere este artigo serão
executadas com observância das especificações
dos projetos executivos, e fiscalizados pelo SAEP,
Prefeitura Municipal e demais órgãos Estadual, e
afins.
§ 2º A execução das redes de energia elétrica e
de iluminação pública deverão obedecer as normas
da ELEKTRO, as quais deverão ser fiscalizadas e
recebidas pela mesma.
§ 3º Antes do incio de qualquer obra de infraestrutura do empreendimento, o proprietário, deverá
comunicar à municipalidade, e autarquia, quando do
seu início, para fins de fiscalização.
§ 4º Nenhuma obra do empreendimento
poderá terá início, sem sua prévia solicitação à
municipalidade e autarquia, para fins de fiscalização.
Qualquer obra que não satisfaça as condições de
projeto deverá ser refeita pelo empreendedor.
Art. 3º As obras constantes dos incisos I ao X,
do artigo 2º, deste Decreto, serão garantidas sua
execução, através de escritura pública de hipoteca,
lavrada às fls. 151/156, do livro 372, do 1º Tabelião
de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da
Comarca de Pirassununga - SP, cujas escrituras,
ficam fazendo parte integrante deste
Decreto,
para fins registrários, a qual deverá ser registrada
concomitantemente com o registro do Loteamento.
§ 1º O ônus hipotecário constituído sobre
a gleba loteada, descrita no item primeiro, da
escritura citada no Artigo 3º, deverá ser transferido
e recaído após o registro do Loteamento, nos 18
(dezoito) lotes, descritos na escritura de hipoteca de
fls. 151/156, do livro 372, do 1º Tabelião de Notas
e de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de
Pirassununga – SP.
§ 2º Este Decreto ficará caduco se não
registrada a escritura hipotecária, constante deste
artigo, concomitantemente, ao ato Registrário do
Loteamento.
§ 3º O Titular do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Pirassununga - SP, deverá
fazer cumprir o estabelecido no Artigo 3º, sob pela
de nulidade do ato registário, ou seja, registrar a
escritura de hipoteca ali referida, concomitantemente,
ao ato do registro do loteamento em questão.
Art. 4º Especificações construtivas:
§ 1º Deverão atender o que dispõe a Lei
Complementar Municipal nº 76/07 e alterações
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posteriores.
§ 2º O recuo frontal das edificações, será de
4,00 metros e o percentual da área a ser edificada,
deverá atender no couber o que dispõe o Decreto
Estadual nº 13.069/78, bem como o inciso I do Art.
41 da LCM 80/07.
Art. 5º Não cumpridos os prazos estabelecidos
no cronograma físico-financeiro da execução das
obras de infra-estrutura, os pedidos de aprovação
de projetos de edificações, ficarão suspensos, até
conclusão de todas as obras de infra estrutura do
empreendimento.
Art. 6º Este Decreto ficará caduco se não
cumpridas as etapas construtivas da infra-estrutura,
constantes
do
cronograma
físico-financeiro
aprovado pela municipalidade, respondendo o
empreendedor aos prejuízos que eventualmente
causar a terceiros.
Art. 7º A expedição do Alvará de licença para
vendas de lotes, bem como, a expedição de Alvará
de Construção de residências, ficam condicionados
à execução da infra-estrutura do loteamento,
constantes do inciso IV, do artigo 27 da LCM 075/06,
ou seja, a execução no mínimo dos incisos V, VI e
IX do artigo 2º, deste Decreto, desde que referido
loteamento, esteja devidamente registrado em
Cartório.
Art. 8º Se porventura o proprietário do
empreendimento não cumprir os prazos estabelecidos
no cronograma físico-financeiro da execução das
obras de infra-estrutura, os pedidos de aprovação
de projetos de edificações, ficarão suspensos, até
conclusão de todas obras de infra-estrutura do
empreendimento.
Art. 9º Completada a execução das obras
referidas no Artigo 2º, a Prefeitura Municipal,
expedirá termo de recebimento das mesmas, desde
que estejam a contento, e de acordo com os padrões
previamente estabelecidos.
Paragrafo único.
Fica o empreendedor
responsável por quaisquer problemas que as obras
de infra-estruturas possam apresentar, mesmo após
terem sido recebidas pela municipalidade, SAEP e
demais órgãos afins.
Art. 10 Todas as condições e restrições
imputadas para o empreendimento constante dos
Artigos deste Decreto, deverão constar do registro
do Loteamento, bem como, do Contrato Padrão, de
compromisso de compra e venda dos lotes, a ser
registrado em cartório.
Parágrafo único.
O titular do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Pirassununga
- SP, deverá fazer cumprir o estabelecido neste
Artigo, sob pena de nulidade do ato registrário.
Art. 11 O presente Decreto não implica no
reconhecimento da propriedade do imóvel citado no
Artigo 1º deste, e os loteadores, deverão atender a
eventuais alterações, se decorrentes do interesse
público, determinadas pela municipalidade.
Art. 12 Fica atribuído o número deste Decreto,
nos projetos e memorias descritivos, constantes do
protocolado nº 2.905/2010.
Parágrafo único.
Faz parte deste, o croqui
de localização do imóvel no município, constante da
planta urbanística.
Art. 13 Este Decreto entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pirassununga, 8 de julho de 2011.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal
Jorge Luís Lourenço
Secretário Municipal de Administração
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*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
PORTARIAS
Ademir Alves Lindo, Prefeito Municipal
de Pirassununga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, edita as seguintes
Portarias:
Nº 304/2011 de 4 de julho de 2011 – No uso
de suas atribuições legais e face ao constante
nos autos do procedimento administrativo objeto
do Protocolado nº 1.238/2010 e, considerando o
que dispõe a Lei nº 4.093, de 25 de maio de 2011,
resolve contratar, a partir desta data e até 16 de
dezembro do fluente ano, sob o regime jurídico da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a sra.
Fernanda Cristina De Carli, RG nº 34.640.101X – SSP/SP, classificada em 22º lugar para para
exercer as funções do emprego de Professor
de Educação de Jovens e Adultos – EJA, com
jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais
e vencimentos proporcionais às horas trabalhadas,
baseadas na referência inicial do salário básico de
Professor, subordinada à Secretaria Municipal de
Educação.
Nº 305/2011 de 4 de julho de 2011 – No uso
de suas atribuições legais e face o que noticiam os
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autos do Protocolado nº 10/2009, que dispõe sobre
Concurso Público de Recepcionista e diante da
abertura de vaga por força da Lei nº 3.760 de 26 de
novembro de 2008, resolve admitir, a partir desta
data e pelo regime jurídico da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT), a sra. Daniella Nascimento
Rosa, RG nº 32.391.336-2 – SSP/SP, classificada
em 29º lugar para o emprego permanente mensalista
de Recepcionista, com vencimentos equivalentes
à referência inicial 19 e jornada de trabalho de
40 (quarenta) horas semanais, subordinada à
Secretaria Municipal de Saúde, passando por um
período de experiência de 90 dias (45 por 45), de
acordo com o diploma legal acima mencionado.
Nº 306/2011 de 4 de julho de 2011 – No uso
de suas atribuições legais e face o que noticiam os
autos do Protocolado nº 10/2009, que dispõe sobre
Concurso Público de Recepcionista e diante da
abertura de vaga por força da Lei nº 3.760 de 26 de
novembro de 2008, resolve admitir, a partir desta
data e pelo regime jurídico da Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), a sra. Denise Matias Marques,
RG nº 40.252.520-6 – SSP/SP, classificada em
30º lugar para o emprego permanente mensalista
de Recepcionista, com vencimentos equivalentes
à referência inicial 19 e jornada de trabalho de
40 (quarenta) horas semanais, subordinada à
Secretaria Municipal de Saúde, passando por um
período de experiência de 90 dias (45 por 45), de
acordo com o diploma legal acima mencionado.
Nº 307/2011 de 4 de julho de 2011 – No uso
de suas atribuições legais e face o que noticiam
os autos do Protocolado nº 586/2008, que dispõe
sobre Concurso Público de Padeiro e diante da
abertura de vaga por força da Lei nº 4.094, de 25
de maio de 2011, resolve admitir, a partir desta
data e pelo regime jurídico da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT), o sr. Joacir Rigon Júnior,
RG nº 32.890.739-X – SSP/SP, classificado em 4º
lugar para o emprego permanente mensalista de
Padeiro, com vencimentos equivalentes à referência
inicial 26 e jornada de trabalho de 44 (quarenta e
quatro) horas semanais, subordinado à Secretaria
Municipal de Educação, passando por um período
de experiência de 90 dias (45 por 45), de acordo
com o diploma legal acima mencionado.
Nº 308/2011 de 5 de julho de 2011 – No uso
de suas atribuições legais e face o que noticiam
os autos do Protocolado nº 13/2009, que dispõe
sobre Concurso Público de Cozinheiro e diante da
abertura de vaga por motivo de demissão de servidor
ocupante do emprego, resolve admitir, a partir
desta data e pelo regime jurídico da Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT), a sra. Sônia Regina
Maffra de Oliveira Galhardo, RG nº 21.660.212-9
– SSP/SP, classificada em 32º lugar para o emprego
permanente mensalista de Cozinheiro, com
vencimentos equivalentes à referência inicial 18 e
jornada de trabalho de 44 (quarenta e quatro) horas
semanais, subordinada à Secretaria Municipal de
Educação, passando por um período de experiência
de 90 dias (45 por 45), de acordo com o diploma
legal acima mencionado.
Nº 309/2011 de 5 de julho de 2011 – No uso
de suas atribuições legais e face o que noticiam
os autos do Protocolado nº 13/2009, que dispõe
sobre Concurso Público de Cozinheiro e diante da
abertura de vaga por força da Lei nº 4.094, de 25 de

maio de 2011, resolve admitir, a partir desta data
e pelo regime jurídico da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), a sra. Isabel Cristina de Lima da
Silva, RG nº 27.970.398-3 – SSP/SP, classificada
em 33º lugar para o emprego permanente mensalista
de Cozinheiro, com vencimentos equivalentes à
referência inicial 18 e jornada de trabalho de 44
(quarenta e quatro) horas semanais, subordinada
à Secretaria Municipal de Educação, passando por
um período de experiência de 90 dias (45 por 45),
de acordo com o diploma legal acima mencionado.
Nº 310/2011 de 5 de julho de 2011 – No uso
de suas atribuições legais e face o que noticiam
os autos do Protocolado nº 11/2009, que dispõe
sobre Concurso Público de Servente e diante da
abertura de vaga por força da Lei nº 4.094, de 25 de
maio de 2011, resolve admitir, a partir desta data
e pelo regime jurídico da Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), a sra. Sheila Miranda Gomes,
RG nº 40.075.450-2 – SSP/SP, classificada em
51º lugar para o emprego permanente mensalista
de Servente, com vencimentos equivalentes à
referência inicial 16 e jornada de trabalho de 44
(quarenta e quatro) horas semanais, subordinada
à Secretaria Municipal de Saúde, passando por um
período de experiência de 90 dias (45 por 45), de
acordo com o diploma legal acima mencionado.
Nº 311/2011 de 6 de julho de 2011 – No uso
de suas atribuições legais, resolve autorizar a
Seção de Pessoal e efetuar, a partir desta data,
a rescisão do contrato de trabalho da servidora
Margarida Sinotti de Souza, RG nº 7.604.659X – SSP/SP, ocupante do emprego permanente
mensalista de Atendente Social, tendo em vista o
pedido de demissão formulado.
Nº 312/2011 de 8 de julho de 2011 – No uso
de suas atribuições legais e face ao constante nos
autos do procedimento administrativo n o 2.470/2011,
resolve designar as servidoras municipais Denise
Cristina Lima de Mello, Maria Tereza de Oliveira
Ribeiro Tassoni e Júlio César Jacomelli Mariante,
para sob a presidência da primeira, constituírem
comissão encarregada de coordenar a realização
do Processo Seletivo nº 03/2011.
Nº 313/2011 de 8 de julho de 2011 – No uso
de suas atribuições legais, resolve: I – Revogar
em seu inteiro teor, a Portaria nº 491/2009, de 03
de novembro de 2009, e alterações posteriores.
II – Constituir, a partir de 4 de julho do fluente
ano, a nova Comissão Municipal de Licitações,
composta dos seguintes servidores nas respectivas
funções: a) Flávia Sobreira Rita, portadora do
RG nº 33.479.448-1 – SSP/SP, na qualidade de
presidente; b) Getúlio Martins da Silva, portador
do RG nº 22.367.849 – SSP/SP, na qualidade de
membro; e, c) Caio Vinícius Peres e Silva, portador
do RG nº 30.085.265-4 – SSP/SP, na qualidade de
membro.
Nº 314/2011 de 8 de julho de 2011 – No uso
de suas atribuições legais, resolve revogar, a partir
de 1º de julho do fluente ano e em seu inteiro teor,
a Portaria nº 495/2006, de 21 de novembro de 2006
, que nomeou a servidora Daniela Soares Tomaz,
RG nº 32.890.808-3 - SSP/SP, para o emprego em
comissão de Assessor Adjunto de Secretaria.
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Nº 315/2011 de 8 de julho de 2011 – No uso
de suas atribuições legais, resolve nomear a partir
de 1º de julho do fluente ano e pelo regime jurídico
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a sra.
Daniela Soares Tomaz, RG nº 32.890.808-3 – SSP/
SP, para o emprego em comissão de Assessor
de Secretaria, com vencimentos equivalentes à
referência inicial 43, subordinada à Secretaria
Municipal de Planejamento e Desenvolvimento
Econômico.
Nº 316/2011 de 8 de julho de 2011 – No
uso de suas atribuições legais, resolve: I Designar, a servidora municipal Daniela Soares
Tomaz, RG nº 32.890.808-3 – SSP/SP, Assessora
de Secretaria, para promover estudos de viabilidade
de desenvolvimento das propostas de parcelamento
do solo urbano, prioritariamente, para expedição de
diretrizes municipais, não excluído o exercício das
funções ordinárias. II - É facultado à servidora ora
designada, buscar apoio supletivo junto às diversas
Secretarias Municipais, inclusive à Procuradoria
Geral do Município, por intermédio do Gabinete do
Prefeito.
Nº 317/2011 de 8 de julho de 2011 – No uso
de suas atribuições legais e face o que noticiam
os autos do Protocolado nº 11/2009, que dispõe
sobre Concurso Público de Servente e diante da
abertura de vaga por força da Lei nº 4.094, de
25 de maio de 2011, resolve admitir, a partir de
4 de julho do fluente ano e pelo regime jurídico
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o
sr. Vitor Leandro Cacavo, RG nº 40.106.363X – SSP/SP, classificado em 50º lugar para o
emprego permanente mensalista de Servente, com
vencimentos equivalentes à referência inicial 16 e
jornada de trabalho de 44 (quarenta e quatro) horas
semanais, subordinado à Secretaria Municipal de
Obras e Serviços, passando por um período de
experiência de 90 dias (45 por 45), de acordo com
o diploma legal acima mencionado.
Nº 318/2011 de 8 de julho de 2011 – No uso
de suas atribuições legais e face ao constante nos
autos do procedimento administrativo, objeto do
protocolado nº 1.615/2000, resolve: I – Revogar, a
Portaria nº 329, de 18 de junho de 2009 e alterações
posteriores. II – Constituir o Conselho Municipal
de Acompanhamento e Controle Social do Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação – Conselho do FUNDEB, composto
dos membros titulares e respectivos suplentes,
que exercerão suas funções a título de relevância
pública, conforme representação, a saber: 1)
Representantes do Poder Executivo Municipal Eliana Lemes Silva de Oliveira, Cláudia Baptista Serra
(suplente), Rogério Luiz Cardoso e Ester Solange
Boerner Hypólito (suplente); 2) Representante
dos professores da educação básica pública Magally e Brito Costa e Vânia Marquesini (suplente);
3) Representante dos diretores das escolas
públicas municipais - Andrelaine Milan Gomes
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Rais e Fátima Gonçalves dos Santos das Dores
(suplente); 4) Representante dos servidores
técnico-administrativos das escolas públicas
municipais - Edson Ferreira e Luiza Chagas
Correa (suplente); 5) Representantes dos
pais de alunos da educação básica pública Ulisses Freitas Santos Lang, Leila Rita Domingos
(suplente), Acácio José Honda e Viviana Maria
de Paula Ferreira (suplente); 6) Representantes
dos estudantes da educação básica pública Dari Ferreira da Cruz, Fabiana Rodrigues Araújo
(suplente), Claudinéia Renata Rita e Wilson
Felipe (suplente); 7) Representante do Conselho
Municipal de Educação - Érika Barboza
Fioramonti e Adriane Mara Del Ciello (suplente);
8) Representante do Conselho Tutelar - Maurina
Dias dos Santos e Luiz Carlos Martinez (suplente).
III – Os efeitos desta Portaria retroagem à data de
10 de junho de 2011.
Nº 319/2011 de 11 de julho de 2011 – No uso
de suas atribuições legais, resolve exonerar, a
partir desta data, a servidora desta municipalidade
Sandra Regina Fadini Carbonaro, RG nº
28.057.500-2 – SSP/SP, do emprego em comissão
de Assessor Operacional.
Nº 320/2011 de 11 de julho de 2011 - No uso
de suas atribuições legais, resolve autorizar a
Seção de Pessoal a efetuar, a partir desta data,
a rescisão do contrato de trabalho da servidora
Fernanda Cristina De Carli, RG nº 34.640.101X – SSP/SP, ocupante do emprego temporário de
Professora de Educação de Jovens e Adultos
- EJA, tendo em vista o pedido de demissão
formulado.
Nº 321/2011 de 11 de julho de 2011 – No uso
de suas atribuições legais, resolve designar, no
período de 11 de julho a 09 de agosto do fluente
ano, a servidora desta municipalidade Ana Cláudia
Martins de Paulo, RG nº 23.908.775-6 – SSP/
SP, para responder pelas funções do emprego em
comissão de Chefe da Seção de Tributação, tendo
em vista as férias concedidas à sra. Maria Cristina
Rodrigues de Sousa.
Nº 322/2011 de 11 de julho de 2011 – No uso
de suas atribuições legais, resolve designar, no
período de 11 de julho a 09 de agosto do fluente
ano, a servidora desta municipalidade Nara
Cassandra Guinther, RG nº 27.257.065-5 – SSP/
SP, para responder pelas funções do emprego
em comissão de Assessor Adjunto de Secretaria,
tendo em vista as férias concedidas ao sr. Flávio
José Santos Pinto.
Nº 323/2011 de 11 de julho de 2011 – No uso
de suas atribuições legais e face o que noticiam
os autos do Protocolado nº 4.666/2010, que dispõe
sobre Concurso Público de Fisioterapeuta e diante
de vaga existente conforme Edital de Concurso
Público nº 01/2010, resolve admitir, a partir
desta data e pelo regime jurídico da Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT), o sr. Luiz Renato
Florindo de Moraes, RG nº 27.824.645-X – SSP/
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SP, classificado em 1º lugar para o emprego
permanente mensalista de Fisioterapeuta, com
vencimentos equivalentes à referência inicial 31 e
jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais,
subordinado à Secretaria Municipal de Saúde,
passando por um período de experiência de 90
dias (45 por 45), de acordo com o diploma legal
acima mencionado.
Nº 324/2011 de 12 de julho de 2011 – No uso
de suas atribuições legais e face o que noticiam
os autos do Protocolado nº 10/2009, que dispõe
sobre Concurso Público de Recepcionista e diante
da abertura de vaga por força da Lei nº 3.760, de
26 de novembro de 2008, resolve admitir, a partir
desta data e pelo regime jurídico da Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT), a sra. Sandra Regina
Fadini Carbonaro, RG nº 28.057.500-2 – SSP/
SP, classificada em 32º lugar para o emprego
permanente mensalista de Recepcionista, com
vencimentos equivalentes à referência inicial
19 e jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas
semanais, subordinada à Secretaria Municipal de
Saúde, passando por um período de experiência
de 90 dias (45 por 45), de acordo com o diploma
legal acima mencionado.
Nº 325/2011 de 12 de julho de 2011 – No uso
de suas atribuições legais e face o que noticiam os
autos do Protocolado nº 1.857/2008, que dispõe
sobre Concurso Público de Fonoaudiólogo e diante
de vaga existente conforme Edital de Concurso
Público nº 03/2008, resolve admitir, a partir desta
data e pelo regime jurídico da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT), a sra. Ana Carolina
Chicaroni Fagundes Lima, RG nº 34.550.756-3 –
SSP/SP, classificada em 3º lugar para o emprego
permanente mensalista de Fonoaudiólogo, com
vencimentos equivalentes à referência inicial 31 e
jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais,
subordinada à Secretaria Municipal de Educação,
passando por um período de experiência de 90
dias (45 por 45), de acordo com o diploma legal
acima mencionado.
Nº 326/2011 de 14 de julho de 2011 – No uso
de suas atribuições legais e face o que noticiam
os autos do Protocolado nº 13/2009, que dispõe
sobre Concurso Público de Cozinheiro e diante
da abertura de vaga por força da Lei nº 4.094, de
25 de maio de 2011, resolve admitir, a a partir
desta data e pelo regime jurídico da Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT), a sra. Tamires da
Silveira Guimarães, RG nº 42.713.129-7 – SSP/
SP, classificada em 36º lugar para o emprego
permanente mensalista de Cozinheiro, com
vencimentos equivalentes à referência inicial 18 e
jornada de trabalho de 44 (quarenta e quatro) horas
semanais, subordinado à Secretaria Municipal de
Educação, passando por um período de experiência
de 90 dias (45 por 45), de acordo com o diploma
legal acima mencionado.
Nº 327/2011 de 14 de julho de 2011 – No uso
de suas atribuições legais e face o que noticiam

os autos do Protocolado nº 11/2009, que dispõe
sobre Concurso Público de Servente e diante da
abertura de vaga por força da Lei nº 4.094, de 25 de
maio de 2011, resolve admitir, a partir desta data
e pelo regime jurídico da Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), o sr. João Geraldo Bronzel,
RG nº 9.378.209 – SSP/SP, classificado em 58º
lugar para o emprego permanente mensalista
de Servente, com vencimentos equivalentes à
referência inicial 16 e jornada de trabalho de 44
(quarenta e quatro) horas semanais, subordinado
à Secretaria Municipal de Educação, passando por
um período de experiência de 90 dias (45 por 45),
de acordo com o diploma legal acima mencionado.
Nº 328/2011 de 18 de julho de 2011 – No uso
de suas atribuições legais e face o que noticiam
os autos do Protocolado nº 11/2009, que dispõe
sobre Concurso Público de Servente e diante da
abertura de vaga por força da Lei nº 4.094, de 25 de
maio de 2011, resolve admitir, a partir desta data
e pelo regime jurídico da Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), a sra. Simone Vieira da Silva
Benati, RG nº 22.506.166-1 – SSP/SP, classificada
em 60º lugar para o emprego permanente mensalista
de Servente, com vencimentos equivalentes à
referência inicial 16 e jornada de trabalho de 44
(quarenta e quatro) horas semanais, subordinada
à Secretaria Municipal de Obras e Serviços,
passando por um período de experiência de 90
dias (45 por 45), de acordo com o diploma legal
acima mencionado.
Nº 329/2011 de 19 de julho de 2011 – No
uso de suas atribuições legais, resolve autorizar
a Seção de Pessoal a efetuar, a partir de 15 de
julho de 2011, a rescisão do contrato de trabalho
da servidora Maria Cristina Barbirato Lourenço,
RG nº 15.129.679 – SSP/SP, ocupante do emprego
permanente mensalista de Professor, desde 15
de fevereiro de 1995, tendo em vista o pedido de
demissão formulado.
Nº 330/2011 de 20 de julho de 2011 – No uso de
suas atribuições legais, resolve autorizar a Seção
de Pessoal a efetuar, a partir desta data, a rescisão
do contrato de trabalho do servidor Sebastião
Francisco dos Santos, RG nº 2.045.217-4 – SSP/
SP, ocupante do emprego permanente mensalista
de Jardineiro, tendo em vista o pedido de demissão
formulado.
Nº 331/2011 de 21 de julho de 2011 - No uso
de suas atribuições legais, resolve nomear a partir
desta data e pelo regime jurídico da Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT), a srta. Ana Karolina
Ribeiro Dutra, RG nº 47.711.602-4 – SSP/SP, para
o emprego em comissão de Assessor Operacional,
com vencimentos equivalentes à referência
inicial 18, subordinada à Secretaria Municipal de
Governo.
Nº 332/2011 de 21 de julho de 2011 – No uso
de suas atribuições legais e face ao constante
nos autos do procedimento administrativo nº
2.356/2006, resolve designar, no período de 4 de
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julho a 2 de agosto do fluente ano, a servidora
desta municipalidade Flávia Sobreira Rita, RG
nº 33.479.448- 1 – S S P / S P, p a r a i n t e g r a r c o m o
membro a equipe de apoio ao Pregoeiro do
Município, tendo em vista as férias concedidas
à sra. Angelita Franco de Sousa.
N º 3 3 3 / 2 0 11 d e 2 1 d e j u l h o d e 2 0 11 – N o
uso de suas atribuições legais, resolve retificar
a P o r t a r i a n º 3 0 2 , d e 3 0 d e j u n h o d e 2 0 11 , q u e
dispõe sobre rescisão do contrato de trabalho
da servidora Iolanda Demarchi Colombo,
ficando consignado que o contrato de trabalho
rescindido foi firmado em 8 de abril de 2002.
N º 3 3 4 / 2 0 11 d e 2 8 d e j u l h o d e 2 0 11 – N o u s o
de suas atribuições legais, resolve designar,
no período de 29 de julho a 12 de agosto do
fluente ano, a servidora desta municipalidade
Cláudia Soares de Oliveira, RG nº 18.073.622
– S S P / S P, p a r a r e s p o n d e r p e l a s f u n ç õ e s d o
emprego em comissão de Chefe da Seção de
Pessoal, tendo em vista as férias concedidas
a o s r. L u í s A n t o n i o C a r d o s o .
N º 3 3 5 / 2 0 11 d e 2 9 d e j u l h o d e 2 0 11 –
No uso de suas atribuições legais, resolve
a u t o r i z a r a S e ç ã o d e P e s s o a l a e f e t u a r, a p a r t i r
desta data, a rescisão do contrato de trabalho
da servidora Renata da Silva de Souza, RG nº
3 3 . 9 1 7 . 4 8 8 - 2 – S S P / S P, o c u p a n t e d o e m p r e g o
permanente mensalista de Assistente de Diretor
de Escola, tendo em vista o pedido de demissão
formulado.
N º 3 3 6 / 2 0 11 d e 2 9 d e j u l h o d e 2 0 11 –
No uso de suas atribuições legais, resolve
a u t o r i z a r , a S e ç ã o d e P e s s o a l a e f e t u a r, a p a r t i r
desta data, a rescisão do contrato de trabalho
d a s e r v i d o r a F á t i m a A p a r e c i d a L a p o l l a , RG
n º 9 . 6 8 7 . 6 6 6 – S S P / S P, o c u p a n t e d o e m p r e g o
p e r m a n e n t e m e n s a l i s t a d e P r o f e s s o r, t e n d o e m
vista o pedido de demissão formulado.
N º 3 3 7 / 2 0 11 d e 2 9 d e j u l h o d e 2 0 11 –
No uso de suas atribuições legais, resolve
a u t o r i z a r , a S e ç ã o d e P e s s o a l a e f e t u a r, a
partir de 30 de julho do fluente ano, a rescisão
do contrato de trabalho do servidor Rick de
S o u z a B i c h o f f , R G n º 4 2 . 3 4 6 . 1 9 0 - 4 – S S P / S P,
ocupante do emprego permanente horista de
Monitor de Educação Básica, tendo em vista o
pedido de demissão formulado.
N º 3 3 8 / 2 0 11 d e 2 9 d e j u l h o d e 2 0 11 –
No uso de suas atribuições legais, resolve
a u t o r i z a r a S e ç ã o d e P e s s o a l a e f e t u a r, a p a r t i r
de 30 de julho do fluente ano, a rescisão do
contrato de trabalho da servidora Maira Regina
de Castro Neves, RG nº 27.694.995-X – SSP/
S P, o c u p a n t e d o e m p r e g o p e r m a n e n t e h o r i s t a
de Monitor de Educação Básica, tendo em vista
o pedido de demissão formulado.
N º 3 3 9 / 2 0 11 d e 2 9 d e j u l h o d e 2 0 11 –
No uso de suas atribuições legais, resolve
a u t o r i z a r a S e ç ã o d e P e s s o a l a e f e t u a r, a
partir de 30 de julho do fluente ano, a rescisão
do contrato de trabalho da servidora Juliana
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Metzner Franco, RG nº 27.824.521-3– SSP/
S P, o c u p a n t e d o e m p r e g o d e p r o v i m e n t o n ã o
efetivo de Agente Comunitário de Saúde, tendo
em vista o pedido de demissão formulado.
N º 3 4 0 / 2 0 11 d e 2 9 d e j u l h o d e 2 0 11 –
No uso de suas atribuições legais, resolve
d e s i g n a r, n o p e r í o d o d e 1 º a 3 0 d e a g o s t o d o
fluente ano, a servidora desta municipalidade
M a r í l i a B o t t e o n d a S i l v a Ta v e l i n i , R G n º
4 . 8 2 4 . 2 6 0 - 3 – S S P / S P, p a r a r e s p o n d e r p e l a s
funções de Secretária Municipal de Educação,
t e n d o e m v i s t a a s f é r i a s c o n c e d i d a s a o s r.
Orlando Bastos Bomfim.
N º 3 4 1 / 2 0 11 d e 2 9 d e j u l h o d e 2 0 11 – N o u s o
de suas atribuições legais e face a representação
encaminhada a este Executivo Municipal pela
Secretaria Municipal de Educação, objeto do
O f í c i o n º 11 4 / 11 , r e s o l v e r e t i f i c a r o i t e m “ 2 9 ”
– P r o f e s s o r a s S u b s t i t u t a s – m ê s a b r i l / 2 0 11 –
Ensino Fundamental, constante do Anexo I,
d a P o r t a r i a n º 2 5 8 , d e 1 7 d e m a i o d e 2 0 11 ,
em face da professora Joana Rosimeire da
S i l v a M a r t i n s , R G n º 4 8 3 . 8 2 9 – M A ER , f i c a n d o
consignado que o período de substituição é 25
a 29 de abril e não como constou.
N º 3 4 2 / 2 0 11 d e 2 9 d e j u l h o d e 2 0 11 – N o u s o
de suas atribuições legais e face a representação
encaminhada a este Executivo Municipal pela
Secretaria Municipal de Educação, objeto
d o O f í c i o n o 1 0 0 / 2 0 11 , r e s o l v e : I – A u t o r i z a r
a Seção de Pessoal a proceder as devidas
anotações no prontuário da professora Deizieli
Aparecida Dorta, RG nº 45.617.025 -X – SSP/
SP, d e s i g n a d a p a r a r e g e r c l a s s e d e 3 º a n o ,
período da manhã, com funcionamento junto
à E M E I EF “ P r o f e s s o r a M a r i a A p a r e c i d a R e c k
Cabral Guimarães”, em substituição à professora
Olga Cristina Zaninetti Mancin que encontrase em prorrogação de licença concedida pelo
INSS. II – Os efeitos desta Portaria retroagem
à data de 1º de julho do fluente ano e perduram
a t é o r e t o r n o d a p r o f e s s o r a t i t u l a r.
N º 3 4 3 / 2 0 11 d e 2 9 d e j u l h o d e 2 0 11 –
No uso de suas atribuições legais e face a
representação encaminhada a este Executivo
Municipal
pela
Secretaria
Municipal
de
E d u c a ç ã o , o b j e t o d o O f í c i o n o 11 0 / 11 ; e ,
considerando o disposto na Lei Municipal nº
3.719, de 16 de abril de 2008, alterada pela Lei
Municipal nº 3.799, 18 de fevereiro de 2009,
resolve: I – Designar, a partir de 1º de agosto
d e 2 0 11 , a p r o f e s s o r a d a R e d e M u n i c i p a l d e
E n s i n o - T â n i a G u t i e r r e s Te i x e i r a G e z a t , RG
n º 0 8 2 . 8 2 3 . 6 4 4 – S S P / S P, p a r a r e s p o n d e r
pelas funções de Professor Coordenador,
afastando-a da regência da classe de Pré II,
período da manhã, com funcionamento junto
à E M E I EF “ R o t a r y C l u b e ” , p e r f a z e n d o c a r g a
horária de 20 horas semanais.
N º 3 4 4 / 2 0 11 d e 2 9 d e j u l h o d e 2 0 11 –
No uso de suas atribuições legais e face a
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representação encaminhada a este Executivo
Municipal
pela
Secretaria
Municipal
de
E d u c a ç ã o , o b j e t o d o O f í c i o n o 11 2 / 2 0 11 , r e s o l v e
designar, no I – Autorizar a Seção de Pessoal
a proceder as devidas anotações no prontuário
dos Professores substitutos nos limites do Anexo
I desta Portaria, em face de substituição de
Professor regente que encontrava-se em licença
ou por qualquer outra razão. II – Determinar
que os professores substitutos percebam valor
i g u a l a o s a l á r i o b á s i c o d e P r o f e s s o r. ( Q U A D R O
/ ANEXO)
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal
Jorge Luís Lourenço
Secretário Municipal de Administração
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*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
SEÇÃO DE LICITAÇÃO
Extrato de Contrato
Edital: 11/11. Processo Administrativo: 54/11.
Concorrência Pública: 11/11. Objeto: Exploração a título
de concessão de uso de “boxes” localizados no Centro
Comercial “Eunice Alves Rosa”, no Distrito de Cachoeira de
Emas (boxes 22, 60, 61 e 99), para a exploração do ramo
de atividade de “Lanchonete”. Proponentes: 33. Extrato do
Contrato nº 95/2011. Concessionária: BRUNO HENRIQUE
OSTROSCHI ORTEGA. Valor R$ 4.218,00 (quatro mil,
duzentos e dezoito reais). Vigência: 12 (doze) meses.
Assinatura: 30/06/2011. Extrato do Contrato nº 98/2011.
Concessionária: EDNEIA CRISTINA DOS SANTOS. Valor
R$ 5.148,00 (cinco mil, cento e quarenta e oito reais).
Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 01/07/2011. Extrato
do Contrato nº 96/2011. Concessionária: RODRIGO
FURLAN. Valor R$ 3.624,00 (três mil, seiscentos e vinte
e quatro reais). Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 4/
JUL/2011.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.
*-*-*-*-*
Suspensão de Edital
Edital: 81/11. Processo Administrativo: 1464/11.
Pregão Presencial: 50/11. Objeto: Aquisição de
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equipamento hospitalar (autoclave com esterilizador a
vapor). A Prefeitura Municipal de Pirassununga informa à
todos interessados que o presente certame encontra-se
SUSPENSO.
Pirassununga, 5 de julho de 2011.
Carlos Antonio Carvalho de Campos
Pregoeiro.
*-*-*-*-*
Extrato de Contrato
Edital: 73/11. Processo Administrativo: 921/11.
Tomada de Preços: 06/11. Objeto: Contratação de
empresa especializada, com fornecimento de mão de
obra e material de primeira qualidade, para construção
de uma Unidade de Saúde da Família, a ser instalada
na Avenida São Lucas, Área Municipal, s/n – Vila Santa
Fé, Pirassununga/SP. Proponentes: 5. Contratada:
CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. Valor R$
478.341,00 (quatrocentos e setenta e oito mil, trezentos e
quarenta e um reais). Vigência: 8 (oito) meses. Assinatura:
5/JUL/2011.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.
*-*-*-*-*
Ata de Julgamento
Proposta Comercial
Edital: 14/11. Processo Administrativo: 4243/10.
Concorrência Pública: 13/11. Objeto: Exploração a título
de concessão de uso de “boxes” localizados no Centro
Comercial “Eunice Alves Rosa”, no Distrito de Cachoeira
de Emas (boxes 111 a 120), para o fim de abrigar a Feira
Municipal de Artes e Artesanato. Vencedora: MADALENA
PERES MORENO, box 120.
Pirassununga, 5 de julho de 2011.
Getúlio Martins da Silva
Presidente da CML.

*-*-*-*-*
Edital nº 119/11
Edital: 119/11. Processo Administrativo: 2292/2011.
Pregão Presencial: 79/11. Objeto: Registro de preços de
soro. O Edital será fornecido aos interessados na Seção
de Licitação, na rua Galício Del Nero, nº 51 - Centro, a
partir do dia 7 até o dia 22 de julho de 2011, mediante o
recolhimento da taxa no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco
reais), na Seção de Tributação, sendo que aqueles que
desejarem apenas consultar o seu conteúdo também
poderão dirigir-se à Seção de Licitação. Os envelopes
deverão ser protocolados até o dia 25 de julho de 2011,
até às 14 horas, na Seção de Comunicações, no endereço
acima.
Pirassununga, 6 de julho de 2011.
Viviane dos Reis
Chefe da Seção de Licitação.
*-*-*-*-*
Edital nº 120/11
Edital: 120/11. Processo Administrativo: 2375/2011.
Pregão Presencial: 80/11. Objeto: Registro de preços de
medicamentos. O Edital será fornecido aos interessados
na Seção de Licitação, na rua Galício Del Nero, nº 51 Centro, a partir do dia 7 até o dia 25 de julho de 2011,
mediante o recolhimento da taxa no valor de R$ 25,00
(vinte e cinco reais), na Seção de Tributação, sendo que
aqueles que desejarem apenas consultar o seu conteúdo
também poderão dirigir-se à Seção de Licitação. Os
envelopes deverão ser protocolados até o dia 26 de julho
de 2011, até às 9 horas, na Seção de Comunicações, no
endereço acima.
Pirassununga, 6 de julho de 2011.
Viviane dos Reis
Chefe da Seção de Licitação.
*-*-*-*-*

*-*-*-*-*
Edital nº 118/11
Edital: 118/11. Processo Administrativo: 2193/2011.
Pregão Presencial: 78/11. Objeto: Aquisição de grau
cirúrgico. O Edital será fornecido aos interessados na
Seção de Licitação, na rua Galício Del Nero, nº 51 - Centro,
a partir do dia 7 até o dia 20 de julho de 2011, mediante o
recolhimento da taxa no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco
reais), na Seção de Tributação, sendo que aqueles que
desejarem apenas consultar o seu conteúdo também
poderão dirigir-se à Seção de Licitação. Os envelopes
deverão ser protocolados até o dia 21 de julho de 2011,
até às 14 horas, na Seção de Comunicações, no endereço
acima.
Pirassununga, 6 de julho de 2011.
Viviane dos Reis
Chefe da Seção de Licitação.

Resultado de Pregão
Edital: 94/11. Processo Administrativo: 3996/10.
Pregão Presencial: 58/11. Objeto: Contratação de empresa
especializada para a realização de serviços de retífica
de diversos motores de veículos da municipalidade, com
fornecimento e colocação de peças de primeira. Empresas
vencedoras: RETÍFICA LEMENSE LTDA.-EPP, itens 01,
06 e 07; RETÍFICA CONQUISTA LTDA.-EPP, itens 02 a
05, 08 a 10. Fica homologada nos termos da Lei.
Pirassununga, 5 de julho de 2011.
Carlos Antonio Carvalho de Campos
Pregoeiro
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.
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Arquivamento
Edital: 80/11. Processo Administrativo: 1282/11.
Pregão Presencial: 49/11. Objeto: aquisição de
eletrodomésticos. Tendo em vista que o referido Pregão
foi declarado FRACASSADO, fica determinado seu
ARQUIVAMENTO.
Pirassununga, 6 de julho de 2011.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.
*-*-*-*-*
Arquivamento
Edital: 101/11. Processo Administrativo: 2052/11.
Pregão Presencial: 65/11. Objeto: aquisição de padrão
de força categoria C3. Tendo em vista que o referido
Pregão foi declarado FRACASSADO, fica determinado seu
ARQUIVAMENTO.
Pirassununga, 6 de julho de 2011.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.
*-*-*-*-*
Retificação de Edital
Pregão Presencial
Edital: 104/11. Processo Administrativo: 2061/11.
Pregão Presencial: 68/11. Objeto: contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de locação de
som e iluminação para eventos da Secretaria Municipal
de Esportes. O Edital será fornecido aos interessados na
Seção de Licitação, na rua Galício Del Nero, nº 51 - Centro,
a partir do dia 11 até o dia 22 de julho de 2011, mediante
o recolhimento da taxa no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco
reais), na Seção de Tributação, sendo que aqueles que
desejarem apenas consultar o seu conteúdo também
poderão dirigir-se à Seção de Licitação. Os envelopes
deverão ser protocolados até o dia 25 de julho de 2011,
até às 9 horas, na Seção de Comunicações, no endereço
acima.
Pirassununga, 8 de julho de 2011.
Viviane dos Reis
Chefe da Seção de Licitação.

*-*-*-*-*
Edital nº 121/11
Edital: 121/11. Processo Administrativo: 1237/2011.
Pregão Presencial: 81/11. Objeto: Aquisição de
equipamentos e acessórios de informática para atender
as necessidades das Secretarias Municipais de Finanças
e Educação. O Edital será fornecido aos interessados na
Seção de Licitação, na rua Galício Del Nero, nº 51 - Centro,
a partir do dia 11 até o dia 26 de julho de 2011, mediante
o recolhimento da taxa no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco
reais), na Seção de Tributação, sendo que aqueles que
desejarem apenas consultar o seu conteúdo também
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poderão dirigir-se à Seção de Licitação. Os envelopes
deverão ser protocolados até o dia 27 de julho de 2011,
até às 9 horas, na Seção de Comunicações, no endereço
acima.
Pirassununga, 8 de julho de 2011.
Viviane dos Reis
Chefe da Seção de Licitação.

*-*-*-*-*
Retificação de Edital
Pregão Presencial
Edital: 104/11. Processo Administrativo: 2061/11.
Pregão Presencial: 68/11. Objeto: contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de locação de
som e iluminação para eventos da Secretaria Municipal
de Esportes. O Edital será fornecido aos interessados
na Seção de Licitação, na Rua Galício Del Nero, nº 51 Centro, a partir do dia 11 até o dia 22 de julho de 2011,
mediante o recolhimento da taxa no valor de R$ 25,00 (vinte
e cinco reais), na Seção de Tributação, sendo que aqueles
que desejarem apenas consultar o seu conteúdo também
poderão dirigir-se à Seção de Licitação. Os envelopes
deverão ser protocolados até o dia 25 de julho de 2011,
até às 9 horas, na Seção de Comunicações, no endereço
acima.
Pirassununga, 8 de julho de 2011.
Viviane dos Reis
Chefe da Seção de Licitação.

*-*-*-*-*
Edital nº 121/11
Edital: 121/11. Processo Administrativo: 1237/2011.
Pregão Presencial: 81/11. Objeto: Aquisição de
equipamentos e acessórios de informática para atender
as necessidades das Secretarias Municipais de Finanças
e Educação. O Edital será fornecido aos interessados na
Seção de Licitação, na rua Galício Del Nero, nº 51 - Centro,
a partir do dia 11 até o dia 26 de julho de 2011, mediante
o recolhimento da taxa no valor de R$ 25,00 (vinte e
cinco reais), na Seção de Tributação, sendo que aqueles
que desejarem apenas consultar o seu conteúdo também
poderão dirigir-se à Seção de Licitação. Os envelopes
deverão ser protocolados até o dia 27 de julho de 2011,
até às 9 horas, na Seção de Comunicações, no endereço
acima.
Pirassununga, 8 de julho de 2011.
Viviane dos Reis
Chefe da Seção de Licitação.

*-*-*-*-*
Extrato de Contrato
Convite nº 23/2011. Processo Administrativo nº
1942/2011. Objeto: Locação e manutenção de sanitários
químicos para eventos, requerido pela Secretaria Municipal
de Cultura e Turismo em 2011. Proponentes: 3. Extrato do
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Contrato nº 110/2011. Contratada: LAÉRCIA FRANCISCA
GARCIA-ME. Valor: R$ 11.107,40 (onze mil, cento e
sete reais e quarenta centavos). Vigência: 19/OUT/2011.
Assinatura: 5/JUL/2011. Extrato do Contrato nº 111/2011.
Contratada: ATIVA LOCAÇÃO LTDA. Valor: R$ 8.500,00
(Oito mil e quinhentos reais). Vigência: 18/JUL/2011.
Assinatura: 6/JUL/2011.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

até o dia 29 de julho de 2011, até às 09 horas, na Seção
de Comunicações, no endereço acima. Informamos ainda,
que o edital retificado será encaminhado através de e-mail
à todas empresas que já procederam a retirada.
Pirassununga, 12 de julho de 2011.
Viviane dos Reis
Chefe da Seção de Licitação.

*-*-*-*-*

Resultado de Pregão

Resultado de Pregão

Edital: 89/11. Processo Administrativo: 1561/11.
Pregão Presencial: 57/11. Objeto: Contratação de empresa
especializada para o fornecimento de lanches (pão de
cachorro quente, duas fatias de mussarela e duas fatias
de apresuntado) para os atletas da Secretaria Municipal
de Esportes. Empresa vencedora: ANMA COMÉRCIO
VAREJISTA DE PADARIA LTDA EPP, item 01. Fica
homologada nos termos da Lei.
Pirassununga, 8 de julho de 2011.
Carlos Antonio Carvalho de Campos
Pregoeiro
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

Edital: 105/11. Processo Administrativo: 2155/11.
Pregão Presencial: 69/11. Objeto: Aquisição de tintas
e acessórios. Empresa vencedora: MASSONETO
ACABAMENTOS LTDA EPP, itens: 01 ao 12. Fica
homologada nos termos da Lei.
Pirassununga, 7 de julho de 2011.
Carlos Antonio Carvalho de Campos
Pregoeiro
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

*-*-*-*-*

*-*-*-*-*

*-*-*-*-*

Edital nº 122/11
Edital: 122/11. Processo Administrativo: 2423/2011.
Pregão Presencial: 82/11. Objeto: contratação de empresa
especializada em serviços de monitoramento e manutenção
de alarmes em diversas unidades. O Edital será fornecido
aos interessados na Seção de Licitação, na rua Galício Del
Nero, nº 51 - Centro, a partir do dia 13 até o dia 27 de
julho de 2011, mediante o recolhimento da taxa no valor
de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), na Seção de Tributação,
sendo que aqueles que desejarem apenas consultar o seu
conteúdo também poderão dirigir-se à Seção de Licitação.
Os envelopes deverão ser protocolados até o dia 28 de
julho de 2011, até às 9 horas, na Seção de Comunicações,
no endereço acima.
Pirassununga, 11 de julho de 2011.
Viviane dos Reis
Chefe da Seção de Licitação.

*-*-*-*-*
Retificação de Edital / Pregão Presencial
Edital: 99/11. Processo Administrativo: 1941/11.
Pregão Presencial: 63/11. Objeto: aquisição de papel
higiênico para Secretaria Municipal de Educação. O Edital
será fornecido aos interessados na Seção de Licitação,
na Rua Galício Del Nero, 51, Centro, a partir do dia 13
até o dia 28 de julho de 2011, mediante o recolhimento da
taxa no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), na Seção
de Tributação, sendo que aqueles que desejarem apenas
consultar o seu conteúdo também poderão dirigir-se à
Seção de Licitação. Os envelopes deverão ser protocolados

Adjudicação / Homologação
Edital: 82/11. Processo Administrativo: 1245/11.
Concorrência Pública: 25/11. Objeto: à exploração a título
de concessão de uso de espaço físico (chalé nº 04) para a
exploração da atividade de “Bar e Lanchonete”, localizado
no Distrito de Cachoeira de Emas. Fica Homologada nos
termos da Lei, a Ata de Julgamento publicada no D.O.E.,
em 1º de julho de 2011.
Pirassununga, 11 de julho de 2011.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

*-*-*-*-*
Edital nº 22/11
Edital: 22/11. Processo Administrativo: 350/11.
Concorrência Pública: 18/11. Objeto: a alienação de parte
ideal composta por 1 (um) lote do imóvel objeto da matrícula
27.353 do Cartório de Registro de Imóveis local, destinada
a instalação de empresa classificada pela CETESB como I1
e/ou I2, conforme Lei Complementar Municipal nº 94/2010.
O referido imóvel é localizado em área denominada Quadra
“F”, composto pelo lote 05, de área total de 2.424,65m²,
localizado na Rua Id Jorge Facuri, esquina com a Rua Jair
Ramos, no Pólo Industrial Guilherme Muller Filho. O Edital
será fornecido aos interessados na Seção de Licitação, na
rua Galício Del Nero, nº 51 - Centro, à partir do dia 15 de
julho de 2011 até o dia 16 de agosto de 2011, mediante o
recolhimento da taxa no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco
reais), na Seção de Tributação, sendo que aqueles que
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desejarem apenas consultar o seu conteúdo também
poderão dirigir-se à Seção de Licitação. Os envelopes
deverão ser protocolados até as 9 horas do dia 17 de
agosto de 2011, na Seção de Comunicações, no endereço
acima.
Pirassununga, 14 de julho de 2011.
Viviane dos Reis
Chefe da Seção de Licitação.

*-*-*-*-*
Extrato de Contrato
Edital: 95/11. Processo Administrativo: 1659/11.
Pregão Presencial: 59/11. Objeto: Aquisição de
hortifrutigranjeiros para o Setor de Merenda Escolar.
Proponentes: 08. Extrato do Contrato n° 104/2011.
Contratada: ITURAMA COM. DE ALIMENTOS LTDA. Valor
R$ 281.500,00 (duzentos e oitenta e um mil e quinhentos
reais). Vigência: 12 meses. Assinatura: 11/JUL/2011. Extrato
do Contrato n° 105/2011. Contratada: ALPA COMÉRCIO
DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.ME. Valor: R$ 109.870,00 (cento e nove mil, oitocentos e
setenta reais). Vigência: 12 meses. Assinatura: 11/07/2011.
Extrato do Contrato n° 103/2011. Contratada: COMERCIAL
GAIA LTDA.-EPP. Valor: R$ 22.400,00 (vinte e dois mil e
quatrocentos reais). Vigência: 12 meses. Assinatura: 13/
JUL/2011.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

*-*-*-*-*
Ata de Julgamento
Documentos de Habilitação
Edital: 108/11. Processo Administrativo: 2223/11.
Tomada de Preços: 12/11. Objeto: Contratação de
empresa especializada, com fornecimento de mão de
obra e material de primeira qualidade, para pavimentação
asfáltica CBUQ, implantação de guias e sarjetas no Polo
Industrial Orlando Poggi, Via Anhanguera – km 208.
Empresas habilitadas para a próxima fase “Proposta
Comercial”: CONSTRUTORA SCALA GUAÇU LTDA,
JOSAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.,
LANZA TERRAPLENAGEM E COMÉRCIO LTDA.;
ARQUITERRA CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM
LTDA.; ARACONS CONSTRUTORA LTDA.
Pirassununga, 14 de julho de 2011.
Flávia Sobreira Rita
Presidente da CML.

*-*-*-*-*
Edital nº 123/11
Edital: 123/11. Processo Administrativo: 952/2011.
Pregão Presencial: 83/11. Objeto: Aquisição de material
esportivo. O Edital será fornecido aos interessados na
Seção de Licitação, na rua Galício Del Nero, nº 51 - Centro,
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a partir do dia 19 de julho até o dia 1º de agosto de 2011,
mediante o recolhimento da taxa no valor de R$ 25,00
(vinte e cinco reais), na Seção de Tributação, sendo que
aqueles que desejarem apenas consultar o seu conteúdo
também poderão dirigir-se à Seção de Licitação. Os
envelopes deverão ser protocolados até o dia 2 de agosto
de 2011, até às 9 horas, na Seção de Comunicações, no
endereço acima.
Pirassununga, 18 de julho de 2011.
Viviane dos Reis
Chefe da Seção de Licitação.

*-*-*-*-*
Edital nº 124/11
Edital: 124/11. Processo Administrativo: 2079/2011.
Pregão Presencial: 84/11. Objeto: Aquisição de armário de
aço. O Edital será fornecido aos interessados na Seção de
Licitação, na rua Galício Del Nero, nº 51 - Centro, a partir
do dia 19 de julho até o dia 2 de agosto de 2011, mediante
o recolhimento da taxa no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco
reais), na Seção de Tributação, sendo que aqueles que
desejarem apenas consultar o seu conteúdo também
poderão dirigir-se à Seção de Licitação. Os envelopes
deverão ser protocolados até o dia 3 de agosto de 2011,
até às 9 horas, na Seção de Comunicações, no endereço
acima.
Pirassununga, 18 de julho de 2011.
Viviane dos Reis
Chefe da Seção de Licitação.

*-*-*-*-*
Extrato de Contrato
Edital: 13/11. Processo Administrativo: 4244/10.
Concorrência Pública: 12/11. Objeto: Exploração a título
de concessão de uso de “boxes” localizados no Centro
Comercial “Eunice Alves Rosa”, no Distrito de Cachoeira
de Emas (boxes 101 a 110), para o fim de abrigar a Feira
Municipal de Artes e Artesanato. Proponentes: 17. Contrato
nº: 117/11. Concedente: MARCIA BORELLA LEAL DE
OLIVEIRA. Valor: R$ 468,00 (quatrocentos e sessenta
e oito reais). Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 13/
JUL/2011. Contrato nº 118/11. Concedente: MARIA ALICE
ABITANTE GALVANI. Valor: R$ 516,00 (quinhentos e
dezesseis reais). Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura:
13/JUL/2011. Contrato nº 120/11. Concedente: MILTON
GAMA LEAL. Valor: R$ 366,00 (trezentos e sessenta e
seis reais). Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 13/
JUL/2011. Contrato nº 122/11. Concedente: MARCOS
VENÍCIO EUGÊNIO. Valor: R$ 336,00 (trezentos e trinta
e seis reais). Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura:
13/JUL/2011. Contrato nº 123/11. Concedente: NILCE
APARECIDA LANDGRAF PAVEZZI. Valor: R$ 625,80
(seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos).
Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 13/JUL/2011.
Contrato nº 124/11. Concedente: MARIA DAS GRAÇAS
NOGUEIRA DA SILVA. Valor: R$ 453,48 (quatrocentos
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e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos).
Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 13/JUL/2011.
Contrato nº 125/11. Concedente: JUCÉLIA CRISTINA
GALLO FACCHINI. Valor: R$ 731,76 (setecentos e trinta
e um reais e setenta e seis centavos). Vigência: 12 (doze)
meses. Assinatura: 13/JUL/2011. Contrato nº 121/11.
Concedente: MARCIA APARECIDA CUSTÓDIO DE
LIMA. Valor: R$ 251,88 (duzentos e cinquenta e um reais
e oitenta e oito centavos). Vigência: 12 (doze) meses.
Assinatura: 14/JUL/2011. Contrato nº 126/11. Concedente:
MARILUCY MINATEL. Valor: R$ 731,88 (setecentos e
trinta e um reais e oitenta e oito centavos). Vigência: 12
(doze) meses. Assinatura: 15/JUL/2011.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

desejarem apenas consultar o seu conteúdo também
poderão dirigir-se à Seção de Licitação. Os envelopes
deverão ser protocolados até o dia 3 de agosto de 2011,
até às 14 horas, na Seção de Comunicações, no endereço
acima.
Pirassununga, 18 de julho de 2011.
Viviane dos Reis
Chefe da Seção de Licitação.
*-*-*-*-*
Edital nº 125/11

Edital: 14/11. Processo Administrativo: 4243/10.
Concorrência Pública: 13/11. Objeto: Exploração a título
de concessão de uso de “boxes” localizados no Centro
Comercial “Eunice Alves Rosa”, no Distrito de Cachoeira
de Emas (boxes 111 a 120), para o fim de abrigar a Feira
Municipal de Artes e Artesanato. Fica homologada nos
termos da Lei, a Ata de Julgamento publicada no D.O.E.,
em 6 de julho de 2011.
Pirassununga, 14 de julho de 2011.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

Edital: 125/11. Processo Administrativo: 2481/2011.
Pregão Presencial: 86/11. Objeto: Registro de Preços, pelo
prazo de 12 (doze) meses, dos medicamentos constantes
da relação divulgada pela CÂMARA DE DE REGULAÇÃO
DO MERCADO DE MEDICAMENTOS (CMED). O Edital
será fornecido aos interessados na Seção de Licitação,
na rua Galício Del Nero, nº 51 - Centro, a partir do dia
20 de julho até o dia 3 de agosto de 2011, mediante o
recolhimento da taxa no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco
reais), na Seção de Tributação, sendo que aqueles que
desejarem apenas consultar o seu conteúdo também
poderão dirigir-se à Seção de Licitação. Os envelopes
deverão ser protocolados até o dia 4 de agosto de 2011,
até às 9 horas, na Seção de Comunicações, no endereço
acima.
Pirassununga, 19 de julho de 2011.
Viviane dos Reis
Chefe da Seção de Licitação.

*-*-*-*-*

*-*-*-*-*

Resultado de Pregão

Extrato de Contrato

Edital: 111/11. Processo Administrativo: 2154/11.
Pregão Presencial: 73/11. Objeto:
Contratação de
empresa especializada para a confecção de uniformes
para os funcionários das cozinhas das escolas e creches,
padaria e “Vaca Mecânica”. Empresa vencedora: MIURIA
LIMA ANTONELLI-ME, itens: 01 a 18 e 21 a 40. Fica
homologada nos termos da Lei.
Pirassununga, 15 de julho de 2011.
Carlos Antonio Carvalho de Campos
Pregoeiro
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

Convite nº 24/2011. Processo Administrativo nº
1927/2011. Objeto: Contratação de empresa especializada
para execução de serviços gráficos para diversos eventos
da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo em 2011.
Proponentes: 2. Extrato do Contrato nº 129/2011.
Contratada: EDITORA STILLO PIRASSUNUNGA LTDA.EPP. Valor: R$ 6.690,00 (seis mil, seiscentos e noventa
reais). Vigência: 10/OUT/2011. Assinatura: 19/JUL/2011.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

*-*-*-*-*

Arquivamento

Edital nº 124/11

Edital: 66/11. Processo Administrativo: 1209/11.
Tomada de Preços: 04/11. Objeto: Contratação de empresa
especializada, com fornecimento de mão de obra e material
de primeira qualidade, para aplicação de geomembrana
sintética. Tendo em vista o FRACASSO da Tomada de
Preços n° 04/11, fica determinado seu ARQUIVAMENTO.
Pirassununga, 18 de julho de 2011.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

*-*-*-*-*
Adjudicação / Homologação

Edital: 124/11. Processo Administrativo: 2480/2011.
Pregão Presencial: 85/11. Objeto: Registro de Preços,
pelo prazo de 12 (doze) meses, de seringas descartáveis.
O Edital será fornecido aos interessados na Seção de
Licitação, na rua Galício Del Nero, nº 51 - Centro, a partir
do dia 20 de julho até o dia 2 de agosto de 2011, mediante
o recolhimento da taxa no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco
reais), na Seção de Tributação, sendo que aqueles que

*-*-*-*-*
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*-*-*-*-*
Ata de Julgamento
Proposta Comercial
Edital: 90/11. Processo Administrativo: 1156/11.
Tomada de Preços: 08/11. Objeto: Contratação de empresa
especializada, com fornecimento de mão de obra e material
de primeira qualidade, para execução de cobertura em
estrutura metálica em duas Quadras Poliesportivas e
respectivos pisos e complementos, situadas no CEFE
“Presidente Médici”. Empresa vencedora: MAGRO &
MAGRO CONSTRUTORA LTDA.
Pirassununga, 20 de julho de 2011.
Flávia Sobreira Rita
Presidente da CML.
*-*-*-*-*
Ata de Julgamento
Proposta Comercial
Edital: 91/11. Processo Administrativo: 1149//11.
Tomada de Preços: 09/11. Objeto: Contratação de
empresa especializada, com fornecimento de mão-deobra e material de primeira qualidade, para execução de
cobertura em estrutura metálica, pisos e complementos
em Quadra Poliesportiva, situada à rua Guilherme Miguel
Berger – Conj. Hab. Jd. São Valentim. Empresa vencedora:
MAGRO & MAGRO CONSTRUTORA LTDA.
Pirassununga, 20 de julho de 2011.
Flávia Sobreira Rita
Presidente da CML.
*-*-*-*-*
Ata de Julgamento
Proposta Comercial
Edital: 92/11. Processo Administrativo: 1147/11.
Tomada de Preços: 10/11. Objeto: Contratação de empresa
especializada, com fornecimento de mão de obra e material
de primeira qualidade, para execução de cobertura em
estrutura metálica em Quadra Poliesportiva e respectivos
pisos e complementos, situada a rua Reverendo Belmiro
de Andrade. Empresa vencedora: MAGRO & MAGRO
CONSTRUTORA LTDA.
Pirassununga, 20 de julho de 2011.
Flávia Sobreira Rita
Presidente da CML.
*-*-*-*-*

do Jd. Olímpio Felício. Empresa vencedora: MAGRO &
MAGRO CONSTRUTORA LTDA.
Pirassununga, 20 de julho de 2011.
Flávia Sobreira Rita
Presidente da CML.
*-*-*-*-*
Edital nº 125/11
Edital: 125/11. Processo Administrativo: 2480/2011.
Pregão Presencial: 85/11. Objeto: Registro de Preços,
pelo prazo de 12 (doze) meses, de seringas descartáveis.
O Edital será fornecido aos interessados na Seção de
Licitação, na rua Galício Del Nero, nº 51 - Centro, a partir
do dia 21 de julho até o dia 2 de agosto de 2011, mediante
o recolhimento da taxa no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco
reais), na Seção de Tributação, sendo que aqueles que
desejarem apenas consultar o seu conteúdo também
poderão dirigir-se à Seção de Licitação. Os envelopes
deverão ser protocolados até o dia 3 de agosto de 2011,
até às 14 horas, na Seção de Comunicações, no endereço
acima.
Pirassununga, 18 de julho de 2011.
Viviane dos Reis
Chefe da Seção de Licitação.
*-*-*-*-*
Edital nº 126/11
Edital: 126/11. Processo Administrativo: 2481/2011.
Pregão Presencial: 86/11. Objeto: Registro de Preços, pelo
prazo de 12 (doze) meses, dos medicamentos constantes
da relação divulgada pela CÂMARA DE DE REGULAÇÃO
DO MERCADO DE MEDICAMENTOS (CMED). O Edital
será fornecido aos interessados na Seção de Licitação,
na rua Galício Del Nero, nº 51 - Centro, a partir do dia
21 de julho até o dia 3 de agosto de 2011, mediante o
recolhimento da taxa no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco
reais), na Seção de Tributação, sendo que aqueles que
desejarem apenas consultar o seu conteúdo também
poderão dirigir-se à Seção de Licitação. Os envelopes
deverão ser protocolados até o dia 4 de agosto de 2011,
até às 9 horas, na Seção de Comunicações, no endereço
acima.
Pirassununga, 19 de julho de 2011.
Viviane dos Reis
Chefe da Seção de Licitação.
*-*-*-*-*

Ata de Julgamento
Proposta Comercial

Edital nº 127/11

Edital: 93/11. Processo Administrativo: 1146/11.
Tomada de Preços: 11/11. Objeto: Contratação de
empresa especializada, com fornecimento de mão-deobra e material de primeira qualidade, para execução de
cobertura em estrutura metálica em Quadra Poliesportiva
e respectivos pisos e complementos, situada na praça

Edital: 127/11. Processo Administrativo: 2235/2011.
Pregão Presencial: 87/11. Objeto: Aquisição de
equipamentos/aparelhos para ginástica. O Edital será
fornecido aos interessados na Seção de Licitação, na rua
Galício Del Nero, nº 51 - Centro, a partir do dia 21 de julho
até o dia 4 de agosto de 2011, mediante o recolhimento da
taxa no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), na Seção
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de Tributação, sendo que aqueles que desejarem apenas
consultar o seu conteúdo também poderão dirigir-se à
Seção de Licitação. Os envelopes deverão ser protocolados
até o dia 5 de agosto de 2011, até às 9 horas, na Seção de
Comunicações, no endereço acima.
Pirassununga, 20 de julho de 2011.
Viviane dos Reis
Chefe da Seção de Licitação.
*-*-*-*-*
Edital nº 128/11
Edital: 128/11. Processo Administrativo: 1766/2011.
Pregão Presencial: 88/11. Objeto: Aquisição de placas de
sinalização viária e acessórios. O Edital será fornecido
aos interessados na Seção de Licitação, na rua Galício
Del Nero, nº 51- Centro, a partir do dia 22 de julho até
o dia 5 de agosto de 2011, mediante o recolhimento da
taxa no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), na Seção
de Tributação, sendo que aqueles que desejarem apenas
consultar o seu conteúdo também poderão dirigir-se à
Seção de Licitação. Os envelopes deverão ser protocolados
até o dia 8 de agosto de 2011, até às 9 horas, na Seção de
Comunicações, no endereço acima.
Pirassununga, 20 de julho de 2011.
Viviane dos Reis
Chefe da Seção de Licitação.

Seção de Licitação, na rua Galício Del Nero, nº 51 - Centro,
a partir do dia 22 de julho até o dia 9 de agosto de 2011,
mediante o recolhimento da taxa no valor de R$ 25,00
(vinte e cinco reais), na Seção de Tributação, sendo que
aqueles que desejarem apenas consultar o seu conteúdo
também poderão dirigir-se à Seção de Licitação. Os
envelopes deverão ser protocolados até o dia 10 de agosto
de 2011, até às 14 horas, na Seção de Comunicações, no
endereço acima. Informamos ainda, que o edital retificado
será encaminhado através de e-mail à todas empresas
que já procederam a retirada.
Pirassununga, 21 de julho de 2011.
Viviane dos Reis
Chefe da Seção de Licitação.
*-*-*-*-*
Extrato de Contrato
Convite nº 25/2011. Processo Administrativo nº
1487/2011. Objeto: Contratação de pessoa jurídica
prestadora de serviços de arbitragem esportiva para
Campeonatos e Torneios que serão realizados no ano de
2011. Proponentes: 2. Extrato do Contrato nº 128/2011.
Contratada: Associação Regional Pró-Árbitos Limeirense.
Valor: R$ 53.150,00 (cinquenta e três mil, cento e cinquenta
reais). Vigência: 31/DEZ/2011. Assinatura: 18/JUL/2011.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

*-*-*-*-*

*-*-*-*-*

Edital nº 129/11
Edital: 129/11. Processo Administrativo: 2006/2011.
Pregão Presencial: 89/11. Objeto: Contratação de
empresa especializada em serviços de informática
para a manutenção de sistema de gestão acadêmica e
administrativa, e implementação de novas funcionalidades
do sistema já existente com treinamento de funcionários
e fornecimento de equipamento. O Edital será fornecido
aos interessados na Seção de Licitação, na rua Galício
Del Nero, nº 51 - Centro, a partir do dia 25 de julho até
o dia 8 de agosto de 2011, mediante o recolhimento da
taxa no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), na Seção
de Tributação, sendo que aqueles que desejarem apenas
consultar o seu conteúdo também poderão dirigir-se à
Seção de Licitação. Os envelopes deverão ser protocolados
até o dia 9 de agosto de 2011, até às 9 horas, na Seção de
Comunicações, no endereço acima.
Pirassununga, 21 de julho de 2011.
Viviane dos Reis
Chefe da Seção de Licitação.
*-*-*-*-*
Retificação de Edital
Pregão Presencial
Edital: 118/11. Processo Administrativo: 2193/2011.
Pregão Presencial: 78/11. Objeto: Aquisição de grau
cirúrgico. O Edital será fornecido aos interessados na

Arquivamento
Edital: 84/11. Processo Administrativo: 1540/11.
Pregão Presencial: 52/11. Objeto: Aquisição de grãos de
soja. Tendo em vista o FRACASSO do referido Pregão,
fica determinado seu ARQUIVAMENTO.
Pirassununga, 18 de julho de 2011.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.
*-*-*-*-*
Edital nº 130/11
Edital: 130/11. Processo Administrativo: 2136/2011.
Pregão Presencial: 90/11. Objeto: Aquisição de Lixeiras para
coleta seletiva. O Edital será fornecido aos interessados
na Seção de Licitação, na rua Galício Del Nero, nº 51 Centro, a partir do dia 25 de julho até o dia 09 de agosto
de 2011, mediante o recolhimento da taxa no valor de
R$ 25,00 (vinte e cinco reais), na Seção de Tributação,
sendo que aqueles que desejarem apenas consultar o
seu conteúdo também poderão dirigir-se à Seção de
Licitação. Os envelopes deverão ser protocolados até o
dia 10 de agosto de 2011, até às 9 horas, na Seção de
Comunicações, no endereço acima.
Pirassununga, 21 de julho de 2011.
Viviane dos Reis
Chefe da Seção de Licitação.
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Extrato de Contrato

*-*-*-*-*
Edital nº 116/11
Edital: 116/11. Processo Administrativo: 3422/2011.
Pregão Presencial: 76/11. Objeto: Registro de Preços de
passagens intermunicipais. O Edital será fornecido aos
interessados na Seção de Licitação, na rua Galício Del
Nero, nº 51 - Centro, a partir do dia 25 de julho até o dia
10 de agosto de 2011, mediante o recolhimento da taxa
no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), na Seção de
Tributação, sendo que aqueles que desejarem apenas
consultar o seu conteúdo também poderão dirigir-se à
Seção de Licitação. Os envelopes deverão ser protocolados
até o dia 11 de agosto de 2011, até às 9 horas, na Seção
de Comunicações, no endereço acima.
Pirassununga, 21 de julho de 2011.
Viviane dos Reis
Chefe da Seção de Licitação.
*-*-*-*-*
Edital nº 131/11
Edital: 131/11. Processo Administrativo: 2634/2011.
Pregão Presencial: 91/11. Objeto: Contratação de empresa,
com notória especialização, para realização de serviços
técnicos no horto florestal municipal (patrimônio ecológico
do município) para elaboração do plano de manejo de
acordo com a lei federal nº 9.985/2000. O Edital será
fornecido aos interessados na Seção de Licitação, na Rua
Galício Del Nero, 51, Centro, a partir do dia 25 de julho até
o dia 10 de agosto de 2011, mediante o recolhimento da
taxa no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), na Seção
de Tributação, sendo que aqueles que desejarem apenas
consultar o seu conteúdo também poderão dirigir-se à
Seção de Licitação. Os envelopes deverão ser protocolados
até o dia 11 de agosto de 2011, até às 14 horas, na Seção
de Comunicações, no endereço acima.
Pirassununga, 22 de julho de 2011.
Viviane dos Reis
Chefe da Seção de Licitação.
*-*-*-*-*
Extrato de Contrato
Edital: 82/11. Processo Administrativo: 1245/2011.
Concorrência Pública: 25/11. Objeto: A exploração a título
onerosa de uso de espaço físico (chalé nº 04) para a
exploração da atividade de “Bar e lanchonete”, localizada
no Distrito de Cachoeira de Emas. Proponentes: 2. Contrato
nº 133/11. Concessionária: Silvana Aparecida Sciarramello
Furlan. Valor: R$ 10.290,00 (dez mil, duzentos e noventa
reais). Vigência: 12 (doze) mês. Assinatura: 22/JUL/2011.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.
*-*-*-*-*

PÁG 22

Edital: 94/11. Processo Administrativo: 3996/2010.
Pregão Presencial: 58/11. Objeto: Empresa especializada
para a realização de serviços de retífica de diversos
motores de veículos da municipalidade, com fornecimento
e colocação de peças de primeira. Proponentes: 3. Contrato
nº 132/2011. Contratada: Retífica Lemense LTDA. Valor
R$ 19.259,77 (dezenove mil, duzentos e cinquenta e nove
reais e setenta e sete centavos). Vigência: 30 (trinta) dias.
Assinatura: 22/JUL/2011. Contrato nº 131/2011. Contratada:
Retífica Conquista LTDA. Valor: R$ 78.481,92 (setenta
e oito mil, quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e
dois centavos). Vigência: 30 (trinta) dias. Assinatura: 22/
JUL/2011.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.
*-*-*-*-*
Extrato de Contrato
Edital: 132/11. Processo Administrativo: 2642/2011.
Pregão Presencial: 92/11. Objeto: Aquisição de Material
de Limpeza. O Edital será fornecido aos interessados na
Seção de Licitação, na rua Galício Del Nero, nº 51 - Centro,
a partir do dia 26 de julho até o dia 11 de agosto de 2011,
mediante o recolhimento da taxa no valor de R$ 25,00 (vinte
e cinco reais), na Seção de Tributação, sendo que aqueles
que desejarem apenas consultar o seu conteúdo também
poderão dirigir-se à Seção de Licitação. Os envelopes
deverão ser protocolados até o dia 12 de agosto de 2011,
até às 9 horas, na Seção de Comunicações, no endereço
acima.
Pirassununga, 22 de julho de 2011.
Viviane dos Reis
Chefe da Seção de Licitação.
*-*-*-*-*
Extrato de Contrato
Edital: 89/11. Processo Administrativo: 1561/2011.
Pregão Presencial: 57/11. Objeto: Contratação de empresa
especializada para fornecimento de lanches (pão de
cachorro quente, duas fatias de mussarela e duas fatias
de apresuntado) para os atletas da Secretaria Municipal
de Esportes. Proponentes: 1. Contrato nº 134/2011.
Contratada: ANMA – Comércio Varejista de Padaria LTDA.
Valor: R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais). Vigência:
12 (doze) meses. Assinatura: 25/JUL/2011.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.
*-*-*-*-*
Extrato de Contrato
Edital: 14/11. Processo Administrativo: 4243/10.
Concorrência Pública: 13/11. Objeto: Exploração a título
de concessão de uso de “boxes” localizados no Centro
Comercial “Eunice Alves Rosa”, no Distrito de Cachoeira
de Emas (boxes 111 a 120), para o fim de abrigar a Feira
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Municipal de Artes e Artesanato. Proponentes: 18. Contrato
nº: 135/2011. Contratada: MADALENA PERES MORENO.
Valor: R$ 444,00 (quatrocentos e quarenta e quatro reais).
Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 25/JUL/2011.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.
*-*-*-*-*
Edital nº 133/11
Edital: 133/11. Processo Administrativo: 2672/2011.
Pregão Presencial: 93/11. Objeto: Locação de cilindro de
oxigênio e recarga de oxigênio medicinal. O Edital será
fornecido aos interessados na Seção de Licitação, na rua
Galício Del Nero, nº 51 - Centro, a partir do dia 27 de julho
até o dia 12 de agosto de 2011, mediante o recolhimento
da taxa no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), na
Seção de Tributação, sendo que aqueles que desejarem
apenas consultar o seu conteúdo também poderão dirigirse à Seção de Licitação. Os envelopes deverão ser
protocolados até o dia 15 de agosto de 2011, até às 9
horas, na Seção de Comunicações, no endereço acima.
Pirassununga, 26 de julho de 2011.
Viviane dos Reis
Chefe da Seção de Licitação.
*-*-*-*-*
Edital nº 81/11
Edital: 81/11. Processo Administrativo: 1464/11.
Pregão Presencial: 50/11. Objeto: Aquisição de
equipamento hospitalar (autoclave com esterilizador a
vapor). O Edital será fornecido aos interessados na Seção
de Licitação, na rua Galício Del Nero, nº 51 - Centro, a
partir do dia 27 de julho até o dia 12 de agosto de 2011,
mediante o recolhimento da taxa no valor de R$ 25,00 (vinte
e cinco reais), na Seção de Tributação, sendo que aqueles
que desejarem apenas consultar o seu conteúdo também
poderão dirigir-se à Seção de Licitação. Os envelopes
deverão ser protocolados até o dia 15 de agosto de 2011,
até às 14 horas, na Seção de Comunicações, no endereço
acima.
Pirassununga, 26 de julho de 2011.
Viviane dos Reis
Chefe da Seção de Licitação.
*-*-*-*-*
Suspensão de Edital
Edital: 122/11. Processo Administrativo: 2423/2011.
Pregão Presencial: 82/11. Objeto: Contratação de empresa
especializada em serviços de monitoramento e manutenção
de alarmes em diversas unidades. A Prefeitura Municipal
de Pirassununga informa à todos interessados que o
presente certame encontra-se SUSPENSO.
Pirassununga, 26 de julho de 2011.
Viviane dos Reis
Chefe da Seção de Licitação.

*-*-*-*-*
Resultado de Pregão
Edital: 117/11. Processo Administrativo: 2270/11.
Pregão Presencial: 77/11. Objeto: Aquisição de
equipamentos e utensílios domésticos. Empresa vencedora:
J. DEB COMÉCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EM GERAL
LTDA, itens 01 a 05, 07 a 15, 19, 21 e 23. Fica homologada
nos termos da Lei.
Pirassununga, 25 de julho de 2011.
Carlos Antonio Carvalho de Campos
Pregoeiro
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.
*-*-*-*-*
Resultado de Pregão
Edital: 96/11. Processo Administrativo: 1889/11.
Pregão Presencial: 60/11. Objeto: Aquisição de pneus.
Empresas vencedoras: COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A,
itens: 01, 09, 11 a 14, 16 a 18, 23, 26, 27, 38, 39, 45, 46 e
49; DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA, itens: 06, 15, 28,
31, 36 e 43; CELIO MILO ANDRADE -ME, itens: 04, 07, 20,
22, 24, 30, 33, 34, 35, 40, 42 e 48; COMERCIAL DE PNEUS
ROMA LTDA; item: 10; GP CATARINENSE COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, itens: 02, 03, 05,
19, 21, 25, 29, 32, 41, 44 e 47. Fica homologada nos termos
da Lei.
Pirassununga, 25 de julho de 2011.
Carlos Antonio Carvalho de Campos
Pregoeiro
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.
*-*-*-*-*
Extrato de Contrato
Edital: 103/11. Processo Administrativo: 2045/2011.
Pregão Presencial: 67/11. Objeto: Serviços técnicos
especializados para montagem e instalação de sistema
de projeções no Centro de Convenções com fornecimento
de equipamento. Proponentes: 2. Contrato nº 130/2011.
Contratada: PROVISÃO JC COM. DE ELETRO
ELETRONICOS LTDA.-EPP. Valor: R$ 77.700,00 (setenta
e sete mil e setecentos reais). Vigência: 30 (trinta) dias.
Assinatura: 27/JUL/2011.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.
*-*-*-*-*
Ata de Julgamento
Documentos de Habilitação
Edital: 110/11. Processo Administrativo: 2257/10.
Tomada de Preços: 13/11. Objeto: A contratação de
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empresa especializada, com fornecimento de mão de
obra e materiais de primeira qualidade, para instalação
de iluminação pública no prolongamentos da avenida
Painguás – Trecho da via Anel Viário até a rua José Carlos
L.M. Guimarães e na Estrada Levy Ramos, antiga PGN263. Empresa habilitada para a próxima fase “Proposta
Comercial”: ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA - EPP.
Pirassununga, 27 de julho de 2011.
Flávia Sobreira Rita
Presidente da CML.

*-*-*-*-*
Adjudicação/Homologação

*-*-*-*-*
Ata de Julgamento
Documentos de Habilitação
Edital: 112/11. Processo Administrativo: 1150/11.
Tomada de Preços: 14/11. Objeto: A contratação de
empresa especializada, com fornecimento de mão de obra
e materiais de primeira qualidade, para execução de obras
de melhoria da calha do Ribeirão do Ouro – substituição
de tubo metálico por aduelas de concreto armado na
avenida Painguás com a rua Dr. Moretzsohns. Empresa
habilitada para a próxima fase “Proposta Comercial”:
CONSTRUNEW CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.
Pirassununga, 27 de julho de 2011.
Flávia Sobreira Rita
Presidente da CML.
*-*-*-*-*

Edital: 90/11. Processo Administrativo: 1156/11.
Tomada de Preços: 08/11. Objeto: Contratação de empresa
especializada, com fornecimento de mão de obra e material
de primeira qualidade, para execução de cobertura em
estrutura metálica em duas Quadras Poliesportivas e
respectivos pisos e complementos, situadas no CEFE
“Presidente Médici”. Fica homologada nos termos da Lei,
a Ata de Julgamento publicada no D.O.E., em 21 de julho
de 2011.
Pirassununga, 29 de julho de 2011.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.
*-*-*-*-*
Adjudicação/Homologação

Edital Retificado
Edital: 122/11. Processo Administrativo: 2423/2011.
Pregão Presencial: 82/11. Objeto: Contratação de
empresa especializada em serviços de monitoramento e
manutenção de alarmes em diversas unidades. O Edital
será fornecido aos interessados na Seção de Licitação,
na rua Galício Del Nero, nº 51 - Centro, a partir do dia
29 de julho até o dia 15 de agosto de 2011, mediante o
recolhimento da taxa no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco
reais), na Seção de Tributação, sendo que aqueles que
desejarem apenas consultar o seu conteúdo também
poderão dirigir-se à Seção de Licitação. Os envelopes
deverão ser protocolados até o dia 16 de agosto de
2011, até às 9 horas, na Seção de Comunicações, no
endereço acima. Informamos ainda que o edital retificado
será enviado através de e-mail para todas empresas que
procederam a retirada.
Pirassununga, 28 de julho de 2011.
Viviane dos Reis
Chefe da Seção de Licitação.
*-*-*-*-*
Resultado de Pregão
Edital: 104/11. Processo Administrativo: 2061/11.
Pregão Presencial: 68/11. Objeto: Contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de locação de
som e iluminação para eventos da Secretaria Municipal
de Esportes. Empresas vencedoras: VANDERLEY
APARECIDO DE GODOY ME; itens: 01 e 02; JOTA
JUNIOR PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME, itens: 03,
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04 e 05. Fica homologada nos termos da Lei.
Pirassununga, 27 de julho de 2011.
Carlos Antonio Carvalho de Campos
Pregoeiro
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

Edital: 91/11. Processo Administrativo: 1149//11.
Tomada de Preços: 09/11. Objeto: Contratação de
empresa especializada, com fornecimento de mão de
obra e material de primeira qualidade, para execução de
cobertura em estrutura metálica, pisos e complementos
em Quadra Poliesportiva, situada à Rua Guilherme Miguel
Berger – Conj. Hab. Jd. São Valentim. Fica homologada
nos termos da Lei, a Ata de Julgamento publicada no
D.O.E., em 21 de julho de 2011.
Pirassununga, 29 de julho de 2011.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.
*-*-*-*-*
Adjudicação/Homologação
Edital: 92/11. Processo Administrativo: 1147/11.
Tomada de Preços: 10/11. Objeto: Contratação de empresa
especializada, com fornecimento de mão de obra e material
de primeira qualidade, para execução de cobertura em
estrutura metálica em Quadra Poliesportiva e respectivos
pisos e complementos, situada a Rua Reverendo Belmiro
de Andrade. Fica homologada nos termos da Lei, a Ata de
Julgamento publicada no D.O.E., em 21 de julho de 2011.
Pirassununga, 29 de julho de 2011.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.
*-*-*-*-*
Adjudicação/Homologação
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Edital: 93/11. Processo Administrativo: 1146/11.
Tomada de Preços: 11/11. Objeto: Contratação de
empresa especializada, com fornecimento de mão de
obra e material de primeira qualidade, para execução de
cobertura em estrutura metálica em Quadra Poliesportiva
e respectivos pisos e complementos, situada na Praça do
Jd. Olímpio Felício. Fica homologada nos termos da Lei,
a Ata de Julgamento publicada no D.O.E., em 21 de julho
de 2011.
Pirassununga, 29 de julho de 2011.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

de 2011, retroagindo seus efeitos àquela data, visto que no
plano fático a avença não sofreu solução de continuidade.
Valor: atribui-se ao presente instrumento o valor de R$
253.680,00 (duzentos e cinquenta e três mil, seiscentos e
oitenta reais). Objeto: contratação de empresa para coleta,
transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos
de saúde, incluindo carcaça de animais.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

*-*-*-*-*

Modalidade: Tomada de Preços nº 17/2010.
Processo Administrativo: 2092/2010. Termo de
Prorrogação ao Contrato nº 168/2010. Contratada:
ALEXANDRE RODRIGUES DA FONSECA - ME.
Assinatura: 22/JUN/2011. Prorrogação: fica prorrogada a
vigência do contrato por 12 (doze) meses contados a partir
de 21/JUL/2011, ante a existência de saldo do objeto que
não será consumido até o termo final da avença. Objeto:
fornecimento de refeição (marmitex) para os funcionários do
Aterro Sanitário e eventos e manutenções emergenciais.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

Edital nº 134/11
Edital: 134/11. Processo Administrativo: 2629/2011.
Pregão Presencial: 94/11. Objeto: Contratação de empresa
especializada para a realização de serviços de retífica de
motores em veículos da municipalidade, com fornecimento
e colocação de peças de primeira. O Edital será fornecido
aos interessados na Seção de Licitação, na Rua Galício
Del Nero, nº 51 - Centro, a partir do dia 1º até 16 de agosto
de 2011, mediante o recolhimento da taxa no valor de
R$ 25,00 (vinte e cinco reais), na Seção de Tributação,
sendo que aqueles que desejarem apenas consultar o
seu conteúdo também poderão dirigir-se à Seção de
Licitação. Os envelopes deverão ser protocolados até o
dia 17 de agosto de 2011, até às 9 horas, na Seção de
Comunicações, no endereço acima.
Pirassununga, 28 de julho de 2011.
Viviane dos Reis
Chefe da Seção de Licitação.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
SEÇÃO DE MATERIAL
Dispensa de Licitação nº 17/2011
Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 17/2011.
Processo Administrativo nº 2060/2011. Contratada:
R.A.P. APARECIDA COM. MED. LTDA. Valor: R$
14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais). Assinatura:
14/JUN/2011. Objeto: aquisição de medicamento para
a S.M. de Saúde. Vigência: prazo de entrega imediato.
Proponentes: 3.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.
Tomada de Preços nº 17/2009
Modalidade: Tomada de Preços nº 17/2009.
Processo Administrativo: 4618/2008. Termo de
Alteração ao Contrato nº 75/2009. Contratada: STERLIX
AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.
Assinatura: 16/JUN/2011. Reajuste: fica reajustado o
volar do quilo dos resíduos recolhidos de R$ 2,85 (dois
reais e oitenta e cinco centavos) para R$ 3,02 (três reais e
dois centavos), contados a partir de 1º de junho de 2011.
Prorrogação: fica prorrogada a vigência do contrato, pelo
prazo de mais 12 (doze) meses, a contar de 1º de junho

*-*-*-*-*
Tomada de Preços nº 17/2010

*-*-*-*-*
Concorrência Pública nº 08/2010
Modalidade: Concorrência Pública nº 08/2010.
Processo Administrativo: 2076/10. Termo de Aditamento
ao Contrato nº 215/2010. Contratada: Construtora
Simoso Ltda. Assinatura: 22/JUN/2011. Aditamento: fica
aditado o valor do contrato em R$ 108.604,77 (cento e oito
mil, seiscentos e quatro reais e setenta e sete centavos),
correspondente a aproximadamente 7,87% de seu valor
inicial, destinados à realização de serviços complementares,
não previsto inicialmente. Prorrogação: fica prorrogada a
vigência do contrato por mais 60 (sessenta) dias contados
a a partir de 24/ABR/2011, retroagindo seus efeitos àquela
data, visto que, no plano fático a avença não sofreu
solução de continuidade. Objeto: pavimentação asfáltica
com fornecimento de material e mão-de-obra da Estrada
Vicinal “Carlos Cabianca”.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

*-*-*-*-*
Pregão Eletrônico nº 09/2010
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 09/2010. Processo
Administrativo: 418/10. Termo de Aditamento ao Contrato
nº 76/2010. Contratada: L. DE CASTRO TRANSPORTESME. Assinatura: 22/JUN/2011. Aditamento: fica aditado
o valor do contrato em R$ 56.125,00 (cinquenta e seis
mil, cento e vinte e cinco reais), correspondente a 25% de
seu valor inicial, para atendimento das necessidades de
acréscimo quantitativo de seu objeto. Objeto: aquisição de
areia para a S.M. de Obras e Serviços.
Ademir Alves Lindo
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Prefeito Municipal.

*-*-*-*-*
Termo de Aditamento ao Contrato nº 75/2010
Termo de Aditamento ao Contrato nº 75/2010.
Contratada: CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA.
Assinatura: 22/JUN/2011. Aditamento: fica aditado o
valor do contrato em R$ 85.653,75 (oitenta e cinco mil,
seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco
centavos), correspondente a 25% de seu valor inicial, para
atendimento das necessidades de acréscimo quantitativo
de seu objeto. Objeto: aquisição de pedra e pedrisco para
a S.M. de Obras e Serviços.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

*-*-*-*-*
Pregões Presenciais
• Modalidade: Pregão Presencial n.º 85/2010.
Processo Administrativo: 3060/10. Termo de Aditamento
de Ata de Registro de Preços nº 33/10. Contratada:
EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO. Assinatura:
6/JUN/2011. Aditamento: fica aditado o valor da Ata de
Registro de Preços em R$ 513,30 (quinhentos e treze
reais e trinta centavos), correspondente a 4,42% de seu
valor inicial. Termo de Aditamento de Ata de Registro de
Preços nº 36/10. Contratada: MARGARETE C.F. SOUZA
EPP. Assinatura: 6/JUN/2011. Aditamento: fica aditado o
valor da Ata de Registro de Preços em R$ 168,55 (cento
e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos),
correspondente a 5,61% de seu valor inicial. Termo de
Aditamento de Ata de Registro de Preços nº 34/10.
Contratada: BACCIOTTI, SILVEIRA & CIA LTDA.-EPP.
Assinatura: 6/JUN/2011. Aditamento: fica aditado o valor
da Ata de Registro de Preços em R$ 4.955,70 (quatro mil,
novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e centavos),
correspondente a 10,16% de seu valor inicial. Termo de
Aditamento de Ata de Registro de Preços nº 35/10.
Contratada: DELTA OFF 7 COMÉRCIO DE MATERIAL
ESCOLAR E DE INFORMÁTICA LTDA. Assinatura: 6/
JUN/2011. Aditamento: fica aditado o valor da Ata de
Registro de Preços em R$ 164,28 (cento e sessenta e
quatro reais e vinte e oito centavos), correspondente a
7,43% de seu valor inicial. Objeto: aquisição de material
de escritório.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

*-*-*-*-*
Tomada de Preços nº 11/2010
Modalidade: Tomada de Preços nº 11/2010.
Processo Administrativo: 167/2010. Termo de
Prorrogação ao Contrato nº 144/2010. Contratada:
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A. Assinatura:
22/JUN/2011. Prorrogação: fica prorrogada a vigência do
contrato por um período de 12 (doze) meses contados de
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28/JUN/2011. Valor: o valor total da presente prorrogação
será de R$ 25.517,00 (vinte e cinco mil, quintos e dezessete
reais). Objeto: serviços de de seguro de veículos da frota
municipal.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

*-*-*-*-*
Tomada de Preços nº 59/2008
Modalidade: Tomada de Preços nº 59/2008.
Processo Administrativo: 3470/2008. Termo de ReRatificação ao Contrato nº 34/2009. Contratada: ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIAS S/A. Assinatura:
20/JUN/2011. Re-Ratificação: fica re-ratificado o
contrato originário, bem como o Termo Aditivo nº 106/11
no que tange à qualificação da contratada, passando de
ITAÚ SEGUROS S/A, CNPJ 61.557.039/0001-07 para
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, CNPJ
08.816.067/0001-00, em decorrência do equívoco na
entabulação do Termo Aditivo nº 106/11. Objeto: seguros
de veículos para a frota municipal.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

*-*-*-*-*
Pregão Presencial nº 85/2010
Modalidade: Pregão Presencial nº 85/2010.
Processo Administrativo: 3060/10. Termo de Aditamento
de Ata de Registro de Preços nº 37/10. Contratada:
LICITARE SUPRIMENTOS LTDA.-ME. Assinatura: 6/
JUN/2011. Aditamento: fica aditado o valor da Ata de
Registro de Preços em R$ 434,44 (quatrocentos e trinta e
quatro reais e quarenta e quatro centavos), correspondente
a 7,22% de seu valor inicial. Objeto: aquisição de material
de escritório.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

*-*-*-*-*
Compra Direta nº 786/2011
Modalidade: Compra Direta nº 786/2011. Processo
Administrativo nº 1825/2011. Extrato de Contrato
nº 94/2011. Contratada: RAIOLA LAVA RÁPIDO SEIS
DE AGOSTO LTDA.-ME. Valor: R$ 3.480,00 (três mil,
quatrocentos e oitenta reais). Assinatura: 1º/JUL/2011.
Vigência: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado.
Objeto: contratação de empresa especializada para
serviços de lavagem de veículos (limpeza), utilizados pelo
Setor de Merenda Escolar. Proponentes: 3.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

*-*-*-*-*
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Compra Direta nº 804/2011
Modalidade: Compra Direta nº 804/2011. Processo
Administrativo nº 1892/2011. Extrato de Contrato nº
93/2011. Contratada: ESTRE AMBIENTAL S.A. Valor:
R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Assinatura:
5/JUL/2011. Vigência: 30 (trinta) dias, podendo ser
prorrogado. Objeto: contratação de empresa especializada
em serviços de recebimento e devida destinação de
resíduos sólidos (aterro industrial) . Proponentes: 3.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

*-*-*-*-*
Dispensa de Licitação nº 22/2011
Modalidade: Dispensa de Licitação nº 22/2011.
Processo Administrativo nº 2087/2011. Extrato de
Contrato nº 100/2011. Contratada: CASA DE APOIO
AO DROGADO E ALCOOLATRA DE SANTA CRUZ DAS
PALMEIRAS. Valor: R$ 4.740,00 (quatro mil, setecentos e
quarenta reais). Assinatura: 1º/JUL/2011. Vigência: 6 (seis)
meses, contados da efetiva internação do menor. Objeto:
Prestação serviço de tratamento de quimiodependência,
em regime de internação a adolescente, em clínica de
recuperação. Proponentes: 3.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

*-*-*-*-*
Tomada de Preços nº 10/2010
Modalidade: Tomada de Preços nº 10/2010. Processo
Administrativo nº 965/2010. Termo de Alteração ao
Contrato nº 138/2010. Contratada: CONSTRUMETA
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. Assinatura: 22/JUN/2011.
Aditamento: fica aditado o valor do contrato em R$
165.991,96 (cento e sessenta e cinco mil, novecentos
e noventa e um reais e noventa e seis centavos),
correspondente a aproximadamente 14,14% de seu valor
inicial, visando a realização de serviços adicionais e ajustes
construtivos não-previstos inicialmente. Prorrogação: fica
prorrogada a vigência do contrato, pelo prazo de mais 90
(noventa) dias, a contar de 28/ABR/2011, retroagindo seus
efeitos àquela data, visto que no plano fático, a avença
não sofreu solução de continuidade. Objeto: construção
de uma creche municipal na Rua Felipe Malaman, na Vila
Redenção.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

*-*-*-*-*
Pregão Presencial nº 85/2010
Modalidade: Pregão Presencial nº 85/2010.
Processo Administrativo: 3060/10. Termo de Aditamento
de Ata de Registro de Preços nº 38/10. Contratada:

CÉSAR CABRAL DE SOUZA DISTRIBUIDORA-EPP.
Assinatura: 6/JUN/2011. Aditamento: fica aditado o
valor da Ata de Registro de Preços em R$ 129,70 (cento e
vinte e nove reais e setenta centavos), correspondente a
21,50% de seu valor inicial. Objeto: aquisição de material
de escritório.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

*-*-*-*-*
Inexigibilidade nº 05/2011
Modalidade: Inexigibilidade nº 05/11. Processo
Administrativo: 2317/2011. Extrato de Contrato
nº 112/2011. Contratada: ACÁCIA PROMOÇÕES E
PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. Assinatura: 4/
JUL/2011. Valor: R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais).
Vigência: 7 à 10 de julho de 2011. Objeto: contratação
de Shows Musicais com os artistas “RODRIGO MATOS &
PRAIANO”, “IRMÃS BARBOSA”, “BELMONTE & AMARAÍ”,
“DIVINO & DONIZETE” para o evento “SEMANA NENETE
DE MÚSICA SERTANEJA”.
Extrato de Contrato nº 113/2011. Contratada: W3
PROPAGANDA & PUBLICIDADE LTDA. Assinatura: 4/
JUL/2011. Valor: R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil
reais). Vigência: 9 de julho de 2011. Objeto: contratação
de Show Musical com o cantor “EDSON”, para o evento
“SEMANA NENETE DE MÚSICA SERTANEJA”.
Extrato de Contrato nº 114/2011. Contratada:
PORTO SEGURO PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.
Assinatura: 4/JUL/2011. Valor: R$ 45.000,00 (quarenta
e cinco mil reais). Vigência: 8 de julho de 2011.
Objeto: contratação de Show Musical com os cantores
“MATOGROSSO & MATHIAS”, para o evento “SEMANA
NENETE DE MÚSICA SERTANEJA”.
Extrato de Contrato nº 115/2011. Contratada:
MARCOS ANTÔNIO GAETAN-ME. Assinatura: 4/
JUL/2011. Valor: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Vigência: 7 de julho de 2011. Objeto: contratação de Show
Musical com os cantores “CÉSAR & PAULINHO”, para o
evento “SEMANA NENETE DE MÚSICA SERTANEJA”.
Extrato de Contrato nº 116/2011. Contratada:
MARCOS ROGÉRIO MIOTO PROMOÇÕES ARTÍSTICAS
LTDA. Assinatura: 4/JUL/2011. Valor: R$ 35.000,00 (trinta
e cinco mil reais). Vigência: 10 de julho de 2011. Objeto:
contratação de Show Musical com os cantores “FELIPE &
FALCÃO”, para o evento “SEMANA NENETE DE MÚSICA
SERTANEJA”.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

*-*-*-*-*
Concorrência Pública nº 23/2009
Modalidade: Concorrência Pública nº 23/2009.
Processo Administrativo nº 2312/2009. Termo de
Alteração ao Contrato nº 81/2010. Contratada: COM
ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. Assinatura: 30/
JUN/2011. Prorrogação Cláusula Primeira: fica prorrogado
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o prazo de execução da obra, por mais 61 (sessenta e um)
dias, reprogramando-se, assim, a conclusão da mesma
para o dia 30/AGO/2011, em virtude da necessidade de
realização dos serviços de pavimentação e drenagem da
E.T.E. (a cargo da administração), antes de implementar a
pintura do prédio. Prorrogação Cláusula Segunda: fica
prorrogada a vigência do contrato, por mais 90 (noventa)
dias contados a partir de 31/AGO/2011, a fim de propiciar
tempo hábil para realização de testes, correção de defeitos
e efetiva colocação em funcionamento da E.T.E. Objeto:
conclusão da construção da Estação de Tratamento de
Esgotos Sanitários.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

*-*-*-*-*
Pregão Presencial nº 85/2010
Modalidade: Pregão Presencial nº 85/2010.
Processo Administrativo: 3060/10. Termo de Aditamento
de Ata de Registro de Preços nº 39/10. Contratada:
JOSÉ LUIZ FURLANETTO DUTRA - ME. Assinatura:
6/JUN/2011. Aditamento: fica aditado o valor da Ata de
Registro de Preços em R$ 22,50 (vinte e dois reais e
cinquenta centavos), correspondente a 21,50% de seu
valor inicial. Objeto: aquisição de material de escritório.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

*-*-*-*-*
Convite nº 30/2010
Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO n.º 23/2011.
Processo Administrativo n.º 2354/2011. Contratada: VALE DO
MOGI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PAPEIS LTDA. Valor:
R$ 11.340,00 (onze mil, trezentos e quarenta reais). Assinatura:
05/07/2011. Objeto: aquisição de papel higiênico para unidades
escolares. Vigência: prazo de entrega imediato. Proponentes:
03

Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

Modalidade: Dispensa de Licitação nº 25/2011.
Processo Administrativo nº 2483/2011. Contratada:
AMADOR S. MISTIERI JUNIOR-ME. Valor: R$ 3.120,00
(três mil, cento e vinte reais). Assinatura: 11/JUL/2011.
Vigência: parcelada. Objeto: aquisição de medicamento
para atender ordem judicial. Proponentes: 3.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

*-*-*-*-*
Compra Direta nº 777/2011
Modalidade: Compra Direta nº 777/2011. Processo
Administrativo nº 1891/2011. Extrato de Contrato nº
83/2011. Contratada: FABIO JOILSON DELA LIBERA
TRANSPORTES DE RESÍDUOS-ME. Valor: R$ 7.680,00
(sete mil, seiscentos e oitenta reais). Assinatura: 28/
JUN/2011. Vigência: 30 (trinta) dias, podendo ser
prorrogado. Objeto: serviços de transporte de resíduos
sólidos. Proponentes: 3.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

*-*-*-*-*
Compra Direta nº 784/2011
Modalidade: Compra Direta nº 784/2011. Processo
Administrativo nº 2212/2011. Extrato de Contrato nº
107/2011. Contratada: M SILVA & FILHO LTDA.-ME. Valor:
R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais). Assinatura:
5/JUL/2011. Vigência: até dia 14/JUL/2011. Objeto:
realização de Show Pirotécnico para o evento “SEMANA
NENETE DE MÚSICA SERTANEJA”. Proponentes: 3.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

*-*-*-*-*
Compra Direta nº 815/2011

*-*-*-*-*
Dispensa de Licitação nº 24/2011
Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 24/2011.
Processo Administrativo nº 2353/2011. Contratada:
AMADOR S. MISTIERI JUNIOR-ME. Valor: R$ 7.632,00
(sete mil, seiscentos e trinta e dois reais). Assinatura: 5/
JUL/2011. Objeto: aquisição de medicamento para atender
ordem judicial. Vigência: prazo de entrega imediato.
Proponentes: 3.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

*-*-*-*-*

Dispensa de Licitação nº 25/2011

Modalidade: Compra Direta nº 815/2011. Processo
Administrativo nº 2321/2011. Extrato de Contrato nº
119/2011. Contratada: MARINI & CIA LTDA.-ME. Valor:
R$ 6.000,00 (seis mil reais). Assinatura: 4/JUL/2011.
Vigência: até dia 18/JUL/2011. Objeto: locação e
instalação de 800 (oitocentos) metros lineares de
fechamento metálico para o evento “SEMANA NENETE
DE MÚSICA SERTANEJA”. Proponentes: 3.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

*-*-*-*-*
Pregão Presencial nº 98/2010
Modalidade: Pregão Presencial
Processo Administrativo: 3714/10.
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Aditamento ao Contrato nº 273/2010. Contratada: WAM
CONTADORES ASSOCIADOS LTDA. Assinatura: 12/
JUL/2011. Aditamento: fica aditado o valor do contrato em
R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), correspondente
a 25% de seu valor inicial, para atendimento das
necessidades da Procuradoria-Geral do Município.
Objeto: prestação de serviços técnicos contábeis.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

*-*-*-*-*
Pregão Presencial nº 41/2011
Modalidade: Pregão Presencial nº 41/2011.
Processo Administrativo: 1279/11. Termo de Aditamento
ao Contrato nº 56/2011. Contratada: VANDERELEI
APARECIDO DE GODOY-ME. Assinatura: 4/JUL/2011.
Aditamento: fica aditado o valor do contrato em R$
5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), correspondente a
24,84% para o evento “SEMANA NENETE DE MÚSICA
SERTANEJA”. Objeto: locação de som e iluminação.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

*-*-*-*-*
Pregão Eletrônico nº 45/2010
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 45/2010. Processo
Administrativo: 2066/10. Termo de Prorrogação ao
Contrato nº 177/2010. Contratada: RICARDO RIPOSATI
RIB. PRETO-ME. Assinatura: 11/JUL/2011. Prorrogação:
fica prorrogada a vigência do contrato por mais 3 (três)
meses, contados a partir de 28/JUL/2011, ante a existência
de saldo do objeto que não será consumido até o termo
final da avença. Termo de Prorrogação ao Contrato nº
187/2010. Contratada: EDVALDO DONIZETI CALLEGARI.
Assinatura: 11/JUL/2011. Prorrogação: fica prorrogada a
vigência do contrato por mais 3 (três) meses, contados a
partir de 30/JUL/2011, ante a existência de saldo do objeto
que não será consumido até o termo final da avença.
Objeto: fornecimento de hortifrutigranjeiro para o Setor de
Merenda Escolar.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

*-*-*-*-*

*-*-*-*-*
Convite nº 69/2010
ÓRGÃO
SOLICITANTE:
PREFEITURA
MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA. PENA: SUSPENSÃO
TEMPORÁRIA/IMPEDIMENTO CONTRATAR E MULTA
DE 5% SOBRE O VALOR INICIAL DO CONTRATO.
ENQUADRAMENTO: Art. 87, da Lei 8.666/93 PROCESSO
ADMINISTRATIVO: 4027/10. MODALIDADE: Convite
nº 69/2010. OBJETO: confecção de uniformes para a
Guarda Municipal. EMPRESA APENADA: JOANA D”ARC
BARBOSA DE CARVALHO. C.N.P.J: 12.605.582/0001-19.
PERÍODO DE VIGÊNCIA: 1 (um) ano, a contar de 30 de
junho de 2011. MOTIVO: Atraso na entrega dos serviço
por parte da contratada.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

*-*-*-*-*
Pregão Presencial nº 048/2010
RESCISÃO CONTRATUAL: Contrato nº 202/2010 –
DECRETO: 4.394 – 29/03/2011 - EMPRESA APENADA:
NUTRIZAM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
- CNPJ: 00.651.446/0001-86 SANÇÕES: MULTA DE
15% do valor total contrato e SUSPENSÃO Temporária
e Impedimento de Contratar com a administração.
PERIODO: 2 (dois) anos. INICIO: 23/MAR/2011. Término:
23/MAR/2013 - Enquadramento: Art. 87, Inciso II e III da
Lei 8.666/93. Objeto: Aquisição de carne de peixe para
Merenda Escolar. Modalidade: Pregão Presencial nº
048/2010.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

Pregão Presencial nº 42/2010
Modalidade: Pregão Presencial nº 42/2010.
Processo Administrativo: 1722/10. Termo de Alteração
ao Contrato nº 161/2010. Contratada: SUTCA
PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA.-ME.
Assinatura: 7/JUL/2011. Prorrogação: fica prorrogada a
vigência do contrato por um período de 6 (seis) meses,
contados a partir de 8/JUL/2011, ante a existência de saldo
do objeto, que não será consumido até o termo final da
avença. Objeto: aquisição de sanitizantes para atender as
necessidades do Setor de Merenda Escolar.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

*-*-*-*-*
Pregão Presencial nº 37/2011
Modalidade: Pregão Presencial nº 37/2011.
Processo
Administrativo:
1195/11.
Termo
de
Prorrogação ao Contrato nº 61/2011. Contratada: A
ALVES LTDA. Assinatura: 8/JUL/2011. Prorrogação: fica
prorrogada a vigência do contrato por mais 25 (vinte e cinco)
dias contados a partir de 18/JUL/2011, face a ocorrência
de atraso na conclusão dos serviços por parte da empresa,
incumbida das adaptações no veículo. Objeto: aquisição
de ambulância zero-quilômetro.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

*-*-*-*-*
Pregão Eletrônico nº 04/2011
Modalidade:
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Processo Administrativo: 3366/10. Termo de Aditamento
ao Contrato nº 12/2011. Contratada: COMERCIAL
MASSONETO LTDA.-EPP. Assinatura: 25/JUL/2011.
Aditamento: fica aditado o valor do contrato em R$ 5.620,00
(cinco mil, seiscentos e vinte reais), correspondente à
25% do valor inicial, para atendimento das necessidades
do Fundo Social de Solidariedade. Objeto: material de
construção para carentes e necessitados.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

*-*-*-*-*
Tomada de Preços nº 26/2010
Modalidade: Tomada de Preços nº 26/2010.
Processo
Administrativo:
4071/10.
Termo
de
Prorrogação ao Contrato n.º 13/2011. Contratada:
ROMASI CONSTRUTORA LTDA. EPP. Assinatura:
26/07/2011. Prorrogação: fica prorrogada a vigência do
contrato por mais 60 (sessenta) dias contados a partir de
03/06/11, retroagindo seus efeitos àquela data, visto que, no
plano fático a avença não sofreu solução de continuidade,
em virtude de atraso na conclusão do serviço, o qual foi
ocasionado pelos elevados índices pluviométricos ocorridos
no período de execução das obras. Objeto: construção de
rampa de acesso e muro de arrimo entre os bairros Jardim
Redentor e Conjunto Habitacional São Valentim.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

Compra Direta nº 855/2011
Modalidade: Compra Direta nº 855/2011.
Processo Administrativo nº 1471/2011. Extrato de
Contrato nº 127/2011. Contratada: MAGRO & MAGRO
CONSTRUTORA LTDA. Valor: R$ 12.081,53 (doze
mil, oitenta e um reais e cinquenta e três centavos).
Assinatura: 20/JUL/2011. Vigência: 37 (trinta e sete)
dias, podendo ser prorrogado. Objeto: contratação de
empresa especializada para a execução de serviços de
rebaixamento de muro e recolocação de gradil metálico no
Conservatório Musical de Pirassununga. Proponentes:
3.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

*-*-*-*-*
Pregão Presencial nº 29/2011

*-*-*-*-*

Modalidade: Pregão Presencial nº 29/2011.
Processo Administrativo: 924/11. Termo de Prorrogação
ao Contrato nº 37/2011. Contratada: MITREN SISTEMAS
E MONTAGENS VEICULARES LTDA. Assinatura: 19/
JUL/2011. Prorrogação: fica prorrogada a vigência do
contrato por mais 15 (quinze) dias, contados a partir de
24/JUL/2011, em virtude das adequações solicitadas.
Objeto: contratação de empresa especializada para a
realização de serviço de montagem de viatura Autotanque,
pertencente ao Corpo de Bombeiros.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

Concorrência Pública nº 09/2010

*-*-*-*-*

Modalidade: Concorrência Pública nº 09/2010.
Processo Administrativo: 3016/10. Termo de Alteração
ao Contrato nº 280/2010. Contratada: PAVIMENTADORA
SANTO EXPEDITO LTDA. Assinatura: 21/JUL/2011.
Aditamento: fica aditado o valor do contrato em R$
504.280,37 (quinhentos e quatro mil, duzentos e oitenta reais
e trinta e sete centavos), correspondente a 22,68% de seu
valor inicial, tendo em vista a necessidade de adequação
do projeto originário, alargando-se o leito carroçável, bem
como ampliação do trecho a ser pavimentado por mais
1.460 m, atendendo, assim, ao maior número de moradores
e produtores rurais daquela região, além de conferir maior
segurança ao tráfego. Prorrogação: fica prorrogado o
presente contrato, por mais 60 (sessenta) dias, a contar
de 28/JUN/2011, retroagindo seus efeitos àquela data,
vez que, no plano fático a avença não sofreu solução de
continuidade. Objeto: pavimentação asfáltica em CBUQ e
demais melhorias, na estrada municipal PNG-040 e PNG264, ligação ao Bairro Santo Antônio Cavaleiro.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

Convite nº 14/2011
Modalidade: Convite nº 14/2011. Processo
Administrativo: 3566/10. Termo de Alteração ao
Contrato nº 43/2011. Contratada: CONSTRUMETA
COSNTRUÇÃO CIVIL LTDA. Assinatura: 26/JUL/2011.
Aditamento: fica aditado o valor do contrato em R$
3.167,77 (três mil, cento e sessenta e sete reais e setenta
e sete centavos), correspondente a aproximadamente
4,69% de seu valor inicial, tendo em vista a necessidade
de realização de serviços complementares, para
melhor funcionalidade, embelezamento e segurança
para os usuários da quadra, não previstos inicialmente.
Prorrogação: fica prorrogado o presente contrato, por
mais 30 (trinta) dias, a contar de 15 de julho de 2011,
retroagindo seus efeitos àquela data, vez que no plano
fático a avença não sofreu solução de continuidade.
Objeto: serviços de reforma de quadra poliesportiva
coberta, situada no Jardim Ferrarezi.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

*-*-*-*-*

*-*-*-*-*
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Concorrência Pública nº 15/2009
Modalidade: Concorrência Pública nº 15/2009. Processo Administrativo: 1422/2009. Termo de Alteração ao
Contrato nº 13/2010. Contratada: VIAÇÃO TRANSBEL TRANSPORTES LTDA. Assinatura: 14/JUL/2011. Supressão:
ficam suprimidas do contrato as linhas cadastradas sob nº 23,24,25 e 26 (Bonfim I e II Municipal e Bonfim I e II – Estadual),
a contar de 13/07/11, já que a municipalidade adquiriu veículo próprio para a prestação do serviço público de transporte.
Objeto: fretamento de ônibus ou similares para transporte municipal de alunos do ensino fundamental e ensino médio.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

*-*-*-*-*
Concorrência Pública nº 09/2009
Modalidade: Concorrência Pública nº 09/2009. Processo Administrativo: 430/2009. Termo de Prorrogação ao
Contrato nº 80/2009. Contratada: CLAUDIO ROBERTO FERREIRA CONSTRUÇÕES ME. Assinatura: 26/JUL/2011.
Prorrogação: fica prorrogada a vigência do contrato por um período de 150 (cento e cinquenta) dias contados a partir de
15/MAR/2011, retroagindo seus efeitos àquela data, visto que no plano fático a avença não sofreu solução de continuidade,
reprogramando-se, assim seu termo final para o dia 11/AGO/2011, tendo em vista que ainda não foi emitida o auto de
vistoria do Corpo de Bombeiros, necessários para o recebimento da obra. Objeto: serviços de construção de um Centro
de Convenções.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS (RH)
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
(Republicação)
Fica convocada a candidata abaixo para comparecer à Seção de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, sito
à rua Galício Del Nero, nº 51 - Centro, das 8 às 11 horas, e das 13 às 17 horas, no prazo de 1 (um) dia útil, para início do
processo de admissão.
Concurso Público nº 01/2010 para o emprego de Professor
Nome
Nº de Inscrição
Josyane Hissnauer

2119

Classificação
47º

Pirassununga, 27 de maio de 2011.
Lélia Palmira Belloni Módena
Resp. pela Seção de Recursos Humanos

*-*-*-*-*
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Fica (m) convocados (as) os (as) candidatos (as) abaixo para comparecer (em) à Seção de Recursos Humanos da
Prefeitura Municipal, sito à rua Galício Del Nero, nº 51 - Centro, das 8 às 11 horas, e das 13 às 17 horas, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, para início do processo de admissão.
Concurso Público nº 03/2008 para o emprego de Fonoaudiólogo
Nome
Ana Carolina Chicaroni Fagundes Lima

Nº de Inscrição

Classificação

0100578-2

3º

Pirassununga, 1º de julho de 2011.
Denise Cristina Lima de Mello
Chefe da Seção de Recursos Humanos

*-*-*-*-*
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Fica (m) convocados (as) os (as) candidatos (as) abaixo para comparecer (em) à Seção de Recursos Humanos da
Prefeitura Municipal, sito à rua Galício Del Nero, nº 51 - Centro, das 8 às 11 horas, e das 13 às 17 horas, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, para início do processo de admissão.
Concurso Público nº 05/2008 para o emprego de Cozinheiro
Nome
Nº de Inscrição
Caroline Eliza Grandi

207

Classificação
37º

Pirassununga, 4 de julho de 2011.
Denise Cristina Lima de Mello
Chefe da Seção de Recursos Humanos

*-*-*-*-*
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Fica (m) convocados (as) os (as) candidatos (as) abaixo para comparecer (em) à Seção de Recursos Humanos da
Prefeitura Municipal, sito à rua Galício Del Nero, nº 51 - Centro, das 8 às 11 horas, e das 13 às 17 horas, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, para início do processo de admissão.
Concurso Público nº 05/2008 para o emprego de Servente
Nome

Nº de Inscrição

Classificação

Tábata Camila Mauerberg Teche

51

55º

Irene Pelais Marcondes

69

56º

Renato Miranda Martins

183

57º

João Geraldo Bronzel

353

58º

Pirassununga, 5 de julho de 2011.
Denise Cristina Lima de Mello
Chefe da Seção de Recursos Humanos

*-*-*-*-*
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Fica (m) convocados (as) os (as) candidatos (as) abaixo para comparecer (em) à Seção de Recursos Humanos da
Prefeitura Municipal, sito à rua Galício Del Nero, nº 51 - Centro, das 8 às 11 horas, e das 13 às 17 horas, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, para início do processo de admissão.
Concurso Público nº 05/2008 para o emprego de Recepcionista
Nome
Sandra Regina Fadini

Nº de Inscrição

Classificação

227

32º

Pirassununga, 5 de julho de 2011.
Denise Cristina Lima de Mello
Chefe da Seção de Recursos Humanos

*-*-*-*-*
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

PÁG 32

ANO XVIII - N.º 629 - PIRASSUNUNGA, 29 de Julho de 2011

Imprensa Oficial do Município
Fica (m) convocados (as) os (as) candidatos (as) abaixo para comparecer (em) à Seção de Recursos Humanos da
Prefeitura Municipal, sito à rua Galício Del Nero, nº 51 - Centro, das 8 às 11 horas, e das 13 às 17 horas, no prazo de 1
(um) dia, para início do processo de admissão.
Concurso Público nº 01/2010 para o emprego de Assistente Social
Nome
Nº de Inscrição
Classificação
Deise Armelinda Lozano

1934

4º

Pirassununga, 5 de julho de 2011.
Denise Cristina Lima de Mello
Chefe da Seção de Recursos Humanos

*-*-*-*-*
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Fica (m) convocados (as) os (as) candidatos (as) abaixo para comparecer (em) à Seção de Recursos Humanos da
Prefeitura Municipal, sito à rua Galício Del Nero, nº 51 - Centro, das 8 às 11 horas, e das 13 às 17 horas, no prazo de 1
(um) dia útil, para início do processo de admissão.
Concurso Público nº 02/2010 para o emprego de Professor
Nome

Nº de Inscrição

Classificação

Elaine Cristina Terossi

2413

30º

Adriana Carla Baldin

1060

31º

Pirassununga, 7 de julho de 2011.
Denise Cristina Lima de Mello
Chefe da Seção de Recursos Humanos

*-*-*-*-*
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Fica (m) convocados (as) os (as) candidatos (as) abaixo para comparecer (em) à Seção de Recursos Humanos da
Prefeitura Municipal, sito à rua Galício Del Nero, nº 51 - Centro, das 8 às 11 horas, e das 13 às 17 horas, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, para início do processo de admissão.
Concurso Público nº 05/2008 para o emprego de Servente
Nome
Claudinei Mion

Nº de Inscrição

Classificação

313

59º

Pirassununga, 7 de julho de 2011.
Denise Cristina Lima de Mello
Chefe da Seção de Recursos Humanos

*-*-*-*-*
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Fica (m) convocados (as) os (as) candidatos (as) abaixo para comparecer (em) à Seção de Recursos Humanos da
Prefeitura Municipal, sito à rua Galício Del Nero, nº 51 - Centro, dia 14/JUN/2011, às 9 horas, para início do processo de
contratação.
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Processo Seletivo nº 02/2008 para o emprego de PEB II - Inglês
Nome

Nº de Inscrição

Francine Ferreira Ceridorio

Classificação

0100962-1

8º

Pirassununga, 11 de julho de 2011.
Denise Cristina Lima de Mello
Chefe da Seção de Recursos Humanos

*-*-*-*-*
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Fica (m) convocados (as) os (as) candidatos (as) abaixo para comparecer (em) à Seção de Recursos Humanos da
Prefeitura Municipal, sito à rua Galício Del Nero, nº 51 - Centro, das 8 às 11 horas, e das 13 às 17 horas, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, para início do processo de admissão.
Processo Seletivo nº 02/2008 para o emprego de PEB II – Educação Artística
Nome

Nº de Inscrição

Marilda Ferreira Pacheco

Classificação

0101011-5

10º

Pirassununga, 11 de julho de 2011.
Denise Cristina Lima de Mello
Chefe da Seção de Recursos Humanos

*-*-*-*-*
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Fica (m) convocados (as) os (as) candidatos (as) abaixo para comparecer (em) à Seção de Recursos Humanos da
Prefeitura Municipal, sito à rua Galício Del Nero, nº 51 - Centro, das 8 às 11 horas, e das 13 às 17 horas, no prazo de 1
(um) dia, para início do processo de admissão.
Concurso Público nº 01/2010 para o emprego de Assistente Social
Nome
Lívia Donizette Roberto

Nº de Inscrição

Classificação

2120

5º

Pirassununga, 11 de julho de 2011.
Denise Cristina Lima de Mello
Chefe da Seção de Recursos Humanos

*-*-*-*-*
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Fica (m) convocados (as) os (as) candidatos (as) abaixo para comparecer (em) à Seção de Recursos Humanos da
Prefeitura Municipal, sito à rua Galício Del Nero, nº 51 - Centro, das 8 às 11 horas, e das 13 às 17 horas, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, para início do processo de admissão.
Concurso Público nº 05/2008 para o emprego de Servente
Nome
Simone Vieira da Silva

PÁG 34

Nº de Inscrição

Classificação

416

60º
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Pirassununga, 11 de julho de 2011.
Denise Cristina Lima de Mello
Chefe da Seção de Recursos Humanos

*-*-*-*-*
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Fica (m) convocados (as) os (as) candidatos (as) abaixo para comparecer (em) à Seção de Recursos Humanos da
Prefeitura Municipal, sito à rua Galício Del Nero, nº 51 - Centro, das 8 às 11 horas, e das 13 às 17 horas, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, para início do processo de admissão.
Concurso Público nº 05/2008 para o emprego de Servente
Nome

Nº de Inscrição

Classificação

Maria Aparecida de Souza

517

61º

Reginaldo Aparecido Pereira

302

62º

Pirassununga, 14 de julho de 2011.
Denise Cristina Lima de Mello
Chefe da Seção de Recursos Humanos

*-*-*-*-*
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Fica (m) convocados (as) os (as) candidatos (as) abaixo para comparecer (em) à Seção de Recursos Humanos da
Prefeitura Municipal, sito à rua Galício Del Nero, nº 51 - Centro, das 8 às 11 horas, e das 13 às 17 horas, no prazo de 1
(um) dia útil, para início do processo de admissão.
Concurso Público nº 02/2010 para o emprego de Professor
Nome
Fernanda Maria Marchiori

Nº de Inscrição

Classificação

2780

32º

Pirassununga, 15 de julho de 2011.
Denise Cristina Lima de Mello
Chefe da Seção de Recursos Humanos

*-*-*-*-*
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Fica (m) convocados (as) os (as) candidatos (as) abaixo para comparecer (em) à Seção de Recursos Humanos da
Prefeitura Municipal, sito à rua Galício Del Nero, nº 51 - Centro, das 8 às 11 horas, e das 13 às 17 horas, no prazo de 1
(um) dia útil, para início do processo de admissão.
Concurso Público nº 02/2010 para o emprego de Professor
Nome
Gisele Ap. Milaré Piccoli

Nº de Inscrição

Classificação

2880

33º

Pirassununga, 26 de julho de 2011.
Denise Cristina Lima de Mello
Chefe da Seção de Recursos Humanos
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*-*-*-*-*
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Fica (m) convocados (as) os (as) candidatos (as) abaixo para comparecer (em) à Seção de Recursos Humanos da
Prefeitura Municipal, sito à rua Galício Del Nero, nº 51 - Centro, das 8 às 11 horas, e das 13 às 17 horas, no prazo de 1 (um)
dia, para início do processo de admissão.
Concurso Público nº 03/2008 para o emprego de Fisioterapia
Nome
Juliana Cristina Nascimento Burin

Nº de Inscrição

Classificação

2195

2º

Pirassununga, 26 de julho de 2011.
Denise Cristina Lima de Mello
Chefe da Seção de Recursos Humanos

*-*-*-*-*
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Fica (m) convocados (as) os (as) candidatos (as) abaixo para comparecer (em) à Seção de Recursos Humanos da
Prefeitura Municipal, sito à rua Galício Del Nero, nº 51 - Centro, das 8 às 11 horas, e das 13 às 17 horas, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, para início do processo de admissão.
Concurso Público nº 05/2008 para o emprego de Servente
Nome

Nº de Inscrição

Classificação

Márcia Cristina Muniz Hiuncands

267

63º

Rosana Cristina Florentino de Araújo

37

64º

Pirassununga, 26 de julho de 2011.
Denise Cristina Lima de Mello
Chefe da Seção de Recursos Humanos

*-*-*-*-*
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▪ Para que se torne público, a municipalidade a testa e
justifica que o pagamento à empresa Construtora Estrutural
Ltda., não foi realizado no vencimento, por falta do depósito
da caução referente ao Pregão nº 09/2010, Notas Fiscais nº
341 e 342. Pirassununga, 29 de julho de 2011.
▪ Para que se torne público, a municipalidade a testa e
justifica que o pagamento à empresa Construtora Estrutural
Ltda., não foi realizado no vencimento, por falta do depósito
da caução referente ao Pregão nº 09/2010, Notas Fiscais nº
343, 344, 346, 347, 348 e 349. Pirassununga, 29 de julho
de 2011.
Pirassununga, julho de 2011.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal
Maria José Fernandes Aldriguetti
Chefe da Seção de Tesouraria

*-*-*-*-*
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(COMAS)
RESOLUÇÃO Nº 09/2001, DE 5 DE JULHO DE 2011

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Notificação (ões)
▪ Para que se torne público, a municipalidade a
testa e justifica que o pagamento à empresa L de Castro
Transportes-ME, não foi realizado no vencimento, por falta
do depósito da caução referente ao Pregão nº 09/2010,
Nota Fiscal nº 7. Pirassununga, 11 de julho de 2011.
▪ Para que se torne público, a municipalidade a
testa e justifica que o pagamento à empresa Construtora
Estrutural Ltda., não foi realizado no vencimento, por falta
do depósito da caução referente ao Pregão nº 09/2010,
Notas Fiscais nº 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334,
335 e 336. Pirassununga, 15 de julho de 2011.
▪ Para que se torne público, a municipalidade a
testa e justifica que o pagamento à empresa Construtora
Estrutural Ltda., não foi realizado no vencimento, por falta
do depósito da caução referente ao Pregão nº 09/2010,
Notas Fiscais nº 337, 338, 339 e 340. Pirassununga, 19 de
julho de 2011.

PÁG 42

O Conselho Municipal de Assistência Social
– COMAS, no uso das suas atribuições que lhe foram
conferidas pela Lei nº 2.714, de 30 de novembro de 1995,
Considerando, a deliberação plenária realizada no
dia 5 de julho de 2011, que deliberou sobre os critérios
de elegibilidade e seleção dos beneficiários do Programa
“Minha Casa, Minha Vida”;
Considerando, a parceria da Caixa Econômica
Federal e CDHU, que disponibilizou 76 unidade para o
Município de Pirassununga;
Considerando, os dispositivos do Anexo da Portaria
nº 140, de 5 de março de 2010, do Ministério das Cidades,
que credenciaram este Conselho para definir os critérios
locais, para a elegibilidade e seleção dos beneficiários do
Programa “Minha Casa, Minha Vida”;
Resolve:
Artigo 1º – Ficam estabelecidos por este Conselho,
como critérios para a elegibilidade e seleção dos beneficiários
do Programa “Minha Casa, Minha Vida”:
I – Famílias que residam no Município de Pirassununga
no mínimo, 5 (cinco) anos e menor renda per capita;
II – Famílias com maior número de dependentes (filhos
menores, deficientes e idosos, desde que regularizados por
guarda, tutela ou curatela).
Artigo 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data
de sua publicação.
Pirassununga, 5 de julho de 2011.
Priscila Sampaio de Souza
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Presidente
Valéria Aparecida Pereira Queiroz
Secretária-Executiva

efeitos à data de 28 de maio de 2010. Data da assinatura:
7 de julho de 2011.
Dr. Rodrigo Franco de Toledo
Procurador-Geral

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
Resumo de Termo de Convênio
Protocolo Administrativo nº 0584/2010. Convênio
nº 20/2011. Conveniada: Associação Sócio-Ambiental
“Sementes do Amanhã” - ASA II. Convenente: Município
de Pirassununga. Objeto: Convênio objetivando à parceria
entre as partes acima, para a transferência de recursos
financeiros advindos do Fundo Estadual de Assistência
Social -FEAS, para o Fundo Municipal de Assistência
Social – FMAS, no presente exercício. Vigência: 12 (doze)
meses, retroagindo seus efeitos à data de 1º de janeiro de
2011. Data da assinatura: 20 de julho de 2011.
Dr. Rodrigo Franco de Toledo
Procurador-Geral

*-*-*-*-*
Resumo de Termo de Convênio
Protocolo Administrativo nº 4235/2007. Convênio
nº 17/2011. Conveniada: Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Pirassununga - APAE. Convenente:
Município de Pirassununga. Objeto: Convênio destinado à
prestação de serviços ambulatoriais prestados a indivíduos
portadores de deficiência mental leve, moderada, grave,
severa e profunda, e autistas, no âmbito do SUS, com
recursos transferidos da Secretaria do Estado da Saúde,
do Governo do Estado de São Paulo. Vigência: 12 (doze)
meses, retroagindo seus efeitos à data de 1º de janeiro de
2011. Data da assinatura: 7 de julho de 2011.
Dr. Rodrigo Franco de Toledo
Procurador-Geral

*-*-*-*-*

*-*-*-*-*
Resumo de Termo de Convênio
Protocolo Administrativo nº 2276/2010. Convênio
nº 05/2011. Conveniada: Irmandade de Santa Casa de
Misericórdia de Pirassununga. Convenente: Município de
Pirassununga. Objeto: Convênio objetivando subsidiar
a instalação de Centro de Hemodiálise e de setores que
abrigarão a Maternidade bem como a construção de sala
para receber o aparelho de Ressonância Magnética no
Município de Pirassununga. Vigência: 12 (doze) meses,
retroagindo seus efeitos à data de 12 de maio de 2010.
Data da assinatura: 29 de abril de 2011.
Dr. Rodrigo Franco de Toledo
Procurador-Geral

*-*-*-*-*
Resumo de Termo de Convênio
Protocolo Administrativo nº 1247/2005. Convênio
nº 14/2011. Conveniada: Associação Pirassununguense
de Aposentados - APA. Convenente: Município de
Pirassununga. Objeto: Convênio objetivando à prestação
de serviços ambulatoriais, com finalidade de garantir
a assistência médica preventiva no âmbito do SUS, em
Pirassununga/SP, aos associados e dependentes da APA.
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, retroagindo seus

Resumo de Termo de Convênio
Protocolo Administrativo nº 0689/2011. Convênio
nº 09/2011. Conveniada: Lar de Transição Casa da
Fraternidade. Convenente: Município de Pirassununga.
Objeto: Convênio destinado ao desenvolvimento e
manutenção de objetivos institucionais da entidade,
por meio de recursos financeiros para subvencioná-la.
Vigência: 12 (doze) meses, retroagindo seus efeitos à
data de 1º de janeiro de 2011. Data da assinatura: 7 de
julho de 2011.
Dr. Rodrigo Franco de Toledo
Procurador-Geral

*-*-*-*-*
Resumo de Termo de Autorização de Uso de Área
Pública
Protocolo
Administrativo
nº
0512/2011.
Fundamentação Legal: Artigo nº 88, da Lei Orgânica
Municipal. Autorizada: Maria Isabel Carlos Alves Pires.
Cedente: Município de Pirassununga. Objeto de Uso:
Autorização de uso para áreas especificadas do complexo
CEFE/Médici, localizado na avenida Presidente Médici,
nº 1075 – Jardim Carlos Gomes, neste município, com
a finalidade específica de realização da Formatura dos
alunos de 3º ano do Ensino Médio do Sesi-290, no dia
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17 de dezembro de 2011, a título precário, intransferível,
oneroso e temporário. Vigência: Somente para o dia 17
de dezembro de 2011. Data da assinatura: 15 de junho
de 2011.
Dr. Rodrigo Franco de Toledo
Procurador-Geral

*-*-*-*-*
Resumo de Termo de Autorização de Uso de Área
Pública
Protocolo
Administrativo
nº
0908/2010.
Fundamentação Legal: Artigo nº 88, da Lei Orgânica
Municipal. Autorizada: Escola Estadual “Professora
Therezinha
Rodrigues”.
Cedente:
Município
de
Pirassununga. Objeto de Uso: Autorização de uso para
áreas especificadas do complexo CEFE/Médici, localizado
na avenida Presidente Médici, nº 1075 – Jardim Carlos
Gomes, neste município, com a finalidade específica de
realização da Formatura dos alunos de 8ª série do Ensino
Fundamental e 3º ano do Ensino Médio desta escola
estadual, no dia 10 de dezembro de 2011, a título precário,
intransferível, oneroso e temporário. Vigência: Somente
para o dia 10 de dezembro de 2011. Data da assinatura:
3 de maio de 2011.
Dr. Rodrigo Franco de Toledo
Procurador-Geral

*-*-*-*-*
Resumo de Termo de Convênio
Protocolo Administrativo nº 057/2007. Convênio
nº 13/2011. Conveniada: Associação Beneficente “Alda
de Miranda Matheus” - AMMA. Convenente: Município de
Pirassununga. Objeto: Convênio objetivando à parceria
entre as partes acima qualificadas, para a transferência
de recursos financeiros para implantação do Programa
de Atendimento Integral à Criança com atividades sócioeducativas em oficinas no contra-turno escolar, em
conformidade com a Resolução nº 03/2011, da Secretaria
Municipal de Educação de Pirassununga. Vigência: 12
(doze) meses, retroagindo seus efeitos à data de 1º de
janeiro de 2011. Data da assinatura: 15 de junho de
2011.
Dr. Rodrigo Franco de Toledo
Procurador-Geral

*-*-*-*-*
Resumo de Termo de Autorização de Uso de Área
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Pública
Protocolo
Administrativo
nº
2481/2010.
Fundamentação Legal: Artigo nº 88, da Lei Orgânica
Municipal. Autorizada: Associação dos Docentes da
Academia da Força Aérea. Cedente: Município de
Pirassununga. Objeto de Uso: Autorização de uso para
áreas especificadas do complexo CEFE/Médici, localizado
na avenida Presidente Médici, nº 1075 – Jardim Carlos
Gomes, neste município, com a finalidade específica de
realização da sua tradicional festa de Queijos e Vinhos, no
dia 13 de agosto de 2011, a título precário, intransferível,
oneroso e temporário. Vigência: Somente para o dia 13 de
agosto de 2011. Data da assinatura: 18 de julho de 2011.
Dr. Rodrigo Franco de Toledo
Procurador-Geral

*-*-*-*-*
Resumo de Termo de Autorização de Uso de Área
Pública
Protocolo
Administrativo
nº
4413/2008.
Fundamentação Legal: Artigo nº 88, da Lei Orgânica
Municipal. Autorizada: Luiz Arthur Malta Pereira. Cedente:
Município de Pirassununga. Objeto de Uso: Autorização
de uso para áreas especificadas do complexo CEFE/
Médici, localizado na avenida Presidente Médici, nº 1075
– Jardim Carlos Gomes, neste município, com a finalidade
específica de realização da festa de Formatura dos alunos
da ETEC – Tenente-Aviador Gustavo Klug, no dia 9 de
julho de 2011, a título precário, intransferível, oneroso e
temporário. Vigência: Somente para o dia 9 de julho de
2011. Data da assinatura: 8 de julho de 2011.
Dr. Rodrigo Franco de Toledo
Procurador-Geral

*-*-*-*-*
Resumo de Termo de Convênio
Protocolo Administrativo nº 1731/2006. Convênio
nº 18/2011. Conveniada: Associação Comercial e
Industrial de Pirassununga - ACIP. Convenente: Município
de Pirassununga. Objeto: Convênio objetivando o repasse
pelo município, de recursos financeiros para a manutenção
dos consultores que atuam como Agentes do Posto de
Atendimento ao Empreendedor – PAE, contratados pela
entidade através de regime da Consolidação das Leis do
Trabalho, não mantendo qualquer vínculo empregatício
com o Município de Pirassununga. Vigência: 12 (doze)
meses, retroagindo seus efeitos à data de 1º de janeiro de
2011. Data da assinatura: 12 de julho de 2011.
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Dr. Rodrigo Franco de Toledo
Procurador-Geral

Superintendente

*-*-*-*-*

*-*-*-*-*
Resumo de Termo de Convênio
Protocolo
Administrativo
nº
0593/2006.
Convênio nº 19/2011. Conveniada: Fundação de ensino
Pirassununga. Convenente: Município de Pirassununga.
Objeto: Convênio objetivando a destinação de recursos
financeiros para subvencionar a entidade supramencionada,
no presente exercício, para o desenvolvimento e
manutenção de seus objetivos institucionais. Vigência:
12 (doze) meses, retroagindo seus efeitos à data de 1º de
janeiro de 2011. Data da assinatura: 18 de julho de 2011.
Dr. Rodrigo Franco de Toledo
Procurador-Geral

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
SAEP
Concurso Público nº 03/2011
Técnico de Manutenção
O SAEP – Serviço de Agua e Esgoto de Pirassununga,
torna publico aos candidatos classificados para a Prova
Pratica do emprego de TÉCNICO DE MANUTENÇÃO, do
Concurso Público nº 003/2011, que a mesma foi adiada
para o dia 28 de agosto do corrente no mesmo local e hora
anteriormente marcado, em virtude das festividades em
comemoração ao aniversário de nossa cidade. Maiores
esclarecimento poderão ser obtidos junto a Diretoria de
Administração no escritório do SAEP, ou pelo telefone
3565-4511.
Pirassununga, 28 de julho de 2011.
Engº João Alex Baldovinotti
Superintendente

*-*-*-*-*
Contrato nº 034/2011
Contrato nº 034/2011. CONTRATANTE: SAEP –
Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga. CONTRATADA:
PIERALISE DO BRASIL LTDA. OBJETO: Montagem
mecânica de equipamentos na Estação de Tratamento
de Lodo da ETA II. Valor: R$ 287.976,00. Modalidade:
Concorrência Pública nº 01/2011. Assinatura: 13 de julho
de 2011.
Engº João Alex Baldovinotti

Contrato nº 035/2011
Contrato nº 035/2011. CONTRATANTE: SAEP –
Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga. CONTRATADA:
ATHENA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. OBJETO:
Impermeabilização dos tanques e interligação das
tubulações de concreto da Estação de Tratamento de Lodo
da ETA II. Valor: R$ 48.247,25. Modalidade: Concorrência
Pública nº 001/2011. Assinatura: 13 de julho de 2011.
Engº João Alex Baldovinotti
Superintendente

*-*-*-*-*
1º Aditamento do Contrato nº 009/2010
PRIMEIRO ADITAMENTO DO CONTRATO Nº
009/2010. CONTRATANTE: Serviço de Água e Esgoto
de Pirassununga. CONTRATADA: CONTABIL STAFF
SOCIEDADE CIVIL LTDA. OBJETO: Prestação de serviços
de assessoria nas áreas financeira e Administrativas. Fica
prorrogado por mais 6 (seis) meses o contrato acima
mencionado, conforme justificativas exaradas no processo
licitatório. Modalidade: Convite nº 030/2010. Valor: R$
25.800,00.
Pirassununga, 12 de julho de 2011.
Engº João Alex Baldovinotti
Superintendente

*-*-*-*-*
1º Aditamento do Contrato nº 037/2008
PRIMEIRO ADITAMENTO DO CONTRATO Nº
037/2008. CONTRATANTE: Serviço de Água e Esgoto
de Pirassununga. CONTRATADA: ELETRO PROJETOS
ENGENHARIA ELETRICA LTDA. OBJETO: Prestação de
serviços de Consultoria Elétrica, elaboração de projetos e
Responsabilidade Técnica na área de Engenharia Elétrica.
Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses o contrato acima
mencionado, conforme justificativas exaradas no processo
licitatório. Modalidade: Convite nº 028/2010. Valor: R$
28.692,00.
Pirassununga, 7 de julho de 2011.
Engº João Alex Baldovinotti
Superintendente
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1º Aditamento do Contrato nº 027/2011

*-*-*-*-*

PRIMEIRO ADITAMENTO DO CONTRATO Nº
027/2011. CONTRATANTE: Serviço de Água e Esgoto de
Pirassununga. CONTRATADA: PAVIMENTADORA SANTO
EXPEDIDO LTDA. OBJETO: recuperação de pavimentação
asfáltica. Fica ao contrato acima mencionado 16,60% a
mais do contrato original, no valor de 20.353,54 conforme
justificativas exaradas no processo licitatório. Modalidade:
Convite nº 018/2011.
Pirassununga, 18 de julho de 2011.
Engº João Alex Baldovinotti
Superintendente

Aviso de Licitação

*-*-*-*-*
Aviso de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO
Nº 037/2011. TOMADA PREÇOS Nº 013/2011.
ENCERRAMENTO: 18 de julho de 2011 – às 13h30.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 18 de julho de 2011 – às
14 horas. OBJETO: A presente Licitação tem por objetivo
a aquisição de diversos materiais para compor o estoque
da autarquia e para aplicação em diversos serviços,
tais como: materiais em FºFº, como toco, junta Gibault,
tubos 150mm, flange 75mm, tampão circular 600mm,
em PVC: luvas, adaptadores cap., cotovelos, luvas de
correr, registros, tubos PEAD, tubos PVC, etc. O Edital
encontra-se à disposição na Autarquia ou pelo e-mail:
saeplicita@superig.com.br, em horário comercial.
Informações telefone: (19) 3565-4518.
Pirassununga, 30 de junho de 2011.
Abílio Pinto de Campos Jr.
Seção de Licitação.

*-*-*-*-*
Termo de Adjudicação e Homologação
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2011 –
CONCORRÊNCIA Nº 001/2011. ADJUDICO o certame
licitatório da Concorrência acima, e HOMOLOGO o objeto
em conformidade com as propostas apresentadas pelas
firmas: ATHENA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
e PIERALISI DO BRASIL LTDA., pelo critério de menor
preço por item, conforme a Ata de Julgamento datada de
1º de julho de 2011, e publicada em 2 de julho de 2011.
Pirassununga, 12 de julho de 2011.
Engº João Alex Baldovinotti
Superintendente
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AVISO DE LICITAÇÃO – PROCESSO LICITATÓRIO
Nº 039/2011. Concorrência Pública Nº
002/2011.
ENCERRAMENTO: 2 de setembro de 2011 – às 13h30.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 2 de setembro de
2011 – às 14 horas. OBJETO: Contratação de empresa
com fornecimento de material elétrico e execução da
montagem conforme projeto elétrico, com mão de obra
especializada para prestação de serviços de implantação
da 3ª Etapa da Estação dos sistema de Tratamento de
Lodo e Tratamento de Reaproveitamento de Águas
Residuárias da ETA II, localizada na SP-225 – km. 48,
no município de Pirassununga/SP, materiais de primeira
qualidade e primeira linha, conforme descrito no edital
e seus anexos (planilhas, projetos, memoriais, etc.).
O Edital encontra-se à disposição na Autarquia ou pelo
e-mail: saeplicita@superig.com.br, em horário comercial.
Informações telefone: (19) 3565-4518.
Pirassununga, 16 de julho de 2011.
Abílio Pinto de Campos Jr.
Seção de Licitação.

*-*-*-*-*
Ata de Julgamento
PROCESSO
LICITATÓRIO
Nº
027/2011.
CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2011. ATA DE
JULGAMENTO - OBJETO: 3ª etapa da Estação dos
sistema de Tratamento de Lodo e Tratamento de
Reaproveitamento de Águas Residuárias da ETA II. Firmas
Vencedoras: ATHENA ENGENHARIA E COMÉRCIO
LTDA., para o fornecimento do item 03; a empresa
PIERALISI DO BRASIL LTDA., para fornecimento do item
02; não houve interessados para o item 01, pelo critério
de menor preço por item. Ata completa encontra-se à
disposição dos interessados junto a Seção de Licitação
da Autarquia.
Pirassununga, 1º de julho de 2011.
Aílton Rosa
Presidente da Comissão de Licitação.

*-*-*-*-*
Termo de Adjudicação e Homologação
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2011 –
CONCORRÊNCIA Nº 001/2011. ADJUDICO o certame
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licitatório da Concorrência acima, e HOMOLOGO o objeto
em conformidade com as propostas apresentadas pelas
firmas: ATHENA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA., e
PIERALISI DO BRASIL LTDA., pelo critério de menor preço
por item, conforme a Ata de Julgamento datada de 1º de
julho de 2011 e publicada em 2 de julho de 2011.
Pirassununga, 12 de julho de 2011.
Engº João Alex Baldovinotti
Superintendente.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
CÂMARA
1º TERMO DE ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO
CONTRATUTAL
CONTRATO Nº 05/2010
Primeiro Termo de Aditamento e Prorrogação
Contratual - Processo nº 04/2010. Convite nº 02/2010.
Extrato de Contrato nº 05/2010. Contratada: Elevadores
Atlas Schindler S/A. Valor: R$ 307,03 (trezentos e sete reais
e três centavos) mensais. Assinatura: 15 de julho de 2011.
Objeto: Manutenção e Assistência Técnica em Elevador
sem Casa de Máquina, modelo EEL 146994. Vigência: 12
(doze) meses, a partir de 1º de agosto de 2011.
Pirassununga, 15 de julho de 2011.
Wallace Ananias de Freitas Bruno
Presidente

*-*-*-*-*
CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
COMUNICADO À POPULAÇÃO
Em atenção ao artigo 37 da Constituição Federal, e
§ 1º do artigo 30 da Lei Orgânica, a Câmara de Vereadores
do Município de Pirassununga, comunica que recebeu, e
publica o Projeto de Emenda à Lei Orgânica do Município de
Pirassununga nº 01/2011, de autoria do Vereador Antonio
Carlos Duz, que visa alterar dispositivo da Lei Orgânica
do Município, estando à disposição da população para
conhecimento, nos termos do artigo 152 do Regimento
Interno, cuja tramitação iniciar-se-á após 30 (trinta) dias.
Pirassununga, 19 de julho de 2011.
Wallace Ananias de Freitas Bruno
Presidente

PROJETO DE EMENDA
À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA

Nº 01/2011
“Altera dispositivo da Lei Orgânica do Município.”..............

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
PIRASSUNUNGA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES
LEGAIS, PROMULGA A SEGUINTE EMENDA A LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA.
Art. 1º O inciso IV do artigo 26 da Lei Orgânica
do Município de Pirassununga, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 26 ....................................................................
IV - dar posse ao Prefeito e ao Vice-Prefeito,
conhecer de suas renúncias e afastá-los de forma
provisória ou definitiva do cargo". (NR)
Art. 2º O caput do artigo 47 da Lei Orgânica do
Município de Pirassununga, passa a vigorar com a seguinte
redação, mantidos os parágrafos:
"Art. 47 O Prefeito será substituído em caso de
afastamento, impedimento ou licença, e sucedido, no
de vaga, pelo Vice-Prefeito." (NR)
Art. 3º O artigo 57 da Lei Orgânica do Município de
Pirassununga, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 57 O Prefeito nas infrações políticoadministrativas definidas em lei será julgado pelo
Câmara Municipal, observado o procedimento previsto
no Decreto Lei Federal nº 201, de 27.02.1967, podendo
ser afastado provisoriamente, até o final do julgamento
administrativo ou judicial, mediante a decisão de dois
terços (2/3) dos Membros da Câmara de Vereadores."
(NR)
Art. 4º Esta Emenda à Lei Orgânica do Município,
entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Pirassununga, 18 de julho de 2011.
Antonio Carlos Duz
Vereador
JUSTIFICATIVA
Senhor Presidente,
Nobres Pares,
Considerando que a Lei Orgânica do Município não
prevê expressamente a possibilidade de afastamento
do Chefe do Executivo em casos graves de atos lesivos
contra à administração;
Considerando que o afastamento do Chefe do
Executivo para aprofundamento de investigações,
é na maioria dos casos salutar, facilitando que não
ocorra subserviência o impedimento na apuração de
investigações;
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Considerando que não existe na Lei Orgânica do
Município dispositivo legal que prevê o afastamento;
Considerando que, recentemente, na cidade de
Campinas, não foi possível o afastamento do prefeito
por falta de previsão legal, mesmo havendo gravíssimas
acusações sobre aquele Alcaide;
Considerando que essa legislação deve ser feita em
momentos onde não haja o embate político, lembrando a
sábia lição de Sun Tzu "Em tempos de paz, preparar-se
para a guerra. Em tempos de guerra, preparar-se para a
paz".
Nestas condições, estamos apresentando a
proposta, possilitando a alteração na Lei Orgânica do
Município e regulamentando o afastamento do Chefe do
Executivo.
Pirassununga, 18 de julho de 2011.
Antonio Carlos Duz
Vereador

*-*-*-*-*
EXTRATO DE 5º ADITAMENTO DE CONVÊNIO
Protocolo Administrativo: 01319, de 18/JUL/2006.
Partes Convenentes: Câmara Municipal de Pirassununga
e Banco do Brasil S/A (migração Banco Nossa Caixa S/A).
Objeto: Convênio para Servidores – Débito em Holerite
(Lei Municipal nº 3.257/2004, alterações posteriores, Ato
da Presidência nº 31/2006 e Resolução nº 177/2009).
Assinatura: 27/JUL/2011. Vigência: 12 (doze) meses, a
partir de 1º de agosto de 2011.
Pirassununga, 27 de julho de 2011.
Wallace Ananias de Freitas Bruno
Presidente

*-*-*-*-*
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONVITE Nº 01/2011
Homologo o certame licitatório do Convite nº
01/2011, e Adjudico o objeto para a empresa Digital
Color Locação e Comércio de Máquinas Audiovisuais
Ltda.-EPP, para contratação de “serviço de locação de
máquina copiadora nova com franquia de cópias, incluso
o fornecimento de suprimentos e manutenção preventiva
e corretiva do equipamento”, consoante consta da Ata da
Sessão de Abertura e Julgamento, lavrada em 21 de julho
de 2011.
Pirassununga, 27 de julho de 2011.
Wallace Ananias de Freitas Bruno
Presidente

PÁG 48

*-*-*-*-*
PORTARIAS
Wallace Ananias de Freitas Bruno, Presidente
da Câmara Municipal de Pirassununga, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais, edita a (s) seguinte (s) Portaria (s):
Nº 476/2011 de 4 de julho de 2011 - No uso de suas
atribuições legais, conferidas por Lei, resolve conceder, a
partir de 11 de julho de 2011, vinte (20) dias de férias, referente ao período aquisitivo de 14 de abril de 2010 à 14 de
abril de 2011, a servidora Adriana Aparecida Merenciano,
Diretora-Geral da Secretaria da Câmara Municipal, devendo retornar ao serviço no dia 31 de julho de 2011.
Nº 477/2011 de 4 de julho de 2011 - No uso de suas
atribuições legais, conferidas por Lei, resolve designar,
de 11 de julho de 2011 a 30 de julho de 2011, o servidor
Roberto Pinto de Campos, Assessor Jurídico, para
responder pelas funções de Diretor Geral da Secretaria da
Câmara Municipal, em vista do gozo de férias concedidas a
servidora ADRIANA APARECIDA MERENCIANO.
Nº 478/2011 de 5 de julho de 2011 - No uso de suas
atribuições legais, conferidas por Lei, resolve conceder,
a partir de 18 de julho de 2011, trinta (30) dias de férias,
referente ao período aquisitivo de 19 de dezembro de 2009
à 19 de dezembro de 2010, a servidora DALVA MILARÉ
ARRUDA LODI, Assessora Legislativa, devendo retornar
ao serviço no dia 17 de agosto de 2011.
Nº 479/2011 de 26 de julho de 2011 - No uso de
suas atribuições legais, resolve designar os servidores
Nilton Tomás Barbosa, Assessor Legislativo; Aparecido
Donizetti Nunes, Diretor de Departamento de Finanças
e Tatiane Cristina Bertazi, Assessora de Gabinete, sob
a Presidência do primeiro, para compor a Comissão de
Licitação encarregada de processar e julgar procedimentos
licitatórios da Câmara, ficando revogada a Portaria nº 451,
de 30 de julho de 2010.
Wallace Ananias de Freitas Bruno
Presidente.
Publicado na Imprensa Oficial
do Município.
Data supra.
Adriana Aparecida Merenciano
Diretora-Geral.
Roberto Pinto de Campos
Diretor-Geral em Exercício.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
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