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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI COMPLEMENTAR Nº 107, DE 24 DE ABRIL DE
2012
“Dispõe sobre a regulamentação do Plano de Gerenciamento
Integrado de Resíduos Sólidos da Construção Civil e Resíduos
Verdes, quanto à caracterização da triagem, acondicionamento,
transporte, beneficiamento, reciclagem de destinação final adequada,
no âmbito do Município de Pirassununga”...........................................

A CÂMARA DE VEREADORES APROVA E O
PREFEITO MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA SANCIONA
E PROMULGA A SEGUINTE LEI COMPLEMENTAR:
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS
Art. 1º O gerenciamento dos resíduos sólidos da
construção civil, de demolição, demais obras e serviços
de engenharia, bem como os resíduos sólidos verdes
gerados por ações de supressão de vegetação, de
árvores isoladas, manutenção de jardins, e aparas de
grama, e demais atividades similares no Município de
Pirassununga, serão regidos por esta Lei Complementar,
em conformidade com as determinações da Lei Orgânica
do Município, com as diretrizes estabelecidas no Plano
Diretor, na Lei de Uso e Ocupação do Solo, observadas,
no que couber, as disposições previstas na legislação
municipal, estadual e federal pertinentes.
Art. 2º Os procedimentos para o gerenciamento dos
resíduos sólidos da construção civil e resíduos verdes
visam atender a política urbana de pleno desenvolvimento
da função social da cidade e da propriedade urbana
conforme estabelece o Estatuto da Cidade assim como a
Resolução CONAMA 307/2002.
CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS
Art. 3º A Gestão dos Resíduos Sólidos da Construção
Civil e Resíduos Verdes tem como objetivos:
I - Garantir a melhoria do ambiente urbano;
II - Garantir a efetiva redução dos impactos
ambientais gerados pelos Resíduos Sólidos da Construção
Civil e Resíduos Verdes;
III - Garantir a redução dos resíduos sólidos urbanos;
IV - Estimular a redução da geração de Resíduos
Sólidos da Construção Civil e Resíduos Verdes
prolongando a vida útil dos aterros;
V - Estabelecer as responsabilidades dos geradores
de Resíduos Sólidos da Construção Civil e Resíduos
Verdes, e demais agentes envolvidos.
CAPÍTULO III
DAS DEFINIÇÕES E CLASSIFICAÇÃO DOS
RESÍDUOS
Art. 4º Para efeito desta Lei Complementar, são
adotadas as seguintes definições:
I - Resíduos da construção civil: são os provenientes
de construções, reformas, reparos, ampliações e
demolições de obras de construção civil, e os resultantes
da preparação e da escavação de terrenos, tais como:
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tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas,
metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados,
forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico,
vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc.,
comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou
metralha;
II - Resíduos Verdes: são os resíduos sólidos
verdes urbanos provenientes de ações e intervenções
para a limpeza e manutenção de terrenos; supressão de
vegetação; manutenção dos jardins; arborização urbana;
hortas das habitações, ou outros espaços de uso público
e/ou privado, nomeadamente composto por aparas,
raízes, troncos, ramos, galhos, folhas, restos de vegetais
herbáceos;
III - Geradores: são pessoas, físicas ou jurídicas,
públicas ou privadas, responsáveis por atividades ou
empreendimentos que gerem os resíduos definidos nesta
Lei Complementar;
IV - Transportadores: são as pessoas, físicas
ou jurídicas, encarregadas da coleta e do transporte
dos resíduos entre as fontes geradoras e as áreas de
destinação;
V - Agregado Reciclado: é o material granular
proveniente do beneficiamento de resíduos de construção
que apresentem características técnicas para a aplicação
em obras de edificação, de infra-estrutura, em aterros
sanitários ou outras obras de engenharia;
VI - Gerenciamento de Resíduos: é o sistema de
gestão que visa reduzir, reutilizar ou reciclar resíduos,
incluindo planejamento, definição de responsabilidades,
práticas, procedimentos e recursos para desenvolver e
implementar as ações necessárias ao cumprimento das
etapas previstas em programas e planos;
VII - Reutilização: é o processo de reaplicação de
um resíduo, sem transformação do mesmo;
VIII - Reciclagem: é o processo de reaproveitamento
de um resíduo, após ter sido submetido à transformação;
IX - Beneficiamento: é o ato de submeter um resíduo
a operações e/ou processos que tenham por objetivo dotálos de condições que permitam que sejam utilizados como
matéria-prima ou produto;
X - Área de Transbordo e Triagem – ATT: é
o estabelecimento privado ou público destinado ao
recebimento de Resíduos Sólidos da Construção Civil e
Resíduos Verdes gerados e coletados por agentes públicos
ou privados, e que deverão ser usadas para a triagem dos
resíduos recebidos, beneficiamento, transformação, e
posterior remoção para adequada disposição final.
XI - Aterro de Resíduos da Construção Civil: é a
área onde serão empregadas técnicas de disposição de
resíduos da construção civil Classe "A" no solo, visando a
reservação de materiais segregados de forma a possibilitar
seu uso futuro e/ou futura utilização da área, utilizando
princípios de engenharia para reduzi-los e confiná-los ao
menor volume possível, sem causar danos à saúde pública
e ao meio ambiente;
XII - Áreas de Destinação de Resíduos: são áreas
destinadas ao beneficiamento ou à disposição final dos
resíduos de que trata esta Lei Complementar.
Art. 5º Para efeito desta Lei os Resíduos Sólidos da
Construção Civil e Resíduos Verdes são classificados da
seguinte forma:
I - Classe A: são os resíduos reutilizados ou
recicláveis como agregados, tais como:
a) de construção, demolição, reformas e reparos de
pavimentação e de outras obras de infraestrutura, inclusive
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solos provenientes de terraplanagem;
b) de construção, demolição, reformas e reparos
de edificações, componentes cerâmicos (tijolos, blocos,
telhas, placas de revestimento) argamassa e concreto;
c) de processo de fabricação e / ou demolição de
peças pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meios –
fios) produzidas nos canteiros de obras;
II - Classe B: são os resíduos recicláveis, tais
como: plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras,
resíduos verdes e outros;
III - Classe C: são os resíduos para os quais não foram
desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente
viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação,
tais como os produtos oriundos do gesso e, deverão ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas específicas;
IV - Classe D: são resíduos perigosos oriundos
do processo de construção, tais como tintas, solventes,
óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais
à saúde oriundos de demolições, reformas e reparos de
clínicas radiológicas, instalações industriais e outros, bem
como telhas e demais objetos e materiais que contenham
amianto ou outros produtos nocivos à saúde.
TÍTULO II
DO PLANO INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE
Resíduos Sólidos da Construção Civil e
Resíduos Verdes
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 6º É instrumento para o gerenciamento dos
resíduos da construção civil e resíduos verdes o Plano
Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção
Civil e Verdes compreendendo:
I - Programa Municipal de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos da Construção Civil e Resíduos Verdes;
II - Projeto de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
da Construção Civil e Resíduos Verdes.
CAPÍTULO II
DO PROGRAMA MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO
DE Resíduos Sólidos da Construção Civil e
Resíduos Verdes
Art. 7º O Programa Municipal de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos da Construção Civil e Resíduos Verdes
estabelece técnicas e procedimentos para o exercício das
responsabilidades dos geradores.
Art. 8º Para efeitos desta lei, consideram-se:
I - Pequenos geradores: são aqueles cujo volume
de resíduos da construção civil e/ou verdes gerados em
propriedade privada ou área pública não exceda em sua
totalidade o volume 3 m³ (três metros cúbicos);
II - Grandes geradores: são aqueles cujo volume
de resíduos da construção civil e/ou verdes gerados
em propriedade privada ou área pública exceda em sua
totalidade o volume de 3 m³ (três metros cúbicos).
Art. 9º O gerador, pequeno ou grande, deverá se
responsabilizar pela segregação, acondicionamento,
coleta e destinação final dos resíduos de que trata esta Lei
em áreas indicadas pela Prefeitura.
Parágrafo único.
O gerador poderá realizar o

transporte por meios próprios ou por contratação de serviço
de transporte cadastrado pela Prefeitura.
Art. 10 A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente - SAMA, a seu critério, poderá solicitar para os
resíduos Classe D, apresentação de laudo da CETESB, a
ser providenciado pelo próprio gerador.
CAPÍTULO III
DO PROJETO DE GERENCIAMENTO DE
Resíduos Sólidos da Construção Civil e
Resíduos Verdes
Art. 11 O Projeto de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos da Construção Civil e Resíduos Verdes será
elaborado e implementado pelos grandes geradores e terá
como objetivo estabelecer os procedimentos necessários
para o manejo e destinação ambientalmente adequados
dos resíduos.
§ 1º O Projeto de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
da Construção Civil e Resíduos Verdes de empreendimentos
e atividades não enquadradas na legislação como objeto
de licenciamento ambiental, deverá ser apresentado
juntamente com o projeto do empreendimento, para análise
pela SAMA, em conformidade com o disposto na presente
Lei Complementar.
§ 2º O Projeto de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
da Construção Civil e Resíduos Verdes de atividades e
empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental,
deverá ser analisado dentro do processo de licenciamento,
pela SAMA.
Art. 12 O Projeto de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos da Construção Civil e Resíduos Verdes deverá
minimamente contemplar os seguintes elementos:
I - Caracterização dos resíduos: o gerador deverá
identificar; qualificar; e, quantificar os resíduos conforme
as classes definidas nos termos do artigo 5º desta Lei
Complementar;
II - Triagem: deverá ser realizada, preferencialmente,
pelo gerador na origem, ou ser realizada nas áreas de
destinação licenciadas para essa finalidade, respeitadas
as classes de resíduos estabelecidas no artigo 5º desta Lei
Complementar;
III - Acondicionamento: o gerador deve garantir o
confinamento dos resíduos após a geração até a etapa de
transporte, assegurando em todos os casos em que seja
possível, as condições de reutilização e de reciclagem;
IV - Transporte: deverá ser realizado em conformidade
com as etapas anteriores e de acordo com as normas
técnicas vigentes para o transporte de resíduos;
V - Destinação: deverá ser prevista de acordo com o
estabelecido no artigo 19 da presente Lei.
Art. 13 Nas obras que gerem resíduos das classes A
e B, o responsável deverá apresentar junto à SAMA, plano
de estocagem, reutilização ou destinação final.
Art. 14 Os resíduos de que trata esta Lei Complementar
poderão ser reutilizados, desde que especificado o local de
destino, o volume a ser disposto e a forma de transporte que
será utilizada, fazendo constar as informações no Projeto de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil e
Resíduos Verdes.
Parágrafo único. Os resíduos de que trata esta Lei
Complementar só poderão ser estocados temporariamente
no local em que foram gerados ou imediatamente reutilizados
em outras áreas identificadas no âmbito do Projeto de
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Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil e
Resíduos Verdes, sendo vedado o depósito temporário em
áreas não licenciadas para essa finalidade.
Art. 15 O Projeto de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos da Construção Civil e Resíduos Verdes deverá
conter os seguintes documentos:
I - Uma cópia do projeto arquitetônico da obra;
II - Três cópias de planilha descritiva de resíduos da
construção civil e/ou verdes, e de cronograma de remoção
de resíduos;
III - Cópia dos arquivos em formato digital da planilha
descritiva de resíduos de que trata esta Lei e de cronograma
de remoção de resíduos.
Parágrafo único. Uma das vias da planilha e do
cronograma, e os dos respectivos arquivos em formato
digital, deverão ser enviados à SAMA para o devido
controle.
CAPÍTULO IV
DAS NORMAS E CRITÉRIOS DE DESTINAÇÃO DOS
Resíduos Sólidos da Construção Civil e
Resíduos Verdes
Art. 16 Os geradores deverão ter como objetivo
prioritário a minimização da geração de resíduos e,
secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem
e a destinação final.
Art. 17 Os resíduos de que trata esta Lei deverão ser
destinados de acordo com sua classificação, obedecendo
aos seguintes critérios:
I - Classe A: deverão ser reutilizados os reciclados
na forma de agregados, ou encaminhados a áreas de
disposição de resíduos da construção civil e resíduos
verdes sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização
ou reciclagem futura;
II - Classe B: deverão, conforme o caso, serem
reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de
armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilização ou reciclagem futura;
III - Classe C: deverão ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas específicas;
IV - Classe D: deverão ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade
com as normas técnicas específicas.
Art. 18 Os resíduos de que trata esta Lei não poderão
ser dispostos em aterros de resíduos domiciliares, em
áreas de “bota fora”, em encostas, em corpos d’água, em
lotes vagos e em áreas protegidas por lei.
CAPÍTULO V
DAS ÁREAS DE DISPOSIÇÃO E DE BENEFICIAMENTO
Art. 19 A municipalidade manterá áreas próprias ou
indicará alternativas adequadas para a disposição final dos
resíduos de que trata esta Lei Complementar.
Art. 20 A Prefeitura poderá implantar pontos de
entrega, caso o volume de resíduos de que trata esta Lei
Complementar e o interesse público os justifiquem.
Art. 21 A Prefeitura poderá estabelecer concessões
ou permissão, preferencialmente, à entidades não
governamentais de caráter sócio-ambiental e ecológico e,
à iniciativa privada, mediante legislação específica, para
a implantação e gerenciamento de áreas de triagem e
transbordo, de sistemas de beneficiamento, de reciclagem
e/ou de disposição final de resíduos, em áreas públicas
ou privadas, em conformidade com a legislação vigente,
notadamente a lei de uso, ocupação e parcelamento do
solo e a legislação ambiental.
Art. 22 A implantação e operação das áreas de que
trata este capítulo estarão sujeitas ao atendimento da
legislação pertinente e ao licenciamento junto aos órgãos
competentes.

Art. 23 A implantação, operação e controle dos Pontos
de Entrega, das Áreas de Disposição e de Beneficiamento
serão regulamentados por ato do Poder Executivo.
CAPÍTULO VI
DA COLETA E TRANSPORTE DOS Resíduos
Sólidos
da Construção Civil e Resíduos Verdes
Art. 24 Sem prejuízo de outras providências junto aos
demais órgãos competentes, os resíduos de que trata esta
Lei Complementar deverão ser coletados, transportados e/
ou reaproveitados mediante prévia identificação e inscrição
do transportador na SAMA.
§ 1º Nos casos de destinação final prevista nos incisos
IX e X do art. 4º e nos casos de reutilização, reciclagem e
beneficiamento do material para aproveitamento em outro
local do coletado, a SAMA deverá ser comunicada.
§ 2º Em todos os casos de coleta e transporte,
juntamente com o transportador deverá acompanhar
documento fiscal, correlato ou identificador, onde constem
os seguintes dados:
I - Identificação do gerador;
II - Data e local da retirada;
III - Natureza do resíduo;
IV - Destino final.
§ 3º Para a identificação do gerador a que se refere o
inciso I do parágrafo anterior, são necessárias as seguintes
informações:
a) Nome completo do responsável pelo
empreendimento e/ou imóvel;
b) Endereço completo;
c) Número de documento de identidade;
d) Número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
e) Endereço completo do local de geração do resíduo;
f) Número da inscrição cadastral do imóvel;
g) Número do processo administrativo, licença
ambiental, alvará, ordem de serviço ou documento
equivalente para autorização de reforma e/ou demolição.
§ 4º Juntamente com o documento constante do §
2º deverá o transportador portar o documento expedido
pela municipalidade de que se encontra cadastrado como
transportador de resíduos da construção civil e resíduos
verdes.
Art. 25 Os critérios e exigências a serem cumpridos
para cadastramento e realização da atividade de que trata
a presente seção, serão definidos por legislação específica,
visando assegurar a coleta e o transporte seguro e racional
dos resíduos, bem como sua disposição em área adequada,
nos termos previstos nesta Lei Complementar.
§ 1º A Prefeitura manterá cadastro de pessoas, física
e jurídica, definidos como transportadores de resíduos da
construção civil e resíduos verdes, através do órgão de
trânsito municipal e da SAMA.
§ 2º A legislação de que trata o caput deste
artigo definirá, entre outras exigências, as instalações
e os equipamentos mínimos de que deverão dispor os
transportadores e os procedimentos operacionais a serem
cumpridos para a sua realização.
CAPÍTULO VII
DAS AÇÕES EDUCATIVAS
Art. 26 Com o objetivo de divulgação e conscientização,
a SEPLAN - Secretaria Municipal de Planejamento e
Desenvolvimento Econômico providenciará, entre outras
medidas, a elaboração de cartilha ou outro material de
orientação a ser distribuído juntamente com o alvará
de edificação, reforma e demolição, bem como a ser
disponibilizado às entidades de classe ligadas à construção
civil.
Art. 27 A Prefeitura poderá firmar convênios e/ou
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parcerias para a realização de programas e outras medidas
de orientação aos empresários, técnicos, mestres de obras,
trabalhadores da construção civil, jardineiros e demais
agentes envolvidos, visando à redução, a segregação e a
disposição final adequada dos resíduos.
Parágrafo único. As ações educativas devem ter
foco, objetivo e público alvo bem definidos.
CAPÍTULO VIII
DO INCENTIVO AO REUSO E À RECICLAGEM DE
RESÍDUOS
DA CONSTRUÇÃO CIVIL E RESÍDUOS VERDES
Art. 28 A Prefeitura poderá, por meio de lei
específica, estabelecer programa e ações para o incentivo
ao uso e aplicação de materiais e agregados reciclados
de resíduos da construção civil e resíduos verdes, em
empreendimentos, que atendam aos seguintes critérios:
I - Serem oriundos de unidade de beneficiamento de
resíduos da construção civil e resíduos verdes devidamente
autorizada nos termos desta Lei Complementar; e,
II - Que atenda às especificações técnicas
estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas – ABNT vigentes.
TÍTULO III
DAS RESPONSABILIDADES
CAPÍTULO I
DAS RESPONSABILIDADES
Art. 29 Os proprietários, possuidores, incorporadores,
construtores de imóveis, geradores de resíduos de que
trata esta Lei, responderão juntamente com as empresas
ou prestadoras de serviços de remoção, transporte e
destinação dos resíduos, quanto ao cumprimento dos
dispositivos desta Lei Complementar.
Parágrafo único.
As partes responderão
solidariamente pela coleta, transporte e destinação final de
resíduos sólidos de que trata esta Lei Complementar.
Art. 30 Cabe a Prefeitura fiscalizar, direta ou
indiretamente o Gerenciamento de Resíduos nas
áreas definidas nos incisos IX e X do art. 4º desta Lei
Complementar, bem como os projetos de gerenciamento
de resíduos da construção civil e resíduos verdes dos
grandes geradores.
CAPÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS
Art. 31 Ficará a cargo da Secretaria Municipal
de Agricultura e Meio Ambiente a análise do Projeto
de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil
e Resíduos Verdes, sendo condição necessária sua
aprovação no procedimento para expedição de alvará de
edificação, de reforma, de demolição e de outras obras.
Seção I
Da Fiscalização
Art. 32 O poder de polícia é exercido por meio dos
agentes de fiscalização ambiental, de trânsito, de posturas
e, guarda municipal nas suas respectivas áreas de
competência, que procederão vistorias periódicas a fim de
constatar o cumprimento desta Lei Complementar.
Art. 33 A aprovação do projeto de gerenciamento
de resíduos da construção civil e resíduos verdes, de que
trata o artigo 31, desta Lei Complementar deverá estar
afixado em local visível nas sedes das empresas ou obras.
Art.
34
Constatadas
irregularidades
nos
procedimentos definidos por esta Lei Complementar, o
proprietário e/ou gerador serão notificados e autuados,
ficando a obra ou o serviço, embargados.
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Parágrafo único.
Durante o embargo só será
permitida a execução dos serviços indispensáveis à
eliminação das infrações.
Art. 35 A infração a qualquer dispositivo desta Lei
Complementar acarretará os seguintes procedimentos:
I - Advertência;
II - Multa;
III - Embargo ou suspensão da atividade;
IV - Cassação da atividade, quando for o caso.
Art. 36 A aplicação de penalidades referidas nesta
Lei Complementar não isenta os infratores das demais
penalidades que lhe forem aplicáveis pelos mesmos
motivos e previstas pela legislação federal ou estadual,
nem da obrigação de reparar eventuais danos ambientais.
Seção II
Da Advertência
Art. 37 A Advertência para sanar as irregularidades
far-se-á ao infrator, pessoalmente, por via postal, ou ainda
edital, na hipótese de não localização do advertido.
Parágrafo único. O prazo máximo para sanar as
irregularidades apontadas será de 10 (dez) dias, podendo
ser estendido por igual período a critério do órgão
fiscalizador.
Art. 38 Em função da gravidade da infração o
prazo para sanar as irregularidades poderá ser imediato,
conforme definição do órgão fiscalizador.
Seção III
Das Penalidades
Art. 39 Constatado o não cumprimento da Advertência
serão aplicadas as penalidades previstas no artigo 35, sem
prejuízo dos demais dispositivos legais.
Parágrafo único. O prazo do recurso será de 10
(dez) dias a contar da data do recebimento da Advertência.
Art. 40 Ao infrator dos dispositivos contidos nesta Lei
Complementar caberão as seguintes penalidades:
I - Pelo descumprimento das normas estabelecidas
nesta Lei, sem causar dano ambiental, será aplicada multa
de 250 UFM's - Unidades Fiscais do Município.
II - Pelo descumprimento das normas estabelecidas
nesta Lei, causando dano ambiental, será aplicada multa
de 2.500 UFM's – Unidades Fiscais do Município.
III - Pelo descumprimento das normas estabelecidas
nesta Lei, em áreas de preservação permanente, será
aplicada multa de 5.000 UFM's.- Unidades Fiscais do
Município.
Parágrafo único.
Os débitos não recolhidos no
prazo de 30 (trinta) dias a partir da lavratura da Multa ou do
indeferimento do recurso, serão de imediato, inscritos na
dívida ativa do município.
Art. 41 Nas reincidências, as Multas serão cominadas
em dobro.
Art. 42 O produto da arrecadação em pagamento
das infrações previstas nesta Lei, constituirá receita ao
Fundo Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 43 Os grandes geradores de resíduos da
construção civil e resíduos verdes terão até 1º de janeiro
de 2013 para que incluam os Projetos de Gerenciamento
de Resíduos da Construção Civil nos projetos de obras a
serem submetidos à aprovação ou ao licenciamento dos
órgãos competentes, conforme parágrafo 1º e 2º do artigo
11 desta Lei Complementar.
Art. 44 As despesas decorrentes da presente Lei
Complementar onerarão as rubricas orçamentárias próprias
do orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 45 Esta Lei Complementar entra em vigor na
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data de sua publicação.
Pirassununga, 24 de abril de 2012.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal
Jorge Luís Lourenço
Secretário Municipal de Administração.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
LEI Nº 4.222, DE 10 DE ABRIL DE 2012
“Visa autorizar a celebração de convênios, objetivando a manutenção
do Posto de Atendimento ao Empreendedor no Município.. ”.........

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 o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas de São Paulo – SEBRAE – SP, Associação
Comercial e Industrial de Pirassununga – ACIP e
Sindicato do Comércio Varejista de Pirassununga, para
transferência de recursos no presente exercício, na ordem
de R$ 58.500,00 (cinquenta e oito mil e quinhentos reais),
objetivando a manutenção do Posto de Atendimento ao
Empreendedor – PAE no Município.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da
presente Lei correrão à conta da dotação orçamentária
da Secretaria Municipal de Comércio e Indústria, rubrica
08.01.00 – 23.691.6003.2208 – 33.90.39.00 – Outros
Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica, 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 da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário,
retroagindo seus efeitos à 1º de janeiro de 2012.
Pirassununga, 10 de abril de 2012.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal
Jorge Luís Lourenço
Secretário Municipal de Administração.

*-*-*-*-*

LEI Nº 4.223, DE 10 DE ABRIL DE 2012
“Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no orçamento
vigente”.......................................

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 abrir
crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no
valor de R$ 88.800,00 (oitenta e oito mil e oitocentos reais),
destinado a atender despesas com aquisição de veículo
simples de remoção, tipo ambulância, para a Secretaria
Municipal de Saúde, consignando na seguinte dotação
orçamentária:
I – Secretaria Municipal de Saúde
12.01.00 – 10.301.1001.2014 – 44.90.52.00..............
R$ 88.800,00
Art. 2º O crédito adicional suplementar de que trata o
artigo anterior, será coberto conforme disposto no § 1º, do
artigo 43, 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, 10 de abril de 2012.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal
Jorge Luís Lourenço
Secretário Municipal de Administração

*-*-*-*-*
LEI Nº 4.224, DE 19 DE ABRIL DE 2012
“Autoriza o Poder Executivo a desapropriar áreas de terras que específica
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 Poder Executivo autorizado desapropriar
as áreas declaradas de utilidade pública, conforme Decreto
nº 4.700, de 21 de março de 2011, de forma amigável ou
por via judicial, a saber:
I – Um imóvel agrícola, destacado da Fazenda
Cachoeirinha das Emas, denominado Gleba B, situado
neste município e comarca, com área de 135.858,80
metros quadrados, ou seja, 5,614 alqueires paulista, de
propriedade de Sabrina Salomé, Sebastião Fábio Salomé e
Victor Salomé, objeto da matrícula nº 21.993 do CRI local,
com a seguinte descrição: começa no ponto intermediário
nº 10-A, localizado na divisa com uma área da FEPASA
e a gleba pertencente à Luiz Antonio Madella e Anselmo
Madella, e confrontando com uma área da FEPASA, vai
pela cerca, com o rumo de 40º 55’ NE e distância de 52,04
(cinquenta e dois vírgula zero quatro) metros, até encontrar
o ponto nº 11. Deste ponto deflete à direita, e segue com
o rumo de 53º 57’ SE e distância de 56,76 (cinquenta e
seis vírgula setenta e seis) metros, até encontrar o ponto nº
12. Daí, confrontado ainda com uma área da FEPASA, vai
pela cerca, com o rumo de 48º 42’ SE e distância de 111,01
(cento e onze vírgula zero um) metros, até encontrar o
ponto nº 13, localizado na divisa com o D.E.R. Deste ponto
deflete à esquerda e confrontando com o Departamento de
Estradas de Rodagem, vai pela cerca, em direção ao ponto
nº 01, na distância de 177,53 (cento e setenta e sete vírgula
cinquenta e três) metros, até chegar ao ponto intermediário
nº 13-F, localizado na margem da Estrada Municipal PNG334, que vai para Porto Ferreira. Daí, deflete à esquerda e
confrontando com a margem da Estrada Municipal PNG334, que vai para Porto Ferreira, vai com o rumo de 05º
32’ NO e distância de 379,84 (trezentos e setenta e nove
vírgula oitenta e quatro) metros, até encontrar o ponto
interno nº 13-D, localizado na divisa da área pertencente
à Luiz Antonio Madella e Anselmo Madella. Daí, deflete à
esquerda, e confrontando ainda com a área pertencente à
Luiz Madella e Anselmo Madella, vai com o rumo de 72º
25’ SO e distância de 371,04 (trezentos e setenta e um
vírgula zero quatro) metros, até encontrar o ponto interno
nº 13-E. Daí, confrontando ainda com a área pertencente a
Luiz Antonio Madella e Anselmo Madella, vai com o rumo
de 16º 27’ SE e distância de 298,88 (duzentos e noventa
e oito vírgula oitenta e oito) metros, até chegar ao ponto
intermediário inicial nº 10-A. Cadastrado junto ao INCRA,
em maior área, sob o número 619060 007811 4, com os
seguintes dados: área total 24,7 ha, módulo fiscal 18,0 ha,
fração mínima de parcelamento 2,0 ha.
II - Um imóvel agrícola, denominado Sitio São Luiz,
destacado da Fazenda Cachoeirinha das Emas, situado
neste município e comarca, sem benfeitorias, com a área
de 72.600,00 metros quadrados, ou seja, 3,00 alqueires
paulista, de propriedade de Luiz Antonio Madella e Maria
Vilma Alves Madella, objeto da matrícula nº 21.994 do
CRI local, com a seguinte descrição: começa no ponto
intermediário “A”, distante do ponto nº 13, 189,73 (cento
e oitenta e nove vírgula setenta e três) metros, localizado
na divisa com o D.E.R. (Departamento de Estradas de
Rodagem), e a Estrada Municipal PNG-334, que vai para
Porto Ferreira, vai pela cerca, em direção o ponto nº 1,
na distância de 378,51 (trezentos e setenta e oito vírgula
cinquenta e um) metros, até chegar ao ponto intermediário
nº 13-B. Deste ponto deflete a esquerda, e confrontando
com a área pertencente Luiz Antonio Madella e Anselmo
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Madella, vai com o rumo de 30º 59’ NO e distância de 383,21
(trezentos e oitenta e três vírgula vinte e um) metros, até
chegar ao porto interno nº 13-C. Daí, confrontando ainda
com a área pertencente Luiz Antonio Madella e Anselmo
Madella, vai em direção ao ponto interno nº 13-D, com rumo
de 67º 02’ SO e distância de 50,00 (cinquenta) metros até
chegar ao ponto intermediário nº 13-I. Daí, confrontando
coma gleba “A” de propriedade de Sebastião Salomé, vai
com o rumo de 24º 37’ SE e distância de 174,85 (cento e
quatro vírgula oitenta e cinco) metros até encontrar ponto
interno nº 13-H. Daí, deflete à direita e confrontando ainda
com a gleba ”A” de propriedade de Sebastião Salomé, vai
com o rumo de 62º 10’ SO e distância de 224,20 (duzentos
e vinte e quatro vírgula vinte) metros até encontrar o ponto
intermediário nº 13-G, localizado na divisa da Estrada
Municipal PNG-334, que vai para Porto Ferreira. Daí, deflete
a esquerda, e confrontando com a Estrada Municipal PNG334, que vai Porto Ferreira, vai com o rumo de 05º 32’ SE e
distância de 182,41 (cento e oitenta e dois vírgula quarenta
e um) metros até chegar ao ponto intermediário inicial
“A”. Cadastrado junto ao INCRA, em maior área, sob o nº
619060 07811 4, com os seguintes dados: área total 24,7
ha, módulo fiscal 18,0 ha, fração mínima de parcelamento
2,0 ha.
III - Um imóvel agrícola, denominado Fazenda
Cachoeirinha das Emas, situado neste município e
comarca, com a área de 34.848,00 metros quadrados
ou 1,440 alqueires paulista, de propriedade de Sabrina
Salomé, Sebastião Fábio Salomé e Victor Salomé, objeto
da matrícula nº 24.288 do CRI local, com a seguinte
descrição: começa esta descrição no ponto intermediário
nº 13-I, distante 50,00 (cinquenta) metros do ponto
interno 13-C, localizado na divisa com a área pertencente
a Luiz Antonio Madella e Anselmo Madella e a Gleba A,
pertencente a Luiz Antonio Madella e vai em direção ao
ponto interno 13-D com o rumo de 67º 02’ SO e distância de
158,12 (cento e cinquenta e oito vírgula doze) metros, até
encontrar o ponto intermediário B, localizado na margem
da Estrada Municipal PNG-334, que vai para Porto Ferreira.
Daí, deflete à esquerda e, confrontando com a Estrada
Municipal PNG-334, que vai para Porto Ferreira, vai em
direção ao ponto intermediário A, com o rumo de 05º 32‘
SE e distância de 195,93 (cento e noventa e cinco vírgula
noventa e três) metros, até chegar ao ponto intermediário nº
13-G. Daí, deflete à esquerda, e confrontando com a Gleba
A, pertencente ao Sr. Luiz Antonio Madella, vai com o rumo
de 62º 10’ NE e distância de 224,20 (duzentos e vinte e
quatro vírgula vinte) metros, até chegar ao ponto interno
nº 13-H. Daí, deflete à esquerda e confrontando ainda com
a Gleba A, pertencente ao Sr. Luiz Antonio Madella, vai
com o rumo de 24º 37’ NO e distância de 174,85 (cento e
setenta e quatro vírgula oitenta e cinco) metros, até chegar
ao ponto intermediário inicial nº 13-I. Encontrando-se dito
imóvel cadastrado no INCRA, em maior área sob o nº
619060078114, com os seguintes dados: área total 24,7 ha,
módulo fiscal 18,0 ha, número de módulos fiscais 1,37 ha.
IV - Uma gleba de terras, sem benfeitorias, a ser
destacada do “Sitio Cachoeirinha II”, matrícula nº 19.492,
situada neste município, identificada como “Área Destaque
1”, com a área de 351.990,90 metros quadrados, ou seja,
14,5451 alqueires paulista ou 35,19909 hectares, de
propriedade de Luiz Antonio Madella e Maria Vilma Alves
Madella, com a seguinte descrição perimétrica: começa
esta descrição no ponto nº 1, localizado numa cerca que faz
divisa com o D.E.R. e o Posto de Piscicultura. Deste ponto,
confrontando com o Posto de Piscicultura, vai pela cerca
com o rumo de 06º 52” NE e distância de 399,01 metros,
até encontrar o ponto nº 2. Em seguida, vira à esquerda, e
passando a confrontar com Valentin Baccarin, vai pela cerca
com o rumo de 72º 37’ NO e distância de 131,30 metros, até
encontrar o ponto nº 3. Deste ponto, deflete à esquerda, e
passando a confrontar com Benedito Girotto vai pela divisa
com o rumo de 76º 17” SO e distância de 905,62 meros até

PÁG. 6

encontrar o ponto nº 4, localizado na divisa de Benedito
Girotto e a Estrada Municipal que vai para Porto Ferreira.
Daí, seguindo pela Estrada Municipal, vai com o rumo de
11º 17” SE e distância e 64,94 metros até encontrar o ponto
nº 5. Daí, seguindo pela Estrada Municipal, vai com o rumo
de 11º 17” SE e distância e 112,00 metros até encontrar
o ponto X, localizado na divisa da área pertencente a
Sebastião Salomé e a Estrada Municipal que vai para Porto
Ferreira. Deste ponto deflete a esquerda e segue com rumo
de 72º 25’ NE e distância de 31,10 metros, ate encontrar o
ponto interno nº 13-D. Daí, confrontando ainda com a área
pertencente a Sebastião Salomé, vai com o rumo de 67º
02’ NE e distância de 220,32 metros, até encontrar o ponto
intermediário nº 13-C. Daí, confrontando ainda com a área
pertencente a Sebastião Salomé, vai com o rumo de 30º
59’ SE e distância de 383,21 metros, até encontrar o ponto
intermediário nº 13-B; localizado na divisa com o D.E.R.
Deste ponto deflete à esquerda, e confrontando com o
Departamento de Estradas de Rodagem, vai pela cerca, na
distância de 524,83 metros, até chegar ao ponto inicial nº 1.
Parágrafo único. As áreas de que trata o caput
deste artigo, serão destinadas a implantação de um pólo
empresarial em Pirassununga-SP.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da
presente Lei correrão à conta da dotação orçamentária da
Secretaria Municipal de Obras e Serviços, rubrica 15.01 –
15.122.5010.1087 – 45.90.61.00, 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 entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 19 de abril de 2012.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal
Jorge Luís Lourenço
Secretário Municipal de Administração

*-*-*-*-*
LEI Nº 4.225, DE 19 DE ABRIL DE 2012 –
"Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no orçamento
vigente”......................................

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 abrir
crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no
valor de R$ 8.200,00 (oito mil e duzentos reais), destinado
a atender despesas com aquisição de mobiliário para o
Teatro Municipal Cacilda Becker, consignando na seguinte
dotação orçamentária:
I – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
10.01.00 – 13.392.3002.2298 – 44.90.52.00...............
R$ 8.200,00
Art. 2º O crédito adicional suplementar de que trata o
artigo anterior, será coberto conforme disposto no § 1º, do
artigo 43, 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, 19 de abril de 2012.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal
Jorge Luís Lourenço
Secretário Municipal de Administração

*-*-*-*-*
LEI Nº 4.226, DE 19 DE ABRIL DE 2012
“Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no orçamento
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vigente”...........................................................................................

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 abrir
crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no
valor de R$ 236.000,00 (duzentos e trinta e seis mil reais),
destinado a atender despesas com aquisição de Caminhão
6 x 2 trucado, com caçamba basculante para a Secretaria
Municipal de Obras e Serviços, consignando na seguinte
dotação orçamentária:
I – Secretaria Municipal de Obras e Serviços
15.01.00 – 15.122.5010.2190 – 44.90.52.00..............
R$ 236.000,00
Art. 2º O crédito adicional suplementar de que trata o
artigo anterior, será coberto conforme disposto no § 1º, do
artigo 43, 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, 19 de abril de 2012.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal
Jorge Luís Lourenço
Secretário Municipal de Administração

*-*-*-*-*
LEI Nº 4.227, DE 19 DE ABRIL DE 2012
“Visa autorizar o reajuste do vale-alimentação concedido ao servidores
públicos municipais”..................................................................

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 reajustar,
em 3,66 % (três virgula sessenta e seis por cento), a
partir de 1º de julho de 2012, o valor do vale alimentação
instituído pela Lei nº 4.130, de 26 de julho de 2011.
Parágrafo único. Em decorrência do reajuste de
que trata o caput deste Artigo o benefício fica fixado em:
I - R$ 238,40 (duzentos e trinta e oito reais e quarenta
centavos) para os servidores assíduos; e,
II - R$ 196,90 (cento e noventa e seis reais e noventa
centavos) para os servidores que se ausentarem ao
trabalho.
Art. 2º As despesas decorrentes com a execução da
presente Lei correrão à conta das dotações orçamentárias
próprias, sendo suplementadas por Decreto, se necessário.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Pirassununga, 19 de abril de 2012.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal
Jorge Luís Lourenço
Secretário Municipal de Administração

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
DECRETO Nº 4.705, DE 29 DE MARÇO DE 2012
ADEMIR ALVES LINDO, Prefeito Municipal de
Pirassununga, Estado de São Paulo................................
No uso de suas atribuições legais e de conformidade
com a Lei nº 4.219, de 28 de março de 2012, DECRETA:
Art. 1º A partir desta data, fica revogado em seu
inteiro teor o Decreto nº 4.701, de 28 de março de 2012,
que dispõe sobre abertura de crédito adicional no valor de
R$ 38.800,00 (trinta e oito mil e oitocentos reais), na Seção
de Contabilidade, da Secretaria Municipal de Finanças.

Art. 2º Fica aberto na Seção de Contabilidade, da
Secretaria Municipal de Finanças, um crédito adicional no
valor de R$ 38.800,00 (trinta e oito mil e oitocentos reais),
suplementar à seguinte dotação do orçamento em vigor:
I – Secretaria Municipal de Esportes
11.01.00 – 27.812.3007.2108 – 33.90.30.00..............
R$ 38.800,00
Art. 3º O crédito adicional suplementar aberto no
artigo anterior, será coberto através da anulação das
seguintes dotações 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 Esportes
11.01.00 – 27.812.3007.2108 – 33.90.14.00 ….........
R$
990,00
11.01.00 – 27.812.3007.2110 – 33.90.36.00 ….........
R$ 4.990,00
11.01.00 – 27.812.3007.2110 – 33.90.39.00 ….........
R$ 2.960,00
11.01.00 – 27.812.3007.1195 – 44.90.51.00 ….........
R$
990,00
11.01.00 – 27.812.3007.1270 – 44.90.51.00 ….........
R$
990,00
11.01.00 – 27.812.3007.1306 – 44.90.51.00 ….........
R$
990,00
11.01.00 – 27.812.3007.1308 – 44.90.51.00 ….........
R$
990,00
11.01.00 – 27.812.3007.1309 – 44.90.51.00 ….........
R$ 3600,00
11.01.00 – 27.812.3007.1310 – 44.90.51.00 ….........
R$
990,00
11.01.00 – 27.812.3007.1311 – 44.90.51.00 ….........
R$
990,00
11.01.00 – 27.812.3007.1312 – 44.90.51.00 ….........
R$
990,00
11.01.00 – 27.812.3007.1313 – 44.90.51.00 ….........
R$
990,00
11.01.00 – 27.812.3007.1314 – 44.90.51.00 ….........
R$
990,00
11.01.00 – 27.812.3007.1315 – 44.90.51.00 ….........
R$
990,00
11.01.00 – 27.812.3007.1365 – 44.90.51.00 ….........
R$
990,00
11.01.00 – 27.812.3007.1373 – 44.90.51.00 ….........
R$
990,00
11.01.00 – 27.812.3007.1378 – 44.90.51.00 ….........
R$
990,00
11.01.00 – 27.812.3007.1380 – 44.90.51.00 ….........
R$
990,00
11.01.00 – 27.812.3007.1384 – 44.90.51.00 ….........
R$
990,00
11.01.00 – 27.812.3007.1385 – 44.90.51.00 ….........
R$
990,00
11.01.00 – 27.812.3007.1388 – 44.90.51.00 ….........
R$
990,00
11.01.00 – 27.812.3007.1389 – 44.90.51.00 ….........
R$
990,00
11.01.00 – 27.812.3007.1391 – 44.90.51.00 ….........
R$
990,00
11.01.00 – 27.812.3007.2110 – 44.90.52.00 ….........
R$ 7.450,00
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Pirassununga, 29 de março de 2012.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal
Jorge Luís Lourenço
Secretário Municipal de Administração
*-*-*-*-*
DECRETO Nº 4.706, DE 2 DE ABRIL DE 2012
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ADEMIR ALVES LINDO, Prefeito Municipal de
Pirassununga, Estado de São Paulo................................
No uso de suas atribuições legais, DECRETA:
Art. 1º Fica declarado facultativo o ponto
nas repartições públicas municipais pertencentes à
Administração Direta e Autarquia no dia 5 de abril do fluente
ano – “Quinta-Feira Santa”, ressalvadas as atividades
essenciais e de interesse público.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Pirassununga, 2 de abril de 2012.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal
Jorge Luís Lourenço
Secretário Municipal de Administração

Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no
Artigo anterior, será coberto através de anulação da
dotação orçamentária que especifica, ficando legalmente
caracterizado pelo parágrafo 1º, do artigo 43, da Lei Federal
nº 4.320, de 17 de março de 1964:
I – Fundo Municipal de Assistência Social
130200 – 0824440022392 – 33903900 – Outros S.
Terc. P. Jurídica – Fonte 05...................................................
R$ 55.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Pirassununga, 2 de abril de 2012.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal
Jorge Luís Lourenço
Secretário Municipal de Administração

*-*-*-*-*

*-*-*-*-*

DECRETO Nº 4.707, DE 2 DE ABRIL DE 2012

DECRETO Nº 4.709, DE 2 DE ABRIL 2012

ADEMIR ALVES LINDO, Prefeito Municipal de
Pirassununga, Estado de São Paulo................................

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 948/2009, DECRETA:
Art. 1º A partir desta data o inciso II do § 2º, do Artigo
2º, do Decreto nº 3.789, de 18 de março de 2009, passa a
vigorar com a seguinte alteração:
“II - Pertinente a regularidade fiscal e trabalhista:
a)............................................................................
b)...........................................................................
c)...........................................................................
d)...........................................................................
e) prova de inexistência de débitos inadimplidos
perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1973;
f) as certidões de regularidade fiscal e trabalhista
serão válidas por 180 (cento e oitenta) dias da data da
expedição, salvo se outro prazo for assinalado pelo
emitente.” (NR)
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 2 de abril de 2012.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal
Jorge Luís Lourenço
Secretário Municipal de Administração

No uso de suas atribuições legais e de conformidade
com a Lei nº 4.185, de 26 de dezembro de 2011, c.c. o artigo
6–A da Lei nº 4.196, de 27 de fevereiro de 2012, DECRETA:
Art. 1º Fica aberto na Seção de Contabilidade, da
Secretaria Municipal de Finanças, um crédito adicional
no valor de R$ 153.760,00 (cento e cinquenta e três mil,
setecentos e sessenta reais), suplementar à seguinte
dotação do orçamento em vigor:
I – Secretaria Municipal de Obras e Serviços
15.01.00 – 15.122.5010.2190 – 33.90.39.00 – fonte
05..........................................................................................
R$ 153.760,00
Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no
artigo anterior, será coberto através da anulação das
seguintes dotações 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 Obras e Serviços
15.01.00 – 15.122.5010.2190 – 33.90.30.00 – fonte
01..........................................................................................
R$ 18.000,00
15.01.00 – 15.122.5010.2190 – 33.90.30.00 – fonte
05..........................................................................................
R$ 135.760,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Pirassununga, 2 de abril de 2012.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal
Jorge Luís Lourenço
Secretário Municipal de Administração

*-*-*-*-*
DECRETO Nº 4.708, DE 2 DE ABRIL DE 2012
ADEMIR ALVES LINDO, Prefeito Municipal de
Pirassununga, Estado de São Paulo................................
No uso de suas atribuições legais e de conformidade
com a Lei nº 4.185, de 28 de dezembro de 2011, e
alterações posteriores, c.c. o artigo 167, inciso VI, da
Constituição Federal; e, considerando a necessidade de
modificar a fonte de recurso indicada na Lei Orçamentária
vigente, DECRETA:
Art. 1º Fica aberto na Seção de Contabilidade, da
Secretaria Municipal de Finanças, um crédito adicional
suplementar, no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco
mil reais), para alterar a fonte de recurso da seguinte
dotação orçamentária em vigor::
I – Fundo Municipal de Assistência Social
130200 – 0824440022392 – 33903900 – Outros S.
Terc. P. Jurídica – Fonte 02..................................................
R$ 55.000,00
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R$ 1.000,00
II – Secretaria Municipal de Saúde
12.01.00 – 10.305.1005.2385 – 33.90.39.00 – fonte
05........................................................................................
R$ 2.000,00
Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no
artigo anterior, será coberto através da anulação das
seguintes dotações 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 – Fundo Municipal de Assistência Social
13.02.00 – 08.244.4002.2375 – 33.90.30.00 – fonte
05........................................................................................
R$ 1.000,00
II – Secretaria Municipal de Saúde
12.01.00 – 10.305.1005.2385 – 33.90.30.00 – fonte
05........................................................................................
R$ 2.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Pirassununga, 4 de abril de 2012.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal
Jorge Luís Lourenço
Secretário Municipal de Administração

à seguinte dotação do orçamento em vigor:
I – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente
14.02.00 – 08.243.4001.2362 – 33.90.39.00...............
R$ 12.010,00
Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no
artigo anterior, será coberto através da anulação das
seguintes dotações 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 – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente
14.02.00 – 08.243.4001.2331 – 33.90.30.00...............
R$ 9.900,00
14.02.00 – 08.243.4001.2331 – 44.90.52.00...............
R$ 2.110,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Pirassununga, 10 de abril de 2012.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal
Jorge Luís Lourenço
Secretário Municipal de Administração

*-*-*-*-*

DECRETO Nº 4.713, DE 17 DE ABRIL DE 2012

DECRETO Nº 4.711, DE 10 DE ABRIL DE 2012

“Permite ocupação do solo municipal pela Base do Corpo de
Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo”...............

ADEMIR ALVES LINDO, Prefeito Municipal de
Pirassununga, Estado de São Paulo................................

ADEMIR ALVES LINDO, Prefeito Municipal de
Pirassununga, Estado de São Paulo................................

DECRETO Nº 4.710, DE 4 DE ABRIL DE 2012

No uso de suas atribuições legais e de conformidade
com a Lei nº 4.223, de 10 de abril de 2012, DECRETA:
Art. 1º Fica aberto na Seção de Contabilidade, da
Secretaria Municipal de Finanças, um crédito adicional
no valor de R$ 88.800,00 (oitenta e oito mil e oitocentos
reais), suplementar à seguinte dotação do orçamento em
vigor:
I – Secretaria Municipal de Saúde
12.01.00 – 10.301.1001.2014 – 44.90.52.00.............
R$ 88.800,00
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 Saúde
12.01.00 – 10.301.1001.2004 – 33.90.39.00.............
R$ 88.800,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Pirassununga, 10 de abril de 2012.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal
Jorge Luís Lourenço
Secretário Municipal de Administração

ADEMIR ALVES LINDO, Prefeito Municipal de
Pirassununga, Estado de São Paulo................................

*-*-*-*-*

No exercício do cargo e uso das prerrogativas legais,
conforme § 3º do Art. 88, tudo da Lei Orgânica do Município,
e face ao constante do procedimento administrativo
3.143/2007 e apensos, DECRETA:
Art. 1º Fica permitido à Fazenda Pública Estadual
com destinação à Secretaria de Estado dos Negócios de
Segurança Pública, para utilização do Corpo de Bombeiros
da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o uso de um
imóvel de propriedade municipal, cadastrado sob nº
6887.33.005.002.00.6, objeto da matrícula nº 9.431 do CRI
local, assim descrito: um terreno designado remanescente
14, oriundo da matrícula nº 9.431, cuja descrição iniciase no vértice denominado nº 19D, cravado na divisa da
Avenida Presidente Médici com o a entrada principal do
Horto Municipal, definido pela Coordenada Cartesiana
Y= 7.563.518,6281 metros e X= 248.985,2894 metros,
conforme planta anexa; deste, segue-se pelo azimute
74°18’48” e ao percorrer uma distância de 61,06 metros,
encontra-se o vértice n° 19, confrontando do vértice n° 19D
ao vértice nº 19, com à Avenida Presidente Médici; deste,
segue-se pelo azimute de 170°50’09” e ao percorrer uma
distância de 86,32 metros, encontra-se o vértice nº 19A,
confrontando do vértice nº 19 ao vértice n° 19A, com o
Ginásio de Esportes Presidente Médici (área remanescente
n° 13); deste, segue pelo azimute de 265°52’43” e ao
percorrer uma distância de 41,06 metros, encontra-se o
vértice nº 19B, deste segue pelo azimute de 333°13’44”
e ao percorrer uma distância de 74,83 metros encontrase o vértice nº 19C, deste, mede-se em desenvolvimento
de curva circular de 5,56 metros, formado por arco de raio
5,14 metros e ângulo central 61°59’21”, corda do arco
com azimute 23°39’56” e ao percorrer uma distância de
5,30 metros, encontra-se o vértice n° 19 D, confrontando
do vértice n° 19A ao vértice nº 19D, com o remanescente
nº 01 (Horto Municipal) encerrando assim essa descrição
perimétrica com a área total de 4.287,82 metros quadrados.
Parágrafo único. A presente permissão de uso é
concedida a título precário, por prazo indeterminado, tendo

*-*-*-*-*

No uso de suas atribuições legais e de conformidade
com a Lei nº 4.185, de 26 de dezembro de 2011, c.c. o artigo
6–A da Lei nº 4.196, de 27 de fevereiro de 2012, DECRETA:
Art. 1º Fica aberto na Seção de Contabilidade, da
Secretaria Municipal de Finanças, um crédito adicional
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), suplementar às
seguintes dotações do orçamento em vigor:
I – Fundo Municipal de Assistência Social
13.02.00 – 08.244.4002.2375 – 44.90.52.00 – fonte
05..........................................................................................
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DECRETO Nº 4.712, DE 10 DE ABRIL DE 2012
ADEMIR ALVES LINDO, Prefeito Municipal de
Pirassununga, Estado de São Paulo................................
No uso de suas atribuições legais e de conformidade
com a Lei nº 4.190, de 6 de fevereiro de 2012, DECRETA:
Art. 1º Fica aberto na Seção de Contabilidade, da
Secretaria Municipal de Finanças, um crédito adicional no
valor de R$ 12.010,00 (doze mil e dez reais), suplementar

*-*-*-*-*
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caráter gratuito e intransferível.
Art. 2º A presente permissão será formalizada por
termo a ser lavrado pela Procuradoria Geral do Município.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 17 de abril de 2012.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal
Jorge Luís Lourenço
Secretário Municipal de Administração

I – Secretaria Municipal de Obras e Serviços
15.01.00 – 15.122.2010.1220 – 44.90.51.00............
R$ 207.000,00
II – Setor de Limpeza Pública
15.03.00 – 15.452.5001.2166 – 33.90.30.00............
R$ 29.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Pirassununga, 19 de abril de 2012.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal
Jorge Luís Lourenço
Secretário Municipal de Administração

*-*-*-*-*
DECRETO Nº 4.715, DE 19 DE ABRIL DE 2012
ADEMIR ALVES LINDO, Prefeito Municipal de
Pirassununga, Estado de São Paulo................................
No uso de suas atribuições legais e de conformidade
com a Lei nº 4.225, de 19 de abril de 2012, DECRETA:
Art. 1º Fica aberto na Seção de Contabilidade, da
Secretaria Municipal de Finanças, um crédito adicional
no valor de R$ 8.200,00 (oito mil e duzentos reais),
suplementar à seguinte dotação do orçamento em vigor:
I – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
10.01.00 – 13.392.3002.2298 – 44.90.52.00.............
R$ 8.200,00
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 Cultura e Turismo
10.01.00 – 13.392.3002.2088 – 33.90.39.00.............
R$ 8.200,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Pirassununga, 19 de abril de 2012.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal
Jorge Luís Lourenço
Secretário Municipal de Administração

*-*-*-*-*
DECRETO Nº 4.716, DE 19 DE ABRIL DE 2012
ADEMIR ALVES LINDO, Prefeito Municipal de
Pirassununga, Estado de São Paulo................................

*-*-*-*-*
DECRETO Nº 4.714, DE 19 DE ABRIL DE 2012
ADEMIR ALVES LINDO, Prefeito Municipal de
Pirassununga, Estado de São Paulo................................
No uso de suas atribuições legais e de conformidade
com a Lei nº 4.226, de 19 de abril de 2012, DECRETA:
Art. 1º Fica aberto na Seção de Contabilidade, da
Secretaria Municipal de Finanças, um crédito adicional no
valor de R$ 236.000,00 (duzentos e trinta e seis mil reais),
suplementar à seguinte dotação do orçamento em vigor:
I – Secretaria Municipal de Obras e Serviços
15.01.00 – 15.122.5010.2190 – 44.90.52.00.............
R$ 236.000,00
Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no
artigo anterior, será coberto através da anulação das
seguintes dotações do orçamento em vigor, de acordo
com o § 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964:

PÁG. 10

No uso de suas atribuições legais e de conformidade
com a Lei nº 4.185, de 26 de dezembro de 2011, c.c. o
artigo 6–A da Lei nº 4.196, de 27 de fevereiro de 2012,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto na Seção de Contabilidade, da
Secretaria Municipal de Finanças, um crédito adicional no
valor de R$ 13.650,00 (treze mil, seiscentos e cinquenta
reais), suplementar à seguinte dotação do orçamento em
vigor:
I – Fundo Municipal de Saúde
12.01.00 – 10.305.1005.2385 – 33.90.39.00 – fonte
05.........................................................................................
R$ 13.650,00
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 Saúde
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12.01.00 – 10.305.1005.2385 – 33.90.30.00 – fonte
05.........................................................................................
R$ 13.650,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Pirassununga, 19 de abril de 2012.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal
Jorge Luís Lourenço
Secretário Municipal de Administração

*-*-*-*-*
DECRETO Nº 4.717, DE 24 DE ABRIL DE 2012
ADEMIR ALVES LINDO, Prefeito Municipal de
Pirassununga, Estado de São Paulo................................
No uso de suas atribuições legais e de conformidade
com a Lei nº 4.185, de 26 de dezembro de 2011, c.c. o
artigo 6–A da Lei nº 4.196, de 27 de fevereiro de 2012,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto na Seção de Contabilidade, da
Secretaria Municipal de Finanças, um crédito adicional
no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), suplementar à
seguinte dotação do orçamento em vigor:
I – FUNDEB
09.09.00 – 12.365.2002.2379 – 33.90.39.00..............
R$ 20.000,00
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 – FUNDEB
09.09.00 – 12.365.2002.2379 – 44.90.52.00..............
R$ 20.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Pirassununga, 24 de abril de 2012.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal
Jorge Luís Lourenço
Secretário Municipal de Administração

localização do imóvel no município, composto no selo da
planta aprovada.
Art. 3º A expedição do presente Decreto, não implica
no reconhecimento pela municipalidade, da propriedade do
imóvel, citado no artigo 1º deste, nem compete à mesma,
se ater a incorreções descritivas de memoriais, objeto do
projeto.
Art. 4º O presente projeto de unificação de lotes
de terrenos urbanos deverá ser submetido ao Registro
Imobiliário no prazo de 180 (cento e oitenta) dias após a
data de sua aprovação, findo o qual, referida aprovação
ficará automaticamente cancelada, conforme artigo 18, da
Lei Federal nº 6.766/79, c.c. o § 2º do artigo 31, da Lei
Complementar nº 75/2006.
Art. 5º Em conformidade com o artigo 37, da Lei
Federal nº 6.766/79, fica vedado vender ou prometer
vender lotes de terrenos oriundos de loteamentos,
desmembramento (desdobro), enquanto não registrados
em Cartório.
Art. 6º Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 27 de abril de 2012.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal
Jorge Luís Lourenço
Secretário Municipal de Administração

*-*-*-*-*
DECRETO Nº 4.718, DE 27 DE ABRIL DE 2012
ADEMIR ALVES LINDO, Prefeito Municipal de
Pirassununga, Estado de São Paulo................................
No uso de suas atribuições legais, e de conformidade
com os autos do procedimento administrativo nº 1.883, de
25 de maio de 2009, DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado o projeto de unificação
de lotes de terrenos urbanos, localizados com frente
para a Rua João Consentino, identificados como lotes
nos 05, 06 e área remanescente do desmembramento
denominado Jardim Residente Rio Verde 1, município de
Pirassununga-SP, objeto das matrículas nos 24.542, 24.543
e 24.544 do CRI local, cadastrados na municipalidade
sob nos 6887.75.001.003.05-8, 6887.75.001.003.06-7 e
6887.75.001.003.00-2, com áreas de 250,00 m², 250,00 m²
e 1.332,60 m², respectivamente, que constam pertencer a
Diocese de Limeira, com sede na cidade de Limeira-SP,
inscrita no CNPJ sob nº 47.949.656/0035-68, cuja área
após a unificação, totalizará 1.832,60 m², tudo conforme
consta do protocolado nº 1.883/2009.
Art. 2º Fica atribuído o número deste Decreto, nos
projetos e memoriais descritivos, constantes do protocolado
citado no artigo anterior.
Parágrafo único.
Faz parte deste, o croqui de
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DECRETO Nº 4.719, DE 27 DE ABRIL DE 2012
ADEMIR ALVES LINDO, Prefeito Municipal de
Pirassununga, Estado de São Paulo................................
No uso de suas atribuições legais e de conformidade
com os autos do procedimento administrativo nº 1.586, de
10 de maio de 2011, DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado, de acordo com a Lei
Complementar Municipal nº 75/2006, o projeto de
desmembramento de imóvel urbano, localizado com
frente para a Rua São Pedro, identificado como lote 14,
da Quadra “A”, Vila Santa Fé, Distrito de Cachoeira de
Emas, município de Pirassununga-SP, objeto da matrícula
nº 28.665 do CRI local, com área total de 2.871,00 m²,
cadastrado na municipalidade sob no 6887.89.029.014.008, que consta pertencer a José Benedito Justino, portador
do RG nº 32.648.857-1 – SSP/SP e CPF nº 645.960.01804, casado com Maria Antonia Ribeiro Justino, portadora
do RG nº 9.029.307 – SSP/SP e CPF nº 176.000.80877, tudo conforme consta do protocolado nº 1.586/2011,
cujos lotes desmembrados, conforme planta e memorial
descritivo, ficam designados de:
a) terreno “01”.............................................................
717,75 m²;
b) terreno “02”.............................................................
717,75 m²;
c) terreno “03”.............................................................
717,75 m²;
d) terreno “04”.............................................................
717,75 m².
Art. 2º Fica atribuído o número deste Decreto nos
projetos e memoriais descritivos, constantes do protocolado
mencionado no artigo anterior.
Parágrafo único.
Faz parte deste, o croqui de
localização do imóvel no município.
Art. 3º A expedição do presente Decreto, não implica
no reconhecimento pela municipalidade, da propriedade do
imóvel citado no Artigo 1º deste, nem compete à mesma,
se ater a incorreções descritivas de memoriais, objeto do
projeto.
Art. 4º Todas as condições, obrigações e restrições
imputadas neste Decreto deverão constar do registro do
desmembramento, bem como, do Contrato Padrão de
compromisso de compra e venda dos lotes, a ser registrado
em Cartório.
Art. 5º O presente projeto de desmembramento
de imóvel urbano deverá ser submetido ao Registro
Imobiliário no prazo de 180 (cento e oitenta) dias após a
data de sua aprovação, findo o qual, referida aprovação
ficará automaticamente cancelada, conforme artigo 18, da
Lei Federal nº 6.766/79, c.c. o § 2º do artigo 31, da Lei
Complementar nº 75/2006.
Art. 6º Em conformidade com o artigo 37, da Lei
Federal nº 6.766/79, fica vedado vender ou prometer
vender lotes de terrenos oriundos de loteamentos,
desmembramento, enquanto não registrado em Cartório.
Art. 7º Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 27 de abril de 2012.
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 185/2012 de 2 de abril de 2012 – 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 Ronaldo Maurício Vieira, RG nº
33.917.418-3 – SSP/SP, ocupante do emprego permanente
mensalista de Jardineiro, tendo em vista o pedido de
demissão formulado.
Nº 186/2012 de 2 de abril de 2012 – 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 candidata Layra Cristina
de Luna, RG nº 48.507.392-4 – SSP/SP, classificada
em 84º 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
Educação, passando por um período de experiência de
90 dias (45 por 45), de acordo com o diploma legal acima
mencionado.
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Nº 187/2012 de 2 de abril de 2012 – 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 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 candidata Magali de Latorre, RG nº 6.298.6545 – SSP/SP, classificada em 87º 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 188/2012 de 2 de abril de 2012 – 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
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
candidata Maria Aparecida Alves de Oliveira Lima, RG
nº 15.978.980 – SSP/SP, classificada em 89º 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 Cultura e Turismo,
passando por um período de experiência de 90 dias (45
por 45), de acordo com o diploma legal acima mencionado.
Nº 189/2012 de 3 de abril de 2012 – No uso de
suas atribuições legais e face o que noticiam os autos
do Protocolado nº 189/2011, que dispõe sobre Concurso
Público de Operador de Motoniveladora e diante de vaga
existente conforme Edital de Concurso Público nº 02/2011,
resolve admitir, a partir desta data e pelo regime jurídico
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o candidato
Ronaldo Maurício Vieira, RG nº 33.917.418-3 – SSP/
SP, classificado em 2º lugar para o emprego permanente
mensalista de Operador de Motoniveladora, com
vencimentos equivalentes à referência inicial 30 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 190/2012 de 3 de abril de 2012 – No uso de
suas atribuições legais e face o que noticiam os autos do
Protocolado nº 4.660/2010, que dispõe sobre Concurso
Público de Agente de Controle de Vetor 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
candidata Vanessa Dias de Oliveira, RG nº 35.057.4741 – SSP/SP, classificada em 6º lugar para o emprego
permanente mensalista de Agente de Controle de Vetor,
com vencimentos equivalentes à referência inicial 16 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 191/2012 de 3 de abril de 2012 – No uso de
suas atribuições legais e face o que noticiam os autos
do procedimento administrativo nº 2.575/2008, resolve
exonerar, a pedido e a partir de 6 de abril do fluente ano,
a sra. Márcia Cristina Zanoni Couto, RG nº 18.985.0310 – SSP/SP, do emprego em comissão de Secretária
Municipal dos Direitos da Criança, do Adolescente e
da Terceira Idade.
Nº 192/2012 de 3 de abril de 2012 – No uso de
suas atribuições legais e face o que noticiam os autos
do procedimento administrativo nº 2.575/2008, resolve
afastar, a partir de 6 de julho do fluente ano e até o
encerramento do pleito eleitoral previsto para o presente

exercício, com percepção de vencimentos, a servidora
Márcia Cristina Zanoni Couto, RG nº 18.985.031 – SSP/
SP, titular do emprego de Assistente Social, em face da
disposição de candidatar-se a vereadora nas eleições
proporcionais, devendo restituir aos cofres municipais os
valores recebidos durante o afastamento, na ocorrência da
hipótese de não participação no pleito.
Nº 193/2012 de 3 de abril de 2012 – No uso de
suas atribuições legais e face o que noticiam os autos do
procedimento administrativo nº 913/2008, resolve afastar,
a partir de 6 de abril do fluente ano até o encerramento
do pleito eleitoral previsto para o presente exercício, com
percepção de vencimentos, o servidor Kléber Gabriel da
Silva, RG nº 19.986.185 – SSP/SP, titular do emprego de
Fiscal de Postura, em face da disposição de candidatarse a vereador nas eleições proporcionais, devendo restituir
aos cofres municipais os valores recebidos durante o
afastamento, na ocorrência da hipótese de não participação
no pleito.
Nº 194/2012 de 3 de abril de 2012 – No uso de suas
atribuições legais e face a representação encaminhada
a este Executivo Municipal pela Secretaria Municipal de
Educação, objeto do Ofício no 47/2012, resolve autorizar,
no período de 19 de março a 15 de maio do fluente ano,
a prorrogação da designação da professora Karem
Teresinha Zuffo, RG nº 19.188.764 – SSP/SP, para reger
classe de 1º ano, período da manhã, com funcionamento
junto à EMEIEF (R) “Professora Maria Aparecida Reck
Cabral Guimarães”, conforme consta do Anexo I à Portaria
nº 106, de 16 de fevereiro de 2012.
Nº 195/2012 de 9 de abril de 2012 – 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
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 candidata
Marta Joílda de Barros, RG nº 17.293.200-2 – SSP/SP,
classificada em 91º 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 Educação, passando por um período de experiência de
90 dias (45 por 45), de acordo com o diploma legal acima
mencionado.
Nº 196/2012 de 9 de abril de 2012 – No uso de
suas atribuições legais, e face ao constante nos autos
do procedimento administrativo nº 3.393/2011, resolve
designar o servidor desta municipalidade Marcos Tadeu
Lébeis, Diretor Auxiliar Contábil, CRC nº 1SP188747/O–7,
e o servidor Antonio Augusto Gavazza, Engenheiro Civil,
CREA nº 0601187646, para, respectivamente, exercerem
as funções de Gestor e Responsável Técnico do
convênio a ser firmado com a Secretaria de Planejamento
e Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo.
Nº 197/2012 de 9 de abril de 2012 – No uso de suas
atribuições legais, resolve exonerar, a partir desta data,
a servidora desta municipalidade Roberta Therense da
Silva, RG nº 21.409.345-1 – SSP/SP, ocupante do emprego
em comissão de Encarregada de Creches Municipais.
Nº 198/2012 de 10 de abril de 2012 – No exercício
do cargo e uso das prerrogativas legais, conforme o inciso
II do Artigo 54 c.c. o inciso VII do Artigo 26 da Lei Orgânica
do Município, resolve nomear, a partir desta data, a sra.
Roberta Therense da Silva, RG nº 21.409.345-1 – SSP/
SP, para o emprego em comissão de Secretária Municipal
dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Terceira
Idade.
Nº 199/2012 de 10 de abril de 2012 – No uso de
suas atribuições legais, resolve autorizar a Seção de
Pessoal a efetuar, a partir de 4 de abril do fluente ano, a
rescisão do contrato de trabalho da servidora Rosalina
Pazini Daniel, RG nº 7.209.335-3 – SSP/SP, ocupante do
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emprego permanente mensalista de Ajudante de Serviços
Diversos, tendo em vista o pedido de demissão formulado.
Nº 200/2012 de 11 de abril de 2012 – No uso de
suas atribuições legais, resolve autorizar a Seção de
Pessoal a efetuar, a partir de 10 de abril do fluente ano,
a rescisão do contrato de trabalho da servidora Catarina
Guarany Bohn, RG nº 26.497.493-1 – SSP/SP, ocupante
do emprego permanente horista de Monitor de Educação
Básica, tendo em vista o pedido de demissão formulado.
Nº 201/2012 de 11 de abril de 2012 – No uso de suas
atribuições legais, resolve autorizar a Seção de Pessoal
a efetuar, a partir de 10 de abril do fluente ano, a rescisão
do contrato de trabalho da servidora Débora Fernanda
Noronha Rosa, RG nº 28.057.419-8 – SSP/SP, ocupante
do emprego permanente horista de Monitor de Educação
Básica, tendo em vista o pedido de demissão formulado.
Nº 202/2012 de 11 de abril de 2012 – No uso de
suas atribuições legais e face o que noticiam os autos do
Protocolado nº 3.339/2011, que dispõe sobre Concurso
Público de Advogado e diante da abertura de vaga por
força da Lei nº 4.209, de 14 de março de 2012, resolve
admitir, a partir de 16 de abril do fluente ano e pelo regime
jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o
candidato Cléber Botazini de Souza, RG nº 12.405.737
– SSP/MG, classificado em 3º lugar para o emprego
permanente mensalista de Advogado, com vencimentos
equivalentes à referência inicial 43 e jornada de trabalho
de 30 (trinta) horas semanais, subordinado à Procuradoria
Geral do Município.
Nº 203/2012 de 16 de abril de 2012 – No uso de suas
atribuições legais, resolve nomear, a partir desta data e
pelo regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), a sra. Fernanda Motta Barroso, RG nº 36.905.314X – SSP/SP, para o emprego em comissão de Supervisor
Geral de Almoxarifado, com vencimentos equivalentes à
referência inicial 37.
Nº 204/2012 de 16 de abril de 2012 – No uso de suas
atribuições legais, resolve autorizar a Seção de Pessoal a
efetuar, a partir de 14 de abril do fluente ano, a rescisão do
contrato de trabalho do servidor Francisco Gerez, RG nº
24.916.791-8 – SSP/SP, ocupante do emprego permanente
horista de Médico Psiquiatra, tendo em vista o pedido de
demissão formulado.
Nº 205/2012 de 16 de abril de 2012 – No uso de
suas atribuições legais e face ao constante nos autos
do procedimento administrativo nº 3.339/2011, resolve
revogar, a partir desta data e em seu inteiro teor, a
Portaria nº 202 , de 11 de abril de 2012, que dispõe sobre
a admissão do candidato Cléber Botazini de Souza, RG
nº 12.405.737 – SSP/MG, classificado em 3º lugar para
o emprego permanente mensalista de Advogado, com
vencimentos equivalentes à referência inicial 43 e jornada
de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, subordinado à
Procuradoria Geral do Município.
Nº 206/2012 de 16 de abril de 2012 – No uso de
suas atribuições legais e face o que noticiam os autos do
Protocolado nº 3.339/2011, que dispõe sobre Concurso
Público de Advogado e diante da abertura de vaga por
força da Lei nº 4.209, de 14 de março de 2012, resolve
admitir, a partir desta data e pelo regime jurídico da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o candidato
Cléber Botazini de Souza, RG nº 12.405.737 – SSP/
MG, classificado em 3º lugar para o emprego permanente
mensalista de Advogado, com vencimentos equivalentes
à referência inicial 43 e jornada de trabalho de 30 (trinta)
horas semanais, subordinado à Procuradoria Geral do
Município, passando por um período de experiência de
90 dias (45 por 45), de acordo com o diploma legal acima
mencionado.
Nº 207/2012 de 20 de abril de 2012 – No uso de
suas atribuições legais, resolve designar, no período
de 2 de abril a 1º de maio do fluente ano, a servidora
desta municipalidade Geórgia Augusta Ortenzi, RG nº
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21.128.479-8 – SSP/SP, para responder pelo emprego em
comissão de Secretária Municipal de Finanças, tendo em
vista as férias concedidas ao sr. Lorival Rodrigues.
Nº 208/2012 de 20 de abril de 2012 – No uso de suas
atribuições legais, resolve designar, a partir desta data, o
servidor desta municipalidade Cléber Botazini de Souza,
RG nº 12.405.737 – SSP/MG, como membro da Comissão
Municipal de Licitações, em substituição à servidora Érica
Regina Pianca.
Nº 209/2012 de 20 de abril de 2012 – No uso de suas
atribuições legais e face a representação encaminhada
a este Executivo Municipal pela Secretaria Municipal de
Educação, objeto do Ofício no 52/12; 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, c.c. a Lei nº 4.209, de 14 de março de 2012,
resolve: I – Designar a professora da Rede Municipal de
Ensino - Janieire Moreira Mazzuco, RG nº 25.305.5246 – SSP/SP, para responder pelas funções de Professor
Coordenador, afastando-a da regência da classe de 3º
ano, período da tarde, com funcionamento junto a EMEF
“Prof. Iran Rodrigues”, perfazendo carga horária de 20
horas semanais. II – Os efeitos desta Portaria retroagem à
data de 9 de abril do fluente ano e perduram até o final do
ano letivo de 2012.
Nº 210/2012 de 20 de abril de 2012 – No uso de suas
atribuições legais e face a representação encaminhada
a este Executivo Municipal pela Secretaria Municipal
de Educação, objeto do Ofício no 53/2012, resolve: 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 igual ao salário básico de
Professor. (QUADRO / ANEXO)
Nº 211/2012 de 23 de abril de 2012 – No uso de
suas atribuições legais e face ao constante nos autos
do procedimento administrativo nº 497/2008, resolve
restabelecer, a partir desta data, o prazo de 90 (noventa),
dias para conclusão dos trabalhos de que trata a Portaria
nº 205, de 13 de abril de 2012.
Nº 212/2012 de 23 de abril de 2012 – No uso de
suas atribuições legais e, face o constante dos autos do
procedimento administrativo nº 390/2001, resolve designar,
a partir desta data, as servidoras desta municipalidade
Deise Armelinda Lozano e Adriana Gonçalves Mello,
para integrarem o Conselho Municipal do Idoso, na
qualidade de membro titular e suplente, respectivamente,
como representantes da Secretaria Municipal dos Direitos
da Criança, do Adolescente e da Terceira Idade, exercendo
suas funções a título de relevância pública.
Nº 213/2012 de 23 de abril de 2012 – 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 Renato Omar Ranzoni, RG nº
33.255.845-9 – SSP/SP ocupante do emprego permanente
mensalista de Supervisor de Agente de Controle de
Vetor, tendo em vista o pedido de demissão formulado.
Nº 214/2012 de 24 de abril de 2012 – No uso de
suas atribuições legais, e face ao constante nos autos
do procedimento administrativo nº 1.273/2008, resolve
autorizar a Seção de Pessoal a efetuar, a partir de 26 de
abril do fluente ano, a rescisão do contrato de trabalho da
servidora Nathália Christina Loura, RG nº 41.393.745-8 –
SSP/SP, ocupante do emprego mensalista de provimento
não efetivo de Agente Comunitário de Saúde – Área 009
– Raia, tendo em vista a demissão sem justa causa.
Nº 215/2012 de 24 de abril de 2012 – No uso de
suas atribuições legais e, considerando que a servidora
Rosana Maria Cipriano Moraes, cumpriu o Programa
de Reabilitação Profissional do INSS, conforme consta
dos autos do procedimento administrativo nº 4.091/2011,
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resolve reabilitar, sem prejuízo de seus vencimentos e
demais vantagens, a servidora pública municipal Rosana
Maria Cipriano Moraes, RG nº 16.421.727-7 – SSP/
SP, ocupante do emprego permanente mensalista de
Auxiliar de Enfermagem, para desempenhar as funções
de Auxiliar de Enfermagem em função diversa, ficando
subordinada à Secretaria Municipal de Saúde.
Nº 216/2012 de 27 de abril de 2012 – No uso de suas
atribuições legais, resolve autorizar a Seção de Pessoal a
efetuar, a partir de 30 de abril do fluente ano, a rescisão do
contrato de trabalho da servidora Sônia Cristina Martins
de Mendonça, RG nº 08.147.299-5 – SSP/RJ, ocupante
do emprego permanente mensalista de Bibliotecário,
tendo em vista o pedido de demissão formulado.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal
Jorge Luís Lourenço
Secretário Municipal de Administração
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SEÇÃO DE LICITAÇÃO
Suspensão de Edital
Edital: 42/12. Processo Administrativo: 755/2012.
Pregão Presencial: 38/12. Objeto: aquisição de medalhas
para premiações da Secretaria Municipal de Esportes. A
Prefeitura Municipal de Pirassununga informa à todos
interessados que o presente certame encontra-se
SUSPENSO.
Pirassununga, 2 de abril de 2012.
Rafaela C. Machnosck Martins
Responsável pela Chefia da Seção de Licitação.
*-*-*-*-*
Resultado de Pregão
Edital: 40/12. Processo Administrativo: 116/2012.
Pregão Presencial: 36/12. Objeto: aquisição de gêneros
alimentícios. Empresa vencedora: COMERCIAL GAIA
LTDA.-EPP, itens 01, 03, 04, 06 a 12, 14 a 25, 27 a 29 e 31.
Fica homologada nos termos da Lei.
Pirassununga, 2 de abril de 2012.
Carlos Antonio Carvalho de Campos
Pregoeiro
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.
*-*-*-*-*
Arquivamento
Edital: 39/12. Processo Administrativo: 361/2012.
Pregão Presencial: 35/12. Objeto: aquisição de aparelhos
de ar condicionado. Empresa vencedora: J. C. BARBIERI
& CIA. LTDA.-ME, itens 01 e 02. Fica homologada nos
termos da Lei.
Pirassununga, 30 de março de 2012.
Carlos Antonio Carvalho de Campos
Pregoeiro
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.
*-*-*-*-*
Extrato de Contrato
Edital: 240/11. Processo Administrativo: 4199/2011.
Pregão Presencial: 189/11. Objeto: aquisição de gêneros
alimentícios para a “Cozinha Comunitária”. Proponentes:
6. Contrato nº 79/2012. Contratada: RAFAEL NORI-ME.
Valor: R$ 38.883,00 (trinta e oito mil, oitocentos e oitenta
e três reais). Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 3/
ABR/2012. Contrato nº 78/2012. Contratada: ALNUTRI
ALIMENTOS LTDA. Valor: R$ 98.378,00 (noventa e oito mil,
trezentos e setenta e oito reais). Vigência: 12 (doze) meses.
Assinatura: 2/ABR/2012. Contrato nº 77/2012. Contratada:
NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Valor: R$ 4.550,00 (quatro mil, quinhentos e cinquenta
reais). Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 30/
MAR/2012. Contrato nº 76/2012. Contratada: COMERCIAL
JOÃO AFONSO LTDA. Valor: R$ 19.626,00 (dezenove mil,
seiscentos e vinte e seis reais). Vigência: 12 (doze) meses.
Assinatura: 30/MAR/2012.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal
*-*-*-*-*
Comunicado
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O Município de Pirassununga, através de sua
Comissão de Registro Cadastral, com fulcro no artigo 34,
§ 1º, da Lei nº 8.666/93, Decreto Municipal nº 3.789/2009
e Decreto Municipal nº 4.707/2012, nesta oportunidade
procede ao chamamento público para a atualização
dos registros cadastrais e para o ingresso de novos
interessados. Assim, ficam intimados os titulares de CRC já
expedidos por este Município a procederem a atualização
de seus registros cadastrais até o dia 30/04/2012, sob pena
de cancelamento. Para atualização do registro cadastral, a
empresa já cadastrada junto à esta Administração deverá
proceder a apresentação da documentação relativa a
regularidade jurídica, fiscal e trabalhista (a regularidade
jurídica terá validade de um ano de sua apresentação e
sendo obrigação e responsabilidade do interessado a sua
imediata apresentação, caso haja alteração). Informa, por
fim, que os documentos necessários e o procedimento
para a expedição do CRC estão disponíveis para consulta
através do site www.pirassununga.sp.gov.br.
Pirassununga, 3 de abril de 2012.
Angelita Franco de Sousa
Presidente da Comissão de Registro Cadastral.
*-*-*-*-*
Edital Retificado
Edital: 43/12. Processo Administrativo: 857/2012.
Tomada de Preços: 05/12. Objeto: a contratação de
empresa especializada para execução de serviços de
infraestrutura e pavimentação asfáltica na avenida Juca
Costa, entre a rotatória da Rua Arcindo Lébeis até o
Viaduto da SP-225, com fornecimento de material e mãode-obra especializada. O Edital retificado será fornecido
aos interessados na Seção de Licitação, na rua Galício Del
Nero, nº 51 - Centro, a partir do dia 4 de abril até o dia 24
de abril de 2012, 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 às 9 horas, do
dia 27 de abril de 2012, na Seção de Comunicações, no
endereço acima. As empresas deverão estar devidamente
cadastradas na Prefeitura Municipal de Pirassununga,
conforme Decreto nº 3.789/2009 e Decreto nº 4.707/2012,
até o dia 24 de abril de 2012.
Pirassununga, 3 de abril de 2012.
Rafaela C. Machnosck Martins
Responsável pela Chefia da Seção de Licitação.
*-*-*-*-*
Edital Retificado
Edital: 44/12. Processo Administrativo: 78/2012.
Tomada de Preços: 06/12. Objeto: a contratação de
pessoa jurídica para prestação de serviços especializados
de Consultoria e Assessoria em fornecer apoio a gestão
governamental nas áreas de direito financeiro público,
licitações e contratações, repasses públicos ao terceiro
setor e funcionalismo publico. O Edital retificado será
fornecido aos interessados na Seção de Licitação, na rua
Galício Del Nero, nº 51 - Centro, a partir do dia 4 de abril
até o dia 8 de maio de 2012, 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 às 9 horas do dia 11 de maio de 2012, na Seção de
Comunicações, no endereço acima. As empresas deverão
estar devidamente cadastradas na Prefeitura Municipal de
Pirassununga, conforme Decreto nº 3.789/2009 e Decreto
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*-*-*-*-*

PROSABOR
INDUSTRIAL
E
COMERCIAL
DE
ALIMENTOS LTDA.-ME. Valor: R$ 95.550,00 (noventa
e cinco mil, quinhentos e cinquenta reais). Vigência: 12
(doze) meses. Assinatura: 4/ABR/2012.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

Edital nº 45/12

*-*-*-*-*

Edital: 45/12. Processo Administrativo: 687/2012.
Pregão Presencial: 39/12. Objeto: contratação de empresa
especializada para o fornecimento de marmitex e lanches
para funcionários da Secretaria Municipal de Obras e
Serviços, funcionários da Secretaria Municipal de Cultura e
Turismo e aos participantes do “Projeto Guri”. O Edital será
fornecido aos interessados na Seção de Licitação, na rua
Galício Del Nero, nº 51 - Centro, a partir do dia 9 de abril
até o dia 18 de abril de 2012, 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 às 9 horas do dia 19 de abril de 2012, na Seção de
Comunicações, no endereço acima.
Pirassununga, 4 de abril de 2012.
Rafaela C. Machnosck Martins
Responsável pela Chefia da Seção de Licitação.

Extrato de Ata de Registro de Preços

nº 4.707/2012, até o dia 8 de maio de 2012.
Pirassununga, 3 de abril de 2012.
Rafaela C. Machnosck Martins
Responsável pela Chefia da Seção de Licitação.

*-*-*-*-*
Edital nº 46/12
Edital: 46/12. Processo Administrativo: 665/2012.
Pregão Presencial: 40/12. Objeto: contratação de empresa
especializada para a execução de serviço de dedetização
e desratização na Secretaria Municipal de Saúde e todas
Unidades de Saúde da Rede Municipal. O Edital será
fornecido aos interessados na Seção de Licitação, na rua
Galício Del Nero, nº 51 - Centro, a partir do dia 9 de abril
até o dia 18 de abril de 2012, 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 às 14 horas do dia 19 de abril de 2012, na Seção de
Comunicações, no endereço acima.
Pirassununga, 4 de abril de 2012.
Rafaela C. Machnosck Martins
Responsável pela Chefia da Seção de Licitação.

Edital: 192/11. Processo Administrativo: 3645/2011.
Pregão Presencial: 145/11. Objeto: Registro de preços
de gêneros alimentícios para atender as necessidades
do Setor de Merenda Escolar. Proponentes: 14. Extrato
da Ata nº 07/2012. Contratada: COMERCIAL JOÃO
AFONSO LTDA. Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura:
30/MAR/2012. Extrato da Ata nº 10/2012. Contratada:
NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 30/MAR/2012.
Extrato da Ata nº 08/2012. Contratada: SÃO BRAZ S/A
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS. Vigência:
12 (doze) meses. Assinatura: 2/ABR/2012. Extrato da Ata
nº 11/2012. Contratada: ALNUTRI ALIMENTOS LTDA.
Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 2/ABR/2012.
Extrato da Ata nº 12/2012. Contratada: RAFAEL NORIME. Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 3/ABR/2012.
Extrato da Ata nº 15/2012. Contratada: M. ZAMBONI
COM. REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIMENTÍCIOS
E MERCADORIAS EM GERAL-ME. Vigência: 12 (doze)
meses. Assinatura: 4/ABR/2012.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.
*-*-*-*-*
Resultado de Pregão
Edital: 38/12. Processo Administrativo: 574/2012.
Pregão Presencial: 34/12. Objeto: aquisição de
equipamentos de proteção individual. Empresas
vencedoras: ANDRÉ MAURÍCIO BOROTTO-EPP, itens:
01 a 17, 22, 27 e 30; e MARIA LUCIA MICHELIN MAFUDME, itens: 18 a 21, 23 a 26, 28 e 29. Fica homologada nos
termos da Lei.
Pirassununga, 4 de abril de 2012.
Carlos Antonio Carvalho de Campos
Pregoeiro
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

*-*-*-*-*

*-*-*-*-*

Adjudicação / Homologação
Edital: 07/12. Processo Administrativo: 4386/11.
Tomada de Preços: 02/12. Objeto: a contratação de
empresa especializada com fornecimento de mão-de-obra
e materiais de primeira qualidade, para a modernização
do Campo de Futebol localizado no Jardim Kamel. Fica
homologada nos termos da Lei, a Ata de Julgamento
publicada no D.O.E., em 15 de março de 2012.
Pirassununga, 2 de abril de 2012.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.
*-*-*-*-*
Extrato de Contrato

Extrato de Contrato
Edital: 06/12. Processo Administrativo: 4405/2011.
Tomada de Preços: 01/12. Objeto: a contratação de
empresa especializada, para fornecimento de mão-deobra e materiais de primeira qualidade, para reforma e
adequação da Praça Conselheiro Antonio Prado e da Praça
da Igreja Matriz, localizadas em área central do município
de Pirassununga/SP. Proponentes: 2. Contrato nº 83/12.
Contratada: PRODEX CONSTRUTORA E COMERCIAL
LTDA. Valor: R$ 732.408,39 (setecentos e trinta e dois mil,
quatrocentos e oito reais e trinta e nove centavos). Vigência:
4 (quatro) meses. Assinatura: 9/ABR/2012.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

Edital: 27/12. Processo Administrativo: 658/2012.
Pregão Presencial: 23/12. Objeto: Aquisição de grãos de
soja. Proponentes: 2. Contrato nº 80/2012. Contratada:
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Edital: 28/12. Processo Administrativo: 642/2012.
Pregão Presencial: 24/12. Objeto: aquisição de gás GLP
para atender as necessidades do Setor de Merenda Escolar.
Proponentes: 2. Contrato nº 74/12. Contratada: GASBALL
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. Valor: R$
69.748,00 (sessenta e nove mil, setecentos e quarenta e oito
reais). Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 9/ABR/2012.
Contrato nº 75/12. Contratada: PHMF COMÉRCIO DE GÁS
LTDA.-EPP. Valor: R$ 5.940,00 (cinco mil e novecentos e
quarenta reais). Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 3/
ABR/2012.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.
*-*-*-*-*
Edital nº 36/12
Edital: 36/12. Processo Administrativo: 718/2012.
Pregão Presencial: 32/12. Objeto: aquisição de diversos
tipos de carnes e embutidos para a “Cozinha Comunitária”.
Proponentes: 1. Contrato nº 82/12. Contratada: SÓ
PEIXE IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO DE ALIMENTOS E
TRANSPORTES LTDA. Valor: R$ 11.730,00 (onze mil,
setecentos e trinta reais). Vigência: 12 (doze) meses.
Assinatura: 9/ABR/2012.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.
*-*-*-*-*
Edital nº 47/12
Edital: 47/12. Processo Administrativo: 360/2012.
Pregão Presencial: 41/12. Objeto: aquisição de toners.
O Edital será fornecido aos interessados na Seção de
Licitação, na rua Galício Del Nero, nº 51 - Centro, a partir
do dia 11 de abril até o dia 23 de abril de 2012, 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 às 9 horas do dia 24 de abril
de 2012, na Seção de Comunicações, no endereço acima.
Pirassununga, 10 de abril de 2012.
Rafaela C. Machnosck Martins
Responsável pela Chefia da Seção de Licitação.
*-*-*-*-*
Edital nº 48/12
Edital: 48/12. Processo Administrativo: 796/2012.
Pregão Presencial: 42/12. Objeto: contratação de empresa
especializada prestadora de serviços para implantação
do Projeto “Novos Ambientes de Ensino-aprendizagem”
incluindo fornecimento de lousas interativas e acessórios,
instalação, manutenção, capacitação de utilização,
assessoria e suporte tecnológico aos professores. O Edital
será fornecido aos interessados na Seção de Licitação, na
rua Galício Del Nero, nº 51 - Centro, a partir do dia 11 de
abril até o dia 24 de abril de 2012, 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 às 9 horas do dia 25 de abril de 2012, na Seção de
Comunicações, no endereço acima.
Pirassununga, 10 de abril de 2012.
Rafaela C. Machnosck Martins
Responsável pela Chefia da Seção de Licitação.

PÁG. 26

*-*-*-*-*
Extrato de Ata de Registro de Preços
Edital: 192/11. Processo Administrativo: 3645/2011.
Pregão Presencial: 145/11. Objeto: Registro de preços de
gêneros alimentícios para atender as necessidades do Setor
de Merenda Escolar. Proponentes: 14. Extrato da Ata nº
09/2012. Contratada: CRIALIMENTOS IND. E COMÉRCIO
LTDA. Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 2/ABR/2012.
Extrato da Ata nº 13/2012. Contratada: BIOTEC IND. E
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. Vigência: 12 (doze)
meses. Assinatura: 4/ABR/2012. Extrato da Ata nº 14/2012.
Contratada: MIX BRU COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 10/ABR/2012.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.
*-*-*-*-*
Edital nº 21/12
Edital: 21/12. Processo Administrativo: 333/2012.
Pregão Presencial: 19/12. Objeto: Registro de Preços,
pelo prazo de 12 (doze) meses, de exames laboratoriais
relacionados nas tabelas do SIGTAP "Sistema de
Gerenciamento da Tabela de Procedimentos e OPM
do SUS". Proponentes: 2. Extrato da Ata nº 16/2012.
Contratada: DAC – ANÁLISES CLÍNICAS SS LTDA.
Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 10/ABR/2012.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal de Pirassununga.
*-*-*-*-*
Edital nº 49/12
Edital: 49/12. Processo Administrativo: 1033/2012.
Pregão Presencial: 43/12. Objeto: a contratação de
empresa especializada para elaboração, execução e
organização de Concurso Público. O Edital será fornecido
aos interessados na Seção de Licitação, na rua Galício Del
Nero, nº 51 - Centro, a partir do dia 12 de abril até o dia 24
de abril de 2012, 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 às 15 horas do
dia 25 de abril de 2012, na Seção de Comunicações, no
endereço acima.
Pirassununga, 11 de abril de 2012.
Rafaela C. Machnosck Martins
Responsável pela Chefia da Seção de Licitação.
*-*-*-*-*
Edital nº 50/12
Edital: 50/12. Processo Administrativo: 47/2012.
Pregão Presencial: 44/12. Objeto: aquisição de material
de limpeza, higiene e descartáveis para atender as
necessidades de diversas Secretarias do Município.
O Edital será fornecido aos interessados na Seção de
Licitação, na rua Galício Del Nero, nº 51 - Centro, a partir
do dia 12 de abril até o dia 25 de abril de 2012, 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 às 9 horas do dia 26 de abril
de 2012, na Seção de Comunicações, no endereço acima.
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Pirassununga, 11 de abril de 2012.
Rafaela C. Machnosck Martins
Responsável pela Chefia da Seção de Licitação.
*-*-*-*-*
Edital nº 51/12
Edital: 51/12. Processo Administrativo: 359/2012.
Pregão Presencial: 45/12. Objeto: aquisição de
equipamentos e acessórios de informática. O Edital será
fornecido aos interessados na Seção de Licitação, na rua
Galício Del Nero, nº 51 - Centro, a partir do dia 12 de abril
até o dia 2 de maio de 2012, 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 às 9 horas do dia 3 de maio de 2012, na
Seção de Comunicações, no endereço acima.
Pirassununga, 11 de abril de 2012.
Rafaela C. Machnosck Martins
Responsável pela Chefia da Seção de Licitação.

incluindo capacitação/assessoria e suporte tecnológico.
Proponentes: 1. Contrato nº 58/12. Contratada: SISTEMAS
DE ENSINO UNO LTDA. Valor: R$ 709.740,00 (setecentos
e nove mil, setecentos e quarenta reais). Vigência: 12
(doze) meses. Assinatura: 11/ABR/2012.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.
*-*-*-*-*
Edital nº 20/12

*-*-*-*-*

Edital: 20/12. Processo Administrativo: 98/2012.
Pregão Presencial: 18/12. Objeto: contratação de empresa
para fornecimento de material didático para o ensino de
inglês aos alunos do Ensino Fundamental (CICLO I), da
Rede Municipal de Ensino, com serviços de capacitação/
assessoria e suporte tecnológico aos professores.
Proponentes: 1. Contrato nº 59/12. Contratada: SISTEMAS
DE ENSINO UNO LTDA. Valor: R$ 169.390,00 (cento e
sessenta e nove mil, trezentos e noventa reais). Vigência:
12 (doze) meses. Assinatura: 11/ABR/2012.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

Edital Retificado

*-*-*-*-*

Edital: 48/12. Processo Administrativo: 796/2012.
Pregão Presencial: 42/12. Objeto: contratação de empresa
especializada prestadora de serviços para implantação
do Projeto “Novos Ambientes de Ensino-aprendizagem”
incluindo fornecimento de lousas interativas e acessórios,
instalação, manutenção, capacitação de utilização,
assessoria e suporte tecnológico aos professores. O Edital
retificado será fornecido aos interessados na Seção de
Licitação, na rua Galício Del Nero, nº 51 - Centro, a partir
do dia 13 de abril até o dia 3 de maio de 2012, 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 às 9 horas do dia 4 de maio
de 2012, na Seção de Comunicações, no endereço acima.
Pirassununga, 12 de abril de 2012.
Rafaela C. Machnosck Martins
Responsável pela Chefia da Seção de Licitação.

Arquivamento

*-*-*-*-*
Extrato de Contrato
Edital: 18/12. Processo Administrativo: 97/2012.
Pregão Presencial: 16/12. Objeto: Aquisição de material
didático para o ensino de Arte para os alunos do Ensino
Fundamental – Ciclo I da Rede Municipal de Ensino e para
os professores, com serviços de capacitação/assessoria
e suporte pedagógico. Proponentes: 1. Contrato nº 61/12.
Contratada: SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA. Valor:
R$ 153.999,90 (cento e cinquenta e três mil, novecentos
e noventa e nove reais e noventa centavos). Vigência: 12
(doze) meses. Assinatura: 11/ABR/2012.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.
*-*-*-*-*
Edital nº 19/12
Edital: 19/12. Processo Administrativo: 99/2012.
Pregão Presencial: 17/12. Objeto: Aquisição de
material didático para alunos da educação infantil e
ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino,

Processo Administrativo: 805/2012. Convite: 11/12.
Objeto: Locação e manutenção de sanitários químicos
para o evento “Dia do Trabalhador 2012”. Tendo em vista
o FRACASSO do referido Convite, fica determinado seu
ARQUIVAMENTO.
Pirassununga, 12 de abril de 2012.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.
*-*-*-*-*
Resultado de Pregão
Edital: 41/12. Processo Administrativo: 778/2012.
Pregão Presencial: 37/12. Objeto: aquisição de pneus.
Empresas vencedoras: CÉLIO MILO DE ANDRADE-EPP,
item 01; COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A, itens: 02 a 04.
Fica homologada nos termos da Lei.
Pirassununga, 13 de abril de 2012.
Carlos Antonio Carvalho de Campos
Pregoeiro
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.
*-*-*-*-*
Edital nº 52/12
Edital: 52/12. Processo Administrativo: 4576/2011.
Pregão Presencial: 46/12. Objeto: aquisição de móveis
para o novo prédio da Secretaria Municipal de Educação.
O Edital será fornecido aos interessados na Seção de
Licitação, na rua Galício Del Nero, nº 51 - Centro, a partir
do dia 17 de abril até o dia 4 de maio de 2012, 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 às 9 horas do dia 7 de maio
de 2012, na Seção de Comunicações, no endereço acima.
Pirassununga, 16 de abril de 2012.
Rafaela C. Machnosck Martins
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Responsável pela Chefia da Seção de Licitação.
*-*-*-*-*
Extrato de Ata de Registro de Preços
Edital: 210/11. Processo Administrativo: 3988/2011.
Pregão Presencial: 161/11. Objeto: Registro de Preços,
pelo prazo de 12 meses, para a contratação de empresa
para o fornecimento de material de limpeza. Proponentes:
11. Extrato da Ata nº 17/2012. Contratada: ANA VALERIA
TONELOTTO-ME. Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura:
13/ABR/2012. Extrato da Ata nº 18/2012. Contratada:
NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 10/ABR/2012.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.
*-*-*-*-*
Extrato de Contrato
Processo Administrativo: 550/2012. Convite: 09/12.
Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços
de arbitragem esportiva para Campeonatos e Torneios
que serão realizados no ano de 2012. Proponentes: 3.
Contrato nº 91/12. Contratada: Associação Regional
Pró-Árbitros Limeirense (ARPAL). Valor: R$ 78.696,90
(setenta e oito mil, seiscentos e noventa e seis reais e
noventa centavos). Vigência: 31/DEZ/2012. Assinatura:
17/ABR/2012.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.
*-*-*-*-*
Ata de Julgamento
Documentos de Habilitação
Edital: 26/12. Processo Administrativo: 990/2011.
Tomada de Preços: 04/12. Objeto: a contratação de
empresa especializada, com fornecimento de mão-deobra e materiais de primeira qualidade, para reforma
e ampliação da Escola Estadual “General Asdrúbal da
Cunha”, localizada à rua Antonio Magnani, nº 232 - Vila
Pinheiro. Empresas habilitadas para a próxima fase
“Proposta Comercial”: PRODEX CONSTRUTORA E
COMERCIAL LTDA. e CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO
CIVIL LTDA. Empresas Inabilitadas: Capeme Construtora
e Incorporadora Ltda. e Vêneto Engenharia Ltda.
Pirassununga, 28 de março de 2012.
Flávia Sobreira Rita
Presidente da CML.
*-*-*-*-*
Edital nº 53/12
Edital: 53/12. Processo Administrativo: 771/2012.
Pregão Presencial: 47/12. Objeto: aquisição de câmaras
para conservação de vacinas e equipamentos hospitalares.
O Edital será fornecido aos interessados na Seção de
Licitação, na rua Galício Del Nero, nº 51 - Centro, a partir
do dia 19 de abril até o dia 7 de maio de 2012, 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 às 9 horas do dia 8 de maio
de 2012, na Seção de Comunicações, no endereço acima.
Pirassununga, 18 de abril de 2012.

PÁG. 28

Rafaela C. Machnosck Martins
Responsável pela Chefia da Seção de Licitação.
*-*-*-*-*
Extrato de Contrato
Edital: 54/12. Processo Administrativo: 1105/2012.
Tomada de Preços: 07/12. Objeto: Contratação de
empresa especializada, com fornecimento de mão-deobra e materiais de primeira qualidade, para instalação
de iluminação pública ornamental no prolongamentos da
avenida Juca Costa em Pirassununga/SP. O Edital será
fornecido aos interessados na Seção de Licitação, na rua
Galício Del Nero, nº 51 - Centro, a partir do dia 19 de abril
até o dia 7 de maio de 2012, 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 às 14 horas do dia 10 de maio de 2012, na Seção de
Comunicações, no endereço acima. As empresas deverão
estar devidamente cadastradas na Prefeitura Municipal de
Pirassununga, conforme Decreto nº 3.789/09 e Decreto nº
4.707/12, até o dia 7 de maio de 2012.
Pirassununga, 18 de abril de 2012.
Rafaela C. Machnosck Martins
Responsável pela Chefia da Seção de Licitação.
*-*-*-*-*
Arquivamento
Edital: 30/12. Processo Administrativo: 618/2012.
Pregão Presencial: 26/12. Objeto: contratação de empresa
especializada para instalação de câmara frigorífica
em painéis desmontáveis, construídos em “termoeps”
expandido e revestidos nas duas faces com chapa de
aço carbono, com pintura eletrostática na cor branca,
com fornecimento de mão-de-obra e materiais de primeira
qualidade, seguindo-se especificações técnicas do
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Tendo em vista o FRACASSO do referido Pregão, fica
determinado seu ARQUIVAMENTO.
Pirassununga, 17 de abril de 2012.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.
*-*-*-*-*
Extrato de Contrato
Edital: 37/12. Processo Administrativo: 802/2012.
Pregão Presencial: 33/12. Objeto: contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de som e
iluminação para diversos eventos da Secretaria Municipal
de Cultura e Turismo. Proponentes: 5. Contrato nº 84/2012.
Contratada: SOM PETRÔ SONORIZAÇÕES E EVENTOS
LTDA. Valor: R$ 2.400,00 (dois mil quatrocentos reais).
Vigência: 20/ABR/12. Assinatura: 29/MAR/2012. Contrato
nº 85/2012. Contratada: JOTA JUNIOR PRODUÇÕES E
EVENTOS MUSICAIS LTDA.-ME. Valor: R$ 14.645,00
(quatorze mil seiscentos e quarenta e cinco reais). Vigência:
30/NOV/2012. Assinatura: 12/ABR/2012. (Publicação efetuada
nesta data em virtude de falha na tramitação administrativa dos autos.)
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.
*-*-*-*-*
Edital nº 55/12
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Edital: 55/12. Processo Administrativo: 1016/2012.
Pregão Presencial: 48/12. Objeto: Aquisição de materiais
para execução de ampliação do sistema de abastecimento
de água de Pirassununga/SP – captação, estações
elevatórias e adução condicionantes, no Município
de Pirassununga, no âmbito do programa serviços
urbanos de água e esgoto, ação ampliação de sistema
de abastecimento de água. O Edital será fornecido aos
interessados na Seção de Licitação, na rua Galício Del
Nero, nº 51 - Centro, a partir do dia 20 de abril até o dia 4
de maio de 2012, 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 às 15 horas
do dia 7 de maio de 2012, na Seção de Comunicações, no
endereço acima.
Pirassununga, 19 de abril de 2012.
Rafaela C. Machnosck Martins
Responsável pela Chefia da Seção de Licitação.
*-*-*-*-*
Extrato de Contrato
Edital: 186/11. Processo Administrativo: 3505/11.
Concorrência Pública nº 29/11. Objeto: Execução de
ampliação do sistema de abastecimento de água de
Pirassununga/SP - Captação, estações elevatórias e
adução condicionantes, no Município de Pirassununga,
no âmbito do Programa Serviços Urbanos de Água e
Esgoto, Ação Ampliação de sistema de abastecimento de
água. Proponentes: 2. Contrato nº 86/2012. Contratada:
EBCI – EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES
INDUSTRIAIS LTDA. Valor: R$ 4.467.345,20 (quatro
milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, trezentos e
quarenta e cinco reais e vinte centavos). Vigência: prazo
de execução dos serviços acrescido de 90 (noventa) dias.
Assinatura: 17 de abril de 2012.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.
*-*-*-*-*
Ata de Julgamento
Proposta Comercial
Edital: 23/12. Processo Administrativo: 505/12.
Tomada de Preços: 03/12. Objeto: a contratação de
empresa especializada, com fornecimento de mão-deobra e material de primeira qualidade, para recapeamento
asfáltico com CBUQ em ruas do Conjunto Habitacional
Jardim das Laranjeiras. Empresa vencedora: SCALA
GUAÇU LTDA.
Pirassununga, 13 de abril de 2012.
Flávia Sobreira Rita
Presidente da CML.
*-*-*-*-*
Edital nº 56/12
Edital: 56/12. Processo Administrativo: 1134/12.
Concorrência Pública: 01/12. Objeto: exploração a título
de concessão de uso de espaço físico (chalé nº 08) para a
exploração da atividade de “Bar e Lanchonete”, localizado
no Distrito de Cachoeira de Emas. O Edital será fornecido
aos interessados na Seção de Licitação, na rua Galício
Del Nero, nº 51 - Centro, à partir do dia 23 de abril de 2012
até o dia 22 de maio de 2012, 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 às 14 horas do dia 23 de maio de 2012, na Seção de
Comunicações, no endereço acima.
Pirassununga, 20 de abril de 2012.
Rafaela C. Machnosck Martins
Responsável pela Chefia da Seção de Licitação.
*-*-*-*-*
Edital nº 57/12
Edital: 57/12. Processo Administrativo: 1133/12.
Concorrência Pública: 02/12. Objeto: exploração a título de
concessão de uso de espaço físico (chalé nº 09) para a
exploração da atividade de “Bar e Lanchonete”, localizado
no Distrito de Cachoeira de Emas. O Edital será fornecido
aos interessados na Seção de Licitação, na rua Galício Del
Nero, nº 51 - Centro, à partir do dia 23 de abril de 2012
até o dia 23 de maio de 2012, 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 às 14 horas do dia 24 de maio de 2012, na Seção de
Comunicações, no endereço acima.
Pirassununga, 20 de abril de 2012.
Rafaela C. Machnosck Martins
Responsável pela Chefia da Seção de Licitação.
*-*-*-*-*
Edital nº 58/12
Edital: 58/12. Processo Administrativo: 1132/12.
Concorrência Pública: 03/12. Objeto: exploração a título de
concessão de uso de espaço físico (chalé nº 10) para a
exploração da atividade de “Bar e Lanchonete”, localizado
no Distrito de Cachoeira de Emas. O Edital será fornecido
aos interessados na Seção de Licitação, na rua Galício Del
Nero, nº 51 - Centro, à partir do dia 23 de abril de 2012
até o dia 24 de maio de 2012, 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 às 14 horas do dia 25 de maio de 2012, na Seção de
Comunicações, no endereço acima.
Pirassununga, 20 de abril de 2012.
Rafaela C. Machnosck Martins
Responsável pela Chefia da Seção de Licitação.
*-*-*-*-*
Extrato de Contrato
Edital: 07/12. Processo Administrativo: 4386/11.
Tomada de Preços nº 02/12. Objeto: contratação de
empresa especializada com fornecimento de mão-de-obra
e materiais de primeira qualidade, para a modernização do
campo de futebol localizado no Jardim Kamel. Proponentes:
2. Contrato nº 89/2012. Contratada: CONSTRUMETA
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. Valor: R$ 336.400,00
(trezentos e trinta e seis mil e quatrocentos reais). Vigência:
3 (três) meses. Assinatura: 18/ABR/12.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.
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Edital: 56/12. Processo Administrativo: 1134/12.
Concorrência Pública: 01/12. Objeto: exploração a título de
concessão de uso de espaço físico (chalé nº 08) para a
exploração da atividade de “Bar e Lanchonete”, localizado
no Distrito de Cachoeira de Emas. O Edital será fornecido
aos interessados na Seção de Licitação, na rua Galício Del
Nero, nº 51 - Centro, à partir do dia 23 de abril de 2012
até o dia 22 de maio de 2012, 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 às 14 horas do dia 23 de maio de 2012, na Seção de
Comunicações, no endereço acima.
Pirassununga, 20 de abril de 2012.
Rafaela C. Machnosck Martins
Responsável pela Chefia da Seção de Licitação.
*-*-*-*-*

Edital: 57/12. Processo Administrativo: 1133/12.
Concorrência Pública: 02/12. Objeto: exploração a título de
concessão de uso de espaço físico (chalé nº 09) para a
exploração da atividade de “Bar e Lanchonete”, localizado
no Distrito de Cachoeira de Emas. O Edital será fornecido
aos interessados na Seção de Licitação, na rua Galício Del
Nero, nº 51 - Centro, à partir do dia 23 de abril de 2012
até o dia 23 de maio de 2012, 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 às 14 horas do dia 24 de maio de 2012, na Seção de
Comunicações, no endereço acima.
Pirassununga, 20 de abril de 2012.
Rafaela C. Machnosck Martins
Responsável pela Chefia da Seção de Licitação.
*-*-*-*-*
Edital nº 58/12
Edital: 58/12. Processo Administrativo: 1132/12.
Concorrência Pública: 03/12. Objeto: exploração a título de
concessão de uso de espaço físico (chalé nº 10) para a
exploração da atividade de “Bar e Lanchonete”, localizado
no Distrito de Cachoeira de Emas. O Edital será fornecido
aos interessados na Seção de Licitação, na rua Galício Del
Nero, nº 51 - Centro, à partir do dia 23 de abril de 2012
até o dia 24 de maio de 2012, 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 às 14 horas do dia 25 de maio de 2012, na Seção de
Comunicações, no endereço acima.
Pirassununga, 20 de abril de 2012.
Rafaela C. Machnosck Martins
Responsável pela Chefia da Seção de Licitação.
*-*-*-*-*
Extrato de Contrato
Edital: 07/12. Processo Administrativo: 4386/11.
Tomada de Preços nº 02/12. Objeto: contratação de
empresa especializada com fornecimento de mão-de-obra
e materiais de primeira qualidade, para a modernização do
campo de futebol localizado no Jardim Kamel. Proponentes:

PÁG. 30

2. Contrato nº 89/2012. Contratada: CONSTRUMETA
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. Valor: R$ 336.400,00
(trezentos e trinta e seis mil e quatrocentos reais). Vigência:
3 (três) meses. Assinatura: 18/ABR/12.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal

Seção de Licitação. Os envelopes deverão ser protocolados
até às 9 horas do dia 14 de maio de 2012, na Seção de
Comunicações, no endereço acima.
Pirassununga, 25 de abril de 2012.
Rafaela C. Machnosck Martins
Responsável pela Chefia da Seção de Licitação.

*-*-*-*-*

*-*-*-*-*

Extrato de Contrato

Edital nº 60/12

Edital: 40/12. Processo Administrativo: 116/2012.
Pregão Presencial: 36/12. Objeto: aquisição de gêneros
alimentícios. Proponentes: 1. Contrato nº 88/12. Contratada:
COMERCIAL GAIA LTDA.-EPP. Valor: R$ 2.580,85 (dois
mil, quinhentos e oitenta reais e oitenta e cinco centavos).
Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 20/ABR/2012.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

Edital: 60/12. Processo Administrativo: 1245/2012.
Pregão Presencial: 50/12. Objeto: aquisição de carnes
e embutidos para a Cozinha Comunitária. O Edital será
fornecido aos interessados na Seção de Licitação, na rua
Galício Del Nero, nº 51 - Centro, a partir do dia 26 de abril
até o dia 11 de maio de 2012, 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 às 14 horas do dia 14 de maio de 2012, na Seção de
Comunicações, no endereço acima.
Pirassununga, 25 de abril de 2012.
Rafaela C. Machnosck Martins
Responsável pela Chefia da Seção de Licitação.

*-*-*-*-*

Edital nº 57/12

Imprensa Oficial do Município

Arquivamento
Processo Administrativo: 974/2012. Convite: 14/12.
Objeto: Locação de palco para a Festa do Dia do Trabalhador.
Tendo em vista que o referido Convite foi declarado
DESERTO, fica determinado seu ARQUIVAMENTO.
Pirassununga, 20 de abril de 2012.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.
*-*-*-*-*
Retificação de Edital
Edital: 55/12. Processo Administrativo: 1016/2012.
Pregão Presencial: 48/12. Objeto: Aquisição de materiais
para execução de ampliação do sistema de abastecimento
de água de Pirassununga/SP – captação, estações
elevatórias e adução condicionantes, no Município de
Pirassununga, no âmbito do programa serviços urbanos
de água e esgoto, ação ampliação de sistema de
abastecimento de água. O Edital retificado será fornecido
aos interessados na Seção de Licitação, na rua Galício Del
Nero, nº 51 - Centro, a partir do dia 26 de abril até o dia 10
de maio de 2012, 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 às 9 horas do
dia 11 de maio de 2012, na Seção de Comunicações, no
endereço acima. Informamos ainda, que o edital retificado
será encaminhado aos licitantes que já procederam a
retirada junto à Seção de Licitação.
Pirassununga, 25 de abril de 2012.
Rafaela C. Machnosck Martins
Responsável pela Chefia da Seção de Licitação.
*-*-*-*-*
Edital nº 59/12
Edital: 59/12. Processo Administrativo: 790/2012.
Pregão Presencial: 49/12. Objeto: aquisição de coletes de
proteção balística nível II para a Guarda Municipal. O Edital
será fornecido aos interessados na Seção de Licitação, na
rua Galício Del Nero, nº 51 - Centro, a partir do dia 26 de
abril até o dia 11 de maio de 2012, 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
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*-*-*-*-*
Edital nº 61/12
Edital: 61/12. Processo Administrativo: 1323/12.
Concorrência Pública: 04/12. Objeto: exploração a título
de concessão de uso de “boxes” localizados no Centro
Comercial “Eunice Alves Rosa”, no Distrito de Cachoeira
de Emas (boxes 04, 10, 13, 59 e 100), para o fim de
abrigar a Feira de Antiguidades, roupas, louças, bijuterias
e brinquedos. O Edital será fornecido aos interessados
na Seção de Licitação, na rua Galício Del Nero, nº 51 Centro, à partir do dia 26 de abril de 2012 até o dia 29 de
maio de 2012, 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 às 9 horas do
dia 30 de maio de 2012, na Seção de Comunicações, no
endereço acima.
Pirassununga, 25 de abril de 2012.
Rafaela C. Machnosck Martins
Responsável pela Chefia da Seção de Licitação.
*-*-*-*-*
Edital nº 62/12
Edital: 62/12. Processo Administrativo: 1291/12.
Concorrência Pública: 05/12. Objeto: e exploração a título
de concessão de uso de “boxes” localizados no Centro
Comercial “Eunice Alves Rosa”, no Distrito de Cachoeira de
Emas (boxes 101, 116 e 119), para o o fim de abrigar a Feira
Municipal de Artes e Artesanato. O Edital será fornecido aos
interessados na Seção de Licitação, na rua Galício Del Nero,
nº 51 - Centro, à partir do dia 26 de abril de 2012 até o dia 30
de maio de 2012, 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 às 9 horas do
dia 31 de maio de 2012, na Seção de Comunicações, no
endereço acima.
Pirassununga, 25 de abril de 2012.
Rafaela C. Machnosck Martins
Responsável pela Chefia da Seção de Licitação.

*-*-*-*-*
Edital nº 63/12
Edital: 63/12. Processo Administrativo: 1307/12.
Concorrência Pública: 06/12. Objeto: Concessão de uso
do Box nº 01, localizado no Terminal Rodoviário Municipal,
com frente para a Rua dos Lemes, com área total de
257,61 metros quadrados, para a exploração da atividade
de “Restaurante”. O Edital será fornecido aos interessados
na Seção de Licitação, na rua Galício Del Nero, nº 51 Centro, à partir do dia 26 de abril de 2012 até o dia 31 de
maio de 2012, 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 às 9 horas do
dia 1º de junho de 2012, na Seção de Comunicações, no
endereço acima.
Pirassununga, 25 de abril de 2012.
Rafaela C. Machnosck Martins
Responsável pela Chefia da Seção de Licitação.
*-*-*-*-*
Extrato de Contrato
Processo Administrativo: 791/2012. Convite: 12/12.
Objeto: a contratação de empresa especializada para
execução de serviços gráficos para Secretaria Municipal
de Governo, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e
Secretaria Municipal da Saúde. Proponentes: 2. Contrato
nº 92/12. Contratada: EDITORA STILLO PIRASSUNUNGA
LTDA.-EPP. Valor: R$ 3.665,00 (três mil, seiscentos
e sessenta e cinco reais). Vigência: 6 (seis) meses.
Assinatura: 23/ABR/2012. Contrato nº 93/12. Contratada:
PIRAGRÁFICA EDITORA LTDA.-EPP. Valor: R$ 4.132,00
(quatro mil, cento e trinta e dois reais). Vigência: 6 (seis)
meses. Assinatura: 19/ABR/2012.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.
*-*-*-*-*
Suspensão de Edital
Edital: 50/12. Processo Administrativo: 47/2012.
Pregão Presencial: 44/12. Objeto: aquisição de material
de limpeza, higiene e descartáveis para atender as
necessidades de diversas Secretarias do Município. A
Prefeitura Municipal de Pirassununga informa à todos
interessados que o presente certame encontra-se
SUSPENSO.
Pirassununga, 24 de abril de 2012.
Carlos Antonio Carvalho de Campos
Pregoeiro.
*-*-*-*-*
Resultado de Pregão
Edital: 49/12. Processo Administrativo: 1033/2012.
Pregão Presencial: 43/12. Objeto: contratação de empresa
especializada para elaboração, execução e organização
de Concurso Público. Empresa vencedora: SAWABONA
PROMOÇÕES E EVENTOS PEDAGÓGICOS LTDA. Fica
homologada nos termos da Lei.
Pirassununga, 25 de abril de 2012.
Carlos Antonio Carvalho de Campos
Pregoeiro.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.
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*-*-*-*-*
Edital nº 47/12
Edital: 47/12. Processo Administrativo: 360/2012.
Pregão Presencial: 41/12. Objeto: aquisição de toners.
Empresa vencedora: GERALDA MARIA DE LIMA DOS
SANTOS-ME, itens: 01 a 04. Fica homologada nos termos
da Lei.
Pirassununga, 24 de abril de 2012.
Carlos Antonio Carvalho de Campos
Pregoeiro.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.
*-*-*-*-*
Edital nº 64/12
Edital: 64/12. Processo Administrativo: 1209/2012.
Pregão Presencial: 51/12. Objeto: aquisição de ambulância
zero-quilômetro. O Edital será fornecido aos interessados
na Seção de Licitação, na rua Galício Del Nero, nº 51 Centro, a partir do dia 2 de maio até o dia 14 de maio
de 2012, 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 às 9 horas do
dia 15 de maio de 2012, na Seção de Comunicações, no
endereço acima.
Pirassununga, 27 de abril de 2012.
Rafaela C. Machnosck Martins
Responsável pela Chefia da Seção de Licitação.
*-*-*-*-*
Edital nº 65/12
Edital: 65/12. Processo Administrativo: 1324/2012.
Pregão Presencial: 52/12. Objeto: aquisição de veículos
zero-quilômetro 4-portas e veículo utilitário transporte
tipo lotação. O Edital será fornecido aos interessados na
Seção de Licitação, na rua Galício Del Nero, nº 51 - Centro,
a partir do dia 2 de maio até o dia 14 de maio de 2012,
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 às 14 horas do
dia 15 de maio de 2012, na Seção de Comunicações, no
endereço acima.
Pirassununga, 27 de abril de 2012.
Rafaela C. Machnosck Martins
Responsável pela Chefia da Seção de Licitação.
*-*-*-*-*
Edital nº 66/12
Edital: 66/12. Processo Administrativo: 1308/12.
Concorrência Pública: 07/12. Objeto: exploração a título de
concessão de uso dos boxes nº 05, 16 e 23, localizado no
Terminal Rodoviário Municipal, com frente para a rua dos
Lemes, para a exploração da atividade de “Lanchonete”.
O Edital será fornecido aos interessados na Seção de
Licitação, na rua Galício Del Nero, nº 51 - Centro, à partir
do dia 2 de maio de 2012 até o dia 1º de junho de 2012,
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
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deverão ser protocolados até às 9 horas do dia 4 de junho
de 2012, na Seção de Comunicações, no endereço acima.
Pirassununga, 27 de abril de 2012.
Rafaela C. Machnosck Martins
Responsável pela Chefia da Seção de Licitação.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
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a vigência do contrato por mais 45 (quarenta e cinco) dias,
contados a partir de 11 de março de 2012, operando-se
tal dilação em virtude dos índices pluviométricos ocorridos
no período de execução das obras. Objeto: Construção de
uma Unidade de Saúde da Família na Vila Santa Fé.

*-*-*-*-*

SEÇÃO DE MATERIAL

Dispensa de Licitação nº 06/12

Compra Direta nº 303/12

Modalidade: Dispensa de Licitação nº 06/2012.
Processo Administrativo: 978/12. Extrato de Contrato
nº 81/2012. Contratada: RETIFICA CONQUISTA LTDA.EPP. Valor: R$ 16.095,15 (dezesseis mil noventa e cinco
reais e quinze centavos). Assinatura: 4/ABR/2012.
Vigência: 30 (trinta dias). Objeto: contratação de empresa
especializada para a realização de serviços de retifica de
motores em veiculo da municipalidade, com fornecimento
e colocação de peças. Proponentes: 3.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

Modalidade: Compra Direta nº 303/2012. Processo
Administrativo: 655/12. Extrato de Contrato nº 60/2012.
Contratada: CRISTIANA BEATRICE LYKOUROPOULOS.
Valor: R$ 7.840,00 (sete mil, oitocentos e quarenta reais).
Assinatura: 22/MAR/2012. Vigência: 10 (dez) meses.
Objeto: Contratação de serviços de capacitação e saúde
coletiva para equipes de saúde mental para capacitar os
servidores do CRICA. Proponentes: 3.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

*-*-*-*-*

*-*-*-*-*

Tomada de Preços nº 07/10

Dispensa de Licitação nº 05/2012

Modalidade: Tomada de Preços nº 07/10. Processo
Administrativo: 752/2010. Termo Prorrogação ao
Contrato nº 97/10. Termo Aditivo nº 50/12. Contratada:
RICARDO DE ALMEIDA SOUZA-ME. Assinatura: 26/
MAR/2012. Prorrogação: Fica prorrogada a vigência do
contrato por um período de 12 (doze) meses, contados a
partir de 1º de maio de 2012. Valor: o valor da presente
prorrogação para o período de 12 (doze) meses será na
ordem de R$ 123.625,84 (cento e vinte e três mil, seiscentos
e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos). Objeto:
Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços
junto ao Canil Municipal.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

Modalidade: Dispensa de Licitação nº 05/2012.
Processo Administrativo nº 915/2012. Contratada:
ELIVANDA LIRA DA SILVA BRITO-ME. Valor: R$ 4.359,50
(quatro mil trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta
centavos). Assinatura: 2/ABR/2012. Objeto: aquisição de
materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Saúde.
Vigência: prazo de entrega imediato. Proponentes: 3.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

*-*-*-*-*
Concorrência Pública nº 23/11
Modalidade: Concorrência Pública n° 23/2011.
Processo Administrativo: 991/2011. Termo Prorrogação
ao Contrato nº 81/11. Termo Aditivo nº 53/12. Contratada:
CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. Assinatura:
29/MAR/2012. Prorrogação: fica prorrogada a vigência do
contrato por um período de 110 (cento e dez) dias, contados
a partir de 1º de março de 2012, retroagindo seus efeitos
àquela data, reprogramando-se assim, seu termo final e
improrrogável, para o dia 18 de junho de 2012, face ao
atraso por parte da administração no remanejamento dos
comércios e demais serviços, o que ocasionou o retardo
na execução da obra por parte da contratada. Objeto:
Reforma e adequação do Terminal Rodoviário.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

*-*-*-*-*
Tomada de Preços nº 06/11
Modalidade: Tomada de Preços n° 06/2011.
Processo Administrativo: 921/2011. Termo Prorrogação
ao Contrato nº 109/11. Termo Aditivo nº 52/12.
Contratada: CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
Assinatura: 12/MAR/2012. Prorrogação: fica prorrogada
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*-*-*-*-*
Tomada de Preços nº 23/2010
Modalidade: Tomada de Preços nº 23/10. Processo
Administrativo: 4080/2010. Termo de Prorrogação ao
Contrato nº 33/11. Termo Aditivo nº 54/12. Contratada:
ROMASI CONSTRUTORA LTDA.-EPP. Assinatura: 3/
ABR/2012. Objeto: reforma e ampliação da Unidade de
Saúde da Família, localizada na avenida Dr. Ivo Xavier
Ferreira, s/nº - Vila São Pedro. Prorrogação: fica prorrogada
a vigência do contrato por mais 60 (sessenta) dias,
contados a partir de 19 de março de 2012, retroagindo seus
efeitos àquela data, em virtude do retardo na conclusão da
obra, por conta de tempo demandado pela Administração
na conclusão de trabalhos de sua responsabilidade, que
deveriam ser executados previamente aos serviços de
pintura e conclusão do pavimento externo do prédio.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

*-*-*-*-*
Compra Direta nº 1410/2011
Modalidade: Compra Direta nº 1410/2011. Processo
Administrativo nº 4117/2011. Extrato de Contrato
nº 347/2011. Contratada: MARIA DE LOS DOLORES
FABRICH ZANON DAMIAZO - 03983566880. Valor: R$
7.594,00 (sete mil, quinhentos e noventa e quatro reais).
Assinatura: 14/NOV/2011. Vigência: 20 (vinte) dias,
podendo ser prorrogado. Objeto: contratação de serviços
de confecção de figurinos a serem utilizados na MAIP2011. Proponentes: 3.

Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

*-*-*-*-*
Dispensa de Licitação nº 37/2011
Modalidade: Dispensa de Licitação nº 37/2011.
Processo Administrativo nº 3937/2011. Extrato de
Contrato nº 340/2011. Contratada: ODETE F. DE S.
ANGELIS COMÉRCO DE PEÇAS E SERVIÇOS GERAISEPP. Valor: R$ 7.950,00 (sete mil, novecentos e cinquenta
reais). Assinatura: 24/NOV/2011. Vigência: 20 (vinte)
dias. Objeto: contratação de empresa para fornecimento
de mão-de-obra em troca do kit motor, com colocação de
peças fornecidas pelo Governo do Estado, na auto-Bomba
Plataforma (ABP-51). Proponentes: 3.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

*-*-*-*-*
Dispensa de Licitação nº 39/2011
Modalidade: Dispensa de Licitação nº 39/2011.
Processo Administrativo nº 4137/2011. Contratada:
ELIVANDA LIRA DA SILVA BRITO-ME. Valor: R$ 8.839,00
(oito mil, oitocentos e trinta e nove reais). Assinatura:
23/NOV/2011. Vigência: entrega imediata. Contratada:
NILDA FERNANDES ROQUE SIANI–EPP. Valor: R$
21.231,00 (vinte e um mil, duzentos e trinta e um reais).
Assinatura: 23/NOV/2011. Objeto: aquisição de material
de limpeza para unidades escolares. Proponentes: 4.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

*-*-*-*-*
Compra Direta nº 1404/2011
Modalidade: Compra Direta nº 1404/2011. Processo
Administrativo nº 4119/2011. Extrato de Contrato nº
346/2011. Contratada: ELETRIZANTE CATAI & CATAI
LTDA.-EPP. Valor: R$ 7.930,00 (sete mil, novecentos e
trinta reais). Assinatura: 22/NOV/2011. Vigência: até
16 de janeiro de 2012. Objeto: contratação de mão-deobra especializada para instalação, e posterior retirada de
Decoração Natalina. Proponentes: 3.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

*-*-*-*-*
Inexigibilidade nº 12/2011
Modalidade: Inexigibilidade nº 12/2011. Processo
Administrativo nº 4100/2011. Extrato de Contrato nº
356/2011. Contratada: MÁRCIA REGINA BERNARDI-ME.
Valor: R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais). Assinatura:
24/NOV/2011. Vigência: 4 de dezembro de 2011. Objeto:
contratação de show musical de “FERRETTI JR. E A
CARAVANA SHOW DE RÁDIO RANCHÃO SERTANEJO,
para a programação da “FESTA DA PIRACEMA”, em
Cachoeira de Emas.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

*-*-*-*-*
Compra Direta nº 1875/2008
Modalidade:
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Processo Administrativo nº 3713/08. Termo de
Prorrogação ao Contrato nº 227/2008. Contratada: C&C
DISTRIBUIDORA DE COPIADORA E SUPRIMENTOS
LTDA.-EPP. Assinatura: 14/NOV/2011. Prorrogação: fica
prorrogada a vigência do contrato pelo prazo de 12 (doze)
meses, a contar de 18 de dezembro de 2011. Valor: para
atender a prorrogação será de R$ 450,00 (quatrocentos
e cinquenta reais). Objeto: manutenção preventiva e
corretiva, excluídas todas as reposições de peças e
materiais de consumo em máquina copiadora para a S.M.
de Educação.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

*-*-*-*-*
Convite nº 36/2011
Modalidade: Convite nº 36/2011. Processo
Administrativo nº 3221/11. Termo de Prorrogação
ao Contrato nº 247/2011. Contratada: J. J. BINOTI DE
BARROS-ME. Assinatura: 24/NOV/2011. Prorrogação:
fica prorrogada a vigência do contrato pelo prazo de
30 (trinta) dias, contados de 5 de novembro de 2011,
retroagindo seus efeitos àquela data, tendo em virtude
da falta do material no mercado. Objeto: colocação de
fachada no Teatro Municipal “Cacilda Becker”.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

*-*-*-*-*
Tomada de Preços nº 08/2011
Modalidade: Tomada de Preços nº 08/2011.
Processo Administrativo nº 1156/11. Termo de
Prorrogação ao Contrato nº 140/2011. Contratada:
MAGRO & MARGRO CONSTRUTORA LTDA. Assinatura:
22/NOV/2011. Prorrogação: fica prorrogada a vigência
do contrato POR MAIS 3 (três) meses, contados a partir
de 22/NOV/2011, em virtude de atraso na conclusão do
serviço contratado, o qual foi ocasionado pelos elevados
índices pluviométricos. Objeto: execução de cobertura
em estrutura metálica em 2 (duas) quadras poliesportivas
e respectivos pisos e complementos, situados no CEFE
“Presidente Médici”.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

*-*-*-*-*
Compra Direta nº 1403/11
Modalidade: Compra Direta nº 1403/2011. Processo
Administrativo nº 3901/2011. Extrato de Contrato nº
341/2011. Contratada: LUIS EDUARDO TARTARINI 289618878-90. Valor: R$ 4.950,00 (quatro mil, novecentos
e cinquenta reais). Assinatura: 18/NOV/2011. Vigência:
até a data prevista para o pagamento. Objeto: locação
de 2 (dois) carrinhos de pipoca e 3 (três) máquinas de
algodão-doce, com toda mão-de-obra e material, para
atender o evento “CASA DO PAPAI NOEL”, realizado pela
S.M. de Cultura, no EMAIC “Castelinho”.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

*-*-*-*-*
Convite nº 23/2011
Modalidade: Convite nº 23/2011. Processo
Administrativo nº 1942/11. Termo de Alteração ao
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Contrato nº 110/2011. Contratada: LAERCIA FRANCISCA
GARCIA-ME. Assinatura: 24/NOV/2011. Alteração: fica
alterado o “Anexo Único” do contrato de modo a substituir a
locação de sanitários químicos programada para o evento
“Ação de Graças a Nossa Senhora Aparecida” (inicialmente
previsto para 12 de outubro, porém não foi realizado), pela
locação de sanitários a serem utilizados na festividade
denominada “Chegada do Papai Noel”, a ocorrer em 27 de
novembro 2011. Prorrogação: fica prorrogada a vigência
do contrato por mais 46 (quarenta e seis) dias, a contar
de 20 de outubro de 2011, retroagindo seus efeitos àquela
data, vez no plano fático a avença não sofreu solução de
continuidade. Objeto: locação de sanitários químicos para
atender eventos da S.M. de Cultura e Turismo.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

*-*-*-*-*
Inexigibilidade nº 02/10
Modalidade: Inexigibilidade nº 02/10. Processo
Administrativo nº 4289/2009. Termo de Prorrogação ao
Contrato nº 74/10. Termo Aditivo nº 60/12. Contratada:
CONSIST SOFTWARE LTDA. Assinatura: 11/ABR/2012.
Objeto: prestação de serviços de Consultoria e
Desenvolvimento de novas funcionalidades para o Sistema
de Tributação e Arrecadação denominado “CONSIST
AM”, em uso nesta municipalidade. Prorrogação: fica
prorrogada a vigência do contrato por um período de
12 (doze) meses, contados a partir de 10 de maio de
2012, face a existência de saldo do objeto que não será
consumido no prazo de vigência inicial da avença.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

*-*-*-*-*
Tomada de Preços nº 06/2010
Modalidade: Tomada de Preços nº 06/10. Processo
Administrativo nº 922/2010. Termo de Prorrogação
ao Contrato nº 119/10. Termo Aditivo nº 59/12.
Contratada: ALEXANDRE RODRIGUES DA FONSECA–
ME. Assinatura: 11/ABR/2012. Objeto: fornecimento de
refeições (marmitex) para os funcionários plantonistas da
Central de Ambulância. Prorrogação: fica prorrogada a
vigência do contrato por 12 (doze) meses, a contar de
24 de maio de 2012, em virtude da existência de saldo do
objeto contratual a ser consumido.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

*-*-*-*-*
Dispensa de Licitação
Termo de Prorrogação de Contrato de Locação
de Imóvel. Modalidade: Dispensa de Licitação. Processo
Administrativo nº 889/2008. Locador: MOZART
BAGGIO. Locatário: Município de Pirassununga. Objeto
da Locação: imóvel situado na rua 13 de Maio, nº 1603 Centro, em Pirassununga (SP), destinado exclusivamente
aos funcionamentos do Cartórios Eleitorais da 96ª e 311ª
Zonas Eleitorais. Prorrogação: fica prorrogada a vigência
do contrato pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar de 1º
de abril até 31 de março de 2013, retroagindo seus efeitos
aquela data. Valor: o valor total da presente prorrogação
para o período de 12 (doze) meses, será na ordem de R$
16.038,48 (dezesseis mil, trinta e oito reais e quarenta e
oito centavos). Assinatura: 18/ABR/2012.
Ademir Alves Lindo
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Prefeito Municipal.

*-*-*-*-*
Tomada de Preços nº 59/2008
Modalidade: Tomada de Preços nº 59/08. Processo
Administrativo: 3470/2008. Termo de Alteração ao
Contrato nº 33/09. Termo Aditivo nº 65/12. Contratada:
PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS.
Assinatura: 16/ABR/2012. Prorrogação: fica prorrogada
a vigência do contrato por um período de 12 (doze) meses,
contados a partir de 17 de abril de 2012. Valor: o valor
total da prorrogação será de R$ 29.391,48 (vinte e nove
mil, trezentos e noventa e um mil reais e quarenta e oito
centavos). Termo de Alteração ao Contrato nº 34/09.
Termo Aditivo nº 66/12. Contratada: ITAÚ SEGUROS
DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A. Assinatura: 16/ABR/2012.
Prorrogação: fica prorrogada a vigência do contrato por
um período de 12 (doze) meses, contados a partir de 7 de
abril de 2012, retroagindo seus efeitos àquela data. Valor:
o valor para atender o período será de R$ 12.205,56 (doze
mil, duzentos e cinco reais e cinquenta e seis centavos).
Objeto: prestação de serviços de seguro de veículos da
frota municipal.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (DST/AIDS), vinculado
à S.M. de Saúde. Prorrogação: fica prorrogada a vigência
do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 9 de
maio de 2012. Valor: o valor total para o período de 12
(doze) meses será de R$ 12.557,28 (doze mil, quinhentos e
cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos). Assinatura:
18/ABR/2012.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

*-*-*-*-*
Inexigibilidade nº 03/12
Modalidade: Inexigibilidade nº 03/12. Processo
Administrativo nº 1230/2012. Extrato de Contrato nº
94/2012. Contratada: ANDRADE, ANDRADE EDITORA
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME. Assinatura: 25/
ABR/2012. Valor: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
Vigência: dia 1º de maio de 2012. Objeto: contratação de
show musical com o cantor 'NETINHO E BANDA”, a ser
realizado nas comemorações do Dia do Trabalhador, no
Lago Municipal.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

*-*-*-*-*

*-*-*-*-*

Concorrência Pública nº 28/11

Pregão Presencial nº 42/11

Modalidade: Concorrência Pública nº 28/11.
Protocolo Administrativo nº 2906/11. Objeto: exploração,
a título de concessão de uso de “boxes” localizados no
Centro Comercial “Eunice Alves Rosa”, no Distrito de
Cachoeira de Emas (box 101), para a feira de artes e
artesanatos. DECRETO Nº 4.680 DE 29 DE FEVEREIRO
DE 2012; ART 01º Fica extinto, a partir de 21 de dezembro
de 2011, o Contrato público nº 318/11, celebrado com o Sr.
Moisés Vieira, datado de 24 de outubro de 2011, em virtude
do falecimento do concessionário.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

Modalidade: Pregão Presencial nº 42/2011.
Processo Administrativo nº 1276/11. Termo de
Prorrogação ao Contrato nº 52/2011. Contratada: LUIZ
CLAUDIO CARVALHO BRIGANTE & IRMÃ LTDA.-ME.
Assinatura: 20/ABR/2012. Prorrogação: fica prorrogada
a vigência do contrato por mais 2 (dois) meses, a contar de
29 de abril de 2012, em virtude da existência de saldo do
objeto contratual a ser consumido. Objeto: fornecimento de
marmitex e lanches para funcionários da S.M. de Cultura e
Turismo.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

*-*-*-*-*

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

Dispensa de Licitação nº 08/2012
Modalidade: Dispensa de Licitação nº 08/2012.
Processo Administrativo nº 1040/2012. Contratada:
DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA.-EPP.
Valor: R$ 20.880,00 (vinte mil, oitocentos e oitenta reais).
Assinatura: 18/ABR/2012. Objeto: sabonete líquido
perolizado e papel toalha interfolhado. Vigência: prazo de
entrega imediato. Proponentes: 3.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal.

*-*-*-*-*
Termo de Prorrogação de Contrato de Locação de
Imóvel
Termo de Prorrogação de Contrato de Locação
de Imóvel - Dispensa de Licitação nº 26/10. Protocolo
administrativo nº 296/2005. Contrato nº 173/10. Termo
Aditivo nº 63/12. Locador: MARIA DAS GRAÇAS
MUCILLO. Locatário: Município de Pirassununga. Objeto
da Locação: Imóvel situado à rua Joaquim Procópio de
Araújo, nº 1382 - Centro, em Pirassununga/SP, destinado
exclusivamente ao funcionamento do SAE – SERVIÇO DE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Notificação (ões)
▪ Para que se torne público, a municipalidade
a testa e justifica que o pagamento à empresa Prodex
Construtora e Comercial Ltda., não foi realizado no
vencimento, por falta do depósito da caução referente ao
Contrato nº 159/2010 – Concorrência Pública nº 01/2010,
Nota Fiscal nº 135. Pirassununga, 11 de abril de 2012.
Pirassununga, março de 2012.
Ademir Alves Lindo
Prefeito Municipal
Maria José Fernandes Aldriguetti
Chefe da Seção de Tesouraria

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
Resumo de Termo de Autorização de Uso de Área
Pública
Protocolo
Administrativo
nº
1034/2007.
Fundamento Legal: Artigo 88, da Lei Orgânica Municipal.
Partes: Município de Pirassununga e José Roberto
Pereira da Silva. Objeto: Uso de área pública consistente
ao Campo de Futebol “José Maldonado”, situado no
complexo esportivo do CEFE/“Presidente Médici”, Jardim
Carlos Gomes, neste município, com finalidade específica
para a realização de evento esportivo Regional Mix, no
dia 8 de abril de 2012, das 8 às 10 horas, a título precário,
gratuito, intransferível e temporário. Vigência: somente
no dia 8 de abril de 2012. Data da assinatura: 3 de abril
de 2012.
Dr. Rodrigo Franco de Toledo
Procurador-Geral.
*-*-*-*-*
Resumo de Termo de Autorização de Uso de Área
Pública
Protocolo
Administrativo
nº
1034/2007.
Fundamento Legal: Artigo 88, da Lei Orgânica Municipal.
Partes: Município de Pirassununga e Associação Cultural
Recreativa e Esportiva “Garotos da Zona Norte”. Objeto:
Uso de área pública consistente ao Campo de Futebol
“José Maldonado”, situado no complexo esportivo do
CEFE/“Presidente Médici”, Jardim Carlos Gomes, neste
município, com finalidade específica para a realização de
uma partida amistosa de campeonato, entre o time adulto
da Equipe Garotos da Zona Norte e Equipe Corumbataí,
no dia 8 de abril de 2012, das 10 às 13 horas, a título
precário, gratuito, intransferível e temporário. Vigência:
somente no dia 8 de abril de 2012. Data da assinatura: 3
de abril de 2012.
Dr. Rodrigo Franco de Toledo
Procurador-Geral.
*-*-*-*-*
Resumo de Termo de Convênio

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
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Protocolo
Administrativo
nº
1839/2005
(apenso ao de nº 1280/2005). Convênio nº 002/2012.
Fundamentação Legal: Lei Municipal nº 4.203, de
29 de fevereiro de 2012. Convenente: Município de
Pirassununga. Conveniada: Irmandade da Santa Casa
de Misericórdia de Pirassununga. Objeto: Realização
de cirurgias eletivas. Valor: R$ 350.000,00 (trezentos e

cinquenta mil reais). Vigência: Da data da Assinatura até
31 de dezembro de 2012. Data da assinatura: 2 de abril
de 2012.
Dr. Rodrigo Franco de Toledo
Procurador-Geral.
*-*-*-*-*
Resumo de Termo de Adesão de Estágio
Protocolo
Administrativo
nº
862/2012.
Fundamentação Legal: Leis Federais nº 6494/1977 e nº
11.788/2008. Partes: Fernanda Kátia de Carvalho Iseppe
e Município de Pirassununga. Objeto: Contribuir para a
aprendizagem da Estagiária e será planejado, executado,
acompanhado e avaliado em conformidade com os currículos,
programas e calendários escolares, cujas atividades se
darão junto a UNIVERSIDADE ANHANGUERA – UNIDERP
e Avaliação Institucional da Secretaria Municipal de
Promoção Social, com o cumprimento de 70 (setenta) horas
mensais para o desenvolvimento do mesmo, dentro do
limite de 6 (seis) horas diárias, e 30 (trinta) horas semanais.
Vigência: Pelo prazo de 6 (seis) meses, contados a partir
da data de sua assinatura, podendo ser renovado a critério
das partes, não podendo ultrapassar a 2 (dois) anos. Data
da assinatura: 11 de abril de 2012.
Dr. Rodrigo Franco de Toledo
Procurador-Geral.
*-*-*-*-*
Resumo de Termo de Autorização de Uso de Área
Pública
Protocolo
Administrativo
nº
986/2012.
Fundamentação Legal: Artigo 88, da Lei Orgânica
Municipal. Partes: Município de Pirassununga e Comissão
de Pais dos Formandos de 2012, da E.E. Nossa Senhora
de Loreto. Objeto: Uso de área pública consistente
no espaço do Salão de Festas do complexo esportivo
do CEFE/“Presidente Médici”, localizado na avenida
Presidente Médici, nº 1075 - Jardim Carlos Gomes, neste
município, com finalidade específica para a realização de
confraternização do término das séries finais do Ensino
Fundamental e Ensino Médio, no dia 15 de dezembro de
2012, a título precário, gratuito, intransferível e temporário.
Vigência: Somente no dia 15 de dezembro de 2012. Data
da assinatura: 12 de abril de 2012.
Dr. Rodrigo Franco de Toledo
Procurador-Geral.
*-*-*-*-*
Resumo de Termo de Adesão de Estágio
Protocolo
Administrativo
nº
591/2012.
Fundamentação Legal: Leis Federais nº 6494/1977 e nº
11.788/2008. Partes: Érica Coelho da Silva e Município de
Pirassununga. Objeto: Contribuir para a aprendizagem da
Estagiária e será planejado, executado, acompanhado e
avaliado em conformidade com os currículos, programas
e calendários escolares, cujas atividades se darão junto
ao Centro Universitário Anhanguera – Leme, e Avaliação
Institucional da Secretaria Municipal de Educação,
com o cumprimento de 6 (seis) horas semanais para o
desenvolvimento do mesmo. Vigência: Pelo prazo de 6
(seis) meses, contados a partir da data de sua assinatura,
podendo ser renovado a critério das partes, não podendo
ultrapassar a 2 (dois) anos. Data da assinatura: 18 de abril
de 2012.
Dr. Rodrigo Franco de Toledo
Procurador-Geral.
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*-*-*-*-*
Resumo de Termo de Convênio
Protocolo
Administrativo
nº
1731/2006.
Fundamento Legal: Lei Municipal nº 4.222, de 10
de abril de 2012. Partes: Município de Pirassununga
e ACIP – Associação Comercial e Industrial de
Pirassununga. Objeto: Repasse 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. Valor:
R$ 58.500,00 (cinquenta e oito mil, e quinhentos reais).
Vigência: Até 31 de janeiro de 2013, retroagindo seus
efeitos a 1º de janeiro de 2012. Data da assinatura: 18
de abril de 2012.
Dr. Rodrigo Franco de Toledo
Procurador-Geral.
*-*-*-*-*
Resumo de Termo de Convênio
Protocolo Administrativo nº 988/2012. Convênio
nº 004/2012. Fundamentação Legal: Lei Municipal de nº
4190, de 6 de fevereiro de 2012. Convenente: Município
de Pirassununga. Conveniada: Associação Beneficente
Alda Miranda Matheus. Objeto: Destinação de recursos
financeiros para subsidiar o Projeto “A Criança em Primeiro
Lugar – Segurança e Manutenção”, provenientes de
doações de Imposto de Renda/Pessoa Jurídica, relativas
ao repasse de recursos oriundos do Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente de Pirassununga.
Valor: R$ 13.000,00 (treze mil reais). Vigência: Da data
de assinatura até 31 de dezembro de 2012. Data da
assinatura: 19 de abril de 2012.
Dr. Rodrigo Franco de Toledo
Procurador-Geral.
*-*-*-*-*
Resumo de Termo de Autorização de Uso de Área
Pública
Protocolo
Administrativo
nº
462/2012.
Fundamentação Legal: Artigo 88, da Lei Orgânica
Municipal c.c. Artigo 2º, § 4º do Decreto Municipal nº
4641/3011 e Decreto Municipal nº 4696/2012. Partes:
Município de Pirassununga e Anhanguera Educacional
Ltda. Objeto: Uso de área pública consistente do auditório
do Centro de Convenções “Professor-dr. Fausto Victorelli”,
localizado à avenida Painguás, nº 2014 – Jardim do Lago,
com a finalidade específica da realização da Colação de
Grau dos alunos da VI Turma do Curso de Administração,
no dia 29 de março de 2012, a título precário, gratuito,
intransferível e temporário. Vigência: Somente no dia 29
de março de 2012. Data da assinatura: 29 de março de
2012.
Dr. Rodrigo Franco de Toledo
Procurador-Geral.
*-*-*-*-*
Resumo de Termo de Autorização de Uso de Área
Pública
Protocolo
Administrativo
nº
462/2012.
Fundamentação Legal: Artigo 88, da Lei Orgânica
Municipal c.c. Artigo 2º, § 4º do Decreto Municipal nº
4641/3011 e Decreto Municipal nº 4696/2012. Partes:
Município de Pirassununga e Anhanguera Educacional
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Ltda. Objeto: Uso de área pública consistente do auditório
do Centro de Convenções “Professor-dr. Fausto Victorelli”,
localizado à avenida Painguás, nº 2014 – Jardim do Lago,
com a finalidade específica da realização da Colação de
Grau dos alunos da XII Turma do Curso de Letras, e da
XIII Turma do Curso de Pedagogia, no dia 13 de abril de
2012, a título precário, gratuito, intransferível e temporário.
Vigência: Somente no dia 13 de abril de 2012. Data da
assinatura: 10 de abril de 2012.
Dr. Rodrigo Franco de Toledo
Procurador-Geral.
*-*-*-*-*
Resumo de Termo de Autorização de Uso de Área
Pública
Protocolo
Administrativo
nº
462/2012.
Fundamentação Legal: Artigo 88, da Lei Orgânica
Municipal c.c. Artigo 2º, § 4º do Decreto Municipal nº
4641/3011 e Decreto Municipal nº 4696/2012. Partes:
Município de Pirassununga e Anhanguera Educacional
Ltda. Objeto: Uso de área pública consistente do auditório
do Centro de Convenções “Professor-dr. Fausto Victorelli”,
localizado à avenida Painguás, nº 2014 – Jardim do Lago,
com a finalidade específica da realização da Colação de
Grau dos alunos da IV Turma do Curso de Tecnologia
em Gestão de Recursos Humanos, no dia 12 de abril de
2012, a título precário, gratuito, intransferível e temporário.
Vigência: Somente no dia 12 de abril de 2012. Data da
assinatura: 10 de abril de 2012.
Dr. Rodrigo Franco de Toledo
Procurador-Geral.
*-*-*-*-*
Resumo de Termo de Autorização de Uso de Área
Pública
Protocolo
Administrativo
nº
983/2012.
Fundamentação Legal: Artigo 88, da Lei Orgânica
Municipal. Partes: Município de Pirassununga e Jorgenilto
Ramos Costa – ME (Academia Ramos de Karatê-do).
Objeto: Uso de área pública consistente no espaço do
Ginásio de Esportes “Dr. Lauro Pozzi”, localizado à avenida
Presidente Médici, nº 1075 – Jardim Carlos Gomes, neste
município, com a finalidade específica da realizar a 3ª
Copa Zona Norte de Karatê-Do / 2012”, no dia 6 de maio
de 2012, a partir das 9 horas, a título precário, gratuito,
intransferível e temporário. Vigência: Somente no dia 6 de
maio de 2012. Data da assinatura: 19 de abril de 2012.
Dr. Rodrigo Franco de Toledo
Procurador-Geral.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
SAEP
Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga (SAEP)
Comissão Encarregada de Concurso Público
Concurso Público nº 001/2012
O Superintendente do Serviço de Água e Esgoto
de Pirassununga - SAEP, nos termos do Art. 16, Inciso
VII, da Lei Orgânica do Município e em consonância com a
Legislação Federal, Estadual e Municipal, em cumprimento
ao disposto no Art. 37, II, da Constituição Federal, faz
saber que realizará através da Comissão Encarregada
de Concursos Públicos do Serviço de Água e Esgoto de
Pirassununga, CONCURSO PUBLICO de MOTORISTA e
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VIGIA, em local, data e horário divulgado por este Edital, para o preenchimento de vagas no Quadro Permanente do SAEP,
sob o Regime CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, conforme mencionado no Quadro I abaixo, e que será regido pelas
instruções deste EDITAL.
1. – DO EMPREGO PÚBLICO
1.1. - O Concurso Público destina-se ao preenchimento de vagas existentes no Quadro de Emprego Permanente, criado
pelas Leis nºs:1.705/86, e Lei nº 4.195/2012, bem como daquelas que vierem a existir em decorrência de vacância por
falecimento ou exoneração e dos que forem criados durante a vigência do prazo deste concurso.
1.2. - As informações e pré-requisitos exigidos dos candidatos, constam do Quadro I abaixo:
QUADRO I
EMPREGO

VAGAS

CARGA
HORÁRIA

SALÁRIO

Motorista

03

44 H/S

1.277,89

Vigia

05

Escala
12/24
12/48

785,70

REQUISITO
Ensino médio completo e carteira de
habilitação classe “D”.
Ensino Fundamental completo

TAXA DE
INSCRIÇÃO
20,00
20,00

Além do salário acima o funcionário receberá vale alimentação e vale transporte, que não serão incorporados ao salário para
quaisquer efeitos legais.

2. – DAS INSCRIÇÕES
2.1.- A inscrição do candidato importará no conhecimento
das disposições deste Edital e na sua aceitação tácita das
condições, tais como se acham estabelecidas.
2.2. - As inscrições serão efetuadas no período de 02
A 11 DE MAIO DE 2012, das 8:00h às 11:00 e das 13
às 17 horas, no Posto de Inscrição, localizado junto
ao Escritório Administrativo do SAEP, situado a Av.
Newton Prado nº 2664 – Centro – Pirassununga/SP.
2.3. – No ato da inscrição o candidato deverá comparecer
ao local determinado no item 2.2, munido de Cédula
de Identidade ou Carteira Profissional, recolher a taxa
de inscrição e preencher o requerimento de inscrição
com os dados solicitados, devendo, sob as penas da
Lei, indicar;
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português
a quem foi deferida a igualdade nas condições previstas
pelo Decreto Federal nº 74361;
b) Preencher e assinar a ficha de inscrição;
c) Recolher taxa de inscrição junto aos postos de
recebimento, descrito no quadro I, no valor referente para
cada emprego;
d) Estar em gozo de seus direitos civis, políticos e eleitorais
quando for o caso;
e) Estar quites com o serviço militares, quando for o caso;
f) Submeter-se por ocasião da admissão ao exame médico
pré-admissional, de caráter eliminatório, a ser realizado
por medico da Prefeitura Municipal, para constatação de
aptidão física e mental.
g) Não estar respondendo ou ter sido demitido ou exonerado
do serviço publico federal, estadual ou municipal em
consequência de processo administrativo;
h) Não ter antecedentes criminais;
i) Conhecer e estar de acordo com as exigências
contidas no presente edital.
l) Estar de pleno acordo com o presente edital e demais
normas aplicáveis.
m) Possuir carteira de habilitação, categoria “D”, para o
emprego de Motorista.
n) Possuir certificado de conclusão do ensino fundamental
para o emprego de Vigia..
o) Possuir 16 anos na data da inscrição.
2.4. - Será permitida a inscrição por procuração, mediante
entrega do respectivo documento, acompanhado de cópia
de identidade do candidato e do procurador, com firma
reconhecida pelo outorgante.
2.5. - Efetivada a inscrição, não será aceito pedido para

alterações de qualquer natureza e não será devolvida a
importância recolhida como Taxa de Inscrição.
2.6. - Não será aceita inscrição por via postal, fac-símile,
condicional e/ou extemporânea. Verificado a qualquer
tempo o recebimento de inscrição que não atenda os
requisitos fixados, bem como, incorreção ou omissão de
dados, será ela cancelada.
2.7. - Às pessoas portadoras de deficiências físicas, lhes
serão reservados 5% (cinco por cento) do emprego público
em concurso público, cujas atribuições sejam compatíveis
com as deficiências de que são portadoras, sendo que,
se o percentual auferido de vagas não atingir o mínimo
da porcentagem para gozar da reserva, como forma de
compensação, será considerado tal número nos próximos
concursos realizados.
2.8. - Aqueles que portarem deficiência compatível com
a formação do respectivo Emprego e desejarem prestar
o concurso deverão manifestar-se no ato da inscrição,
apresentando atestado médico, atestando a espécie, o grau
de deficiência, com referencia ao código da Classificação
Internacional de Doença – CID, bem como a causa da
deficiência.
2.9. – Caso haja necessidade, o candidato deverá requerer
prova especial, ou condições especiais para a realização
da prova.
2.10. – O tempo para a realização da prova a que os
portadores de deficiência serão submetidos poderá ser
diferente daquele previsto para os demais candidatos,
levando-se em conta o grau de dificuldade apresentado em
decorrência da deficiência (art. 2º, § 4º da L.C. nº 783/92
alterada pela L.C. 932/02.
No ato da inscrição o candidato que não declarar ser
portador de deficiência, não poderá impetrar recurso em
favor de sua inscrição.
2.11. – O candidato que não atender o item 2.8. não será
considerado portador de deficiência, bem como não terá sua
prova especial preparada, seja qual for o motivo alegado.
2.12. – Após a admissão do candidato portador de
deficiência, não poderá ser erguida para justificar a
concessão de readaptação do emprego, bem como para
aposentadoria por invalidez.
2.13. – O candidato que tiver deficiência considerada
incompatível com as atribuições do emprego será excluído
do processo seletivo.
2.14. - Os candidatos doadores de sangue, para gozarem
da isenção da taxa de inscrição, nos termos da Lei nº
2.993/2000, devera apresentar no ato da inscrição,
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declaração do estabelecimento onde conste a data que foi
realizada a doação de sangue, sendo que, essa declaração
só será válida se emitida pelo prazo de 90 (noventa) dias
da efetiva doação.
2.15. - O candidato aprovado e/ou classificado não tem
direito adquirido à convocação para a contratação, ficando
claro que a Administração não está obrigada a contratar,
além das vagas previstas no item 1.2. do Quadro – I deste
edital.
3. - DAS INSTRUÇÕES PARA A PROVA
3.1. - O candidato deverá comparecer no local da
realização da Prova, com antecedência de 30 minutos
do horário previsto para entrada, munido do comprovante
de Inscrição, ou dos seguintes documentos; Cédula de
Identidade, Carteira de Trabalho e Previdência Social,
Carteira do Órgão de Classe ou outro documento oficial
com foto, Caneta esferográfica azul ou preta, borracha e
lápis preto..
3.2. - Após encerrado o horário para ingresso do candidato
no recinto de aplicação das provas, serão fechados os
portões e não será permitida a entrada do candidato em
atraso para realização das mesmas, bem como, não será
admitido qualquer recurso pela não execução de prova,
sob qualquer alegação ou prova documental, que vierem a
ser apresentados.
3.3. - Não será admitido nas salas de provas, o candidato
que se apresentar com instrumentos e ou máquinas
elétricas/eletrônicas, telefones celulares, “Walk-Talk” ou
utilização de matérias para consultas.
3.4. - O candidato inscrito portador de deficiência física,
deverá se submeter às Provas regulares deste Edital.
3.5. - Será automaticamente excluído do Concurso Público
o candidato que:
a) apresentar-se após o horário estabelecido;
b) não comparecer a uma das Provas, seja qual for o
motivo alegado;
c) não apresentar o documento de identidade exigido;
d) ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento
do fiscal;
e) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou
se utilizando de livros, notas ou impressos não permitidos;
f) estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de
equipamento eletrônico;
g) lançar mão de meios ilícitos para a execução da prova; e,
h) não devolver integralmente o material recebido (Folha de
Respostas e Caderno de Prova).
3.6. - O candidato deverá assinalar suas respostas, no
cartão de respostas, com caneta esferográfica azul ou
preta. Não serão computadas questões não assinaladas
ou que tenham mais de uma resposta, emenda ou rasura,
ainda que legível.
3.7. - Na correção do cartão de resposta será atribuída
nota zero às questões rasuradas, com mais de uma opção
assinalada ou em branco;
3.8. - Sob nenhuma hipótese será substituído o Cartão de
Resposta.
3.9. - No decorrer da prova se o candidato observar
anormalidade gráfica ou irregularidade na formulação de
alguma questão, ou mesmo que não esteja ela prevista no
programa deverá manifestar-se junto ao Fiscal da Sala que,
consultada a comissão, encaminhará solução imediata ou
anotará na folha de ocorrência para posterior análise da
banca examinadora.
3.10. - Os pontos correspondentes as questões por
ventura anuladas serão atribuídos a todos os candidatos,
independentemente da formulação dos recursos.
3.11. - Sempre que o candidato observar a anormalidade
prevista no item 3.09 deverá manifestar-se, sob pena de
não poder apresentar, posteriormente, eventuais recursos.
3.12. - Ao terminar a prova o candidato deverá entregar
ao fiscal o caderno de questões, a folha de respostas e
respectivas cópia, bem como, todo e qualquer material
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cedido para execução das provas, podendo, no entanto,
copiar no verso de sua ficha de inscrição, suas respostas
para conferencia posterior, com o gabarito a ser publicado.
3.13. – Ao termino das provas, os três últimos candidatos
deverão sair da sala no mesmo momento. Em hipótese
alguma poderá um único candidato permanecer sozinho
em sala de prova juntamente com os fiscais do concurso
publico.
3.14. - Não haverá segunda chamada ou repetição de
prova, importando a ausência ou atraso do candidato na
sua eliminação, seja qual for o motivo alegado.
3.15. - O não comparecimento a qualquer uma das provas
excluirá automaticamente o candidato do concurso.
4. – DA APLICAÇÃO E JULGAMENTO DA PROVA
4.1. - O Concurso para o emprego de Motorista, será
constituído de Prova Escrita de Português, Matemática,
especifica e Prova Pratica, que visam aferir conhecimentos
sobre o emprego.
4.2. - O Concurso para o emprego de Vigia, será constituído
de Prova Escrita de Português, Matemática e especifica,
que visam aferir conhecimentos sobre o emprego.
4.3. - Será considerado habilitado o candidato que obtiver
aproveitamento igual ou superior a 50% (cinquenta por
cento) das questões para a prova objetiva (escrita).
4.4. - A prova pratica para o emprego de MOTORISTA,
terá caráter eliminatória e será avaliada na escala de 0
a 100 pontos e será habilitado o candidato que obtiver
aproveitamento igual ou superior a 50% (cinquenta por
cento) da prova
MOTORISTA
4.5. - A prova objetiva (escrita) de Português, Matemática
constarão de 5 (cinco) questões cada, teste de múltipla
escolha, com 4 (quatro) alternativas cada, a Prova de
Conhecimentos Específicos constará de 20
(vinte)
questões de múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas
cada, as questões de Português e Matemática valeram
cada uma 2,0 (dois pontos), e as questões especificas
valeram 4,0 (quatro) pontos cada.
VIGIA
4.6. - A prova objetiva (escrita) de Português, Matemática
constarão de 10 (dez) questões cada, teste de múltipla
escolha, com 4 (quatro) alternativas cada, a Prova
de Conhecimentos Específicos constará de 20 (vinte)
questões de múltipla escolha, com 4 alternativas cada, as
questões de Português e Matemática valeram cada uma
1,0 (um pontos), e as questões especificas valeram 4,0
(quatro) pontos cada.
4.7. – A prova escrita terá duração de 3 (três) horas,
inclusive para o preenchimento do gabarito de respostas.
4.8. – A Prova Objetiva (Escrita) será realizada no dia
27 DE MAIO DE 2012, às 9 horas, na Escola “Dr. Manoel
Jacintho Vieira de Moraes”, localizada à Rua 13 de
Maio, nº 2077 - nesta cidade.
2ª - ETAPA
Para os candidatos inscritos para o Concurso de
MOTORISTA, classificados até a 20ª (vigézima)
posição, serão convocados para a prova pratica, que
será realizada em dia ainda a ser marcada.
3ª - ETAPA
EXAME MÉDICO
5. - O candidato considerado aprovado nas etapas
anteriores, quando chamado para assumir o emprego,
será submetido a exames laboratoriais, clínicos e outros
tipos julgados necessários pelo médico do trabalho.
Serão admitidos somente aqueles considerados aptos
ao exercício do emprego. Os considerados inaptos serão

ANO XVIII - N.º 639-B - PIRASSUNUNGA, 27 de Abril de 2012

Imprensa Oficial do Município
automaticamente excluídos do concurso, não cabendo
recurso.
6. - DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
6.1. - A Nota final dos candidatos para o emprego de Vigia,
será igual ao total de pontos obtidos nas questões de
Português, Matemática e Especifica.
6.2. - A Nota final para os candidatos para o emprego
de Motorista, será igual ao total de pontos obtidos nas
questões de Português, Matemática, Legislação de
Transito e Pratica.
6.3. - Os candidatos habilitados serão classificados por
ordem decrescente da nota final, enumerados em duas
listas classificatórias, sendo uma geral e outra especial
(portadores de deficiência)
7. – CRITÉRIO DE DESEMPATE
Em caso de igualdade de nota final, terá preferência para
nomeação, sucessivamente, o candidato que:
a) Tiver maior idade, conforme Lei nº 10.741/03.
b) Tiver a maior nota na prova pratica.
c) Tiver a maior nota na prova especifica.
d) For casado, ou tiver constituído família.
8. - DA CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO
8.1. - O candidato aprovado somente poderá ingressar
no Quadro de Servidores do Serviço de Água e Esgoto
de Pirassununga, em estágio probatório de 03 (três) anos
e para sua Contratação deverá apresentar os seguintes
documentos :
a) duas fotos 3 x 4, recentes e iguais;
b) cédula de identidade, comprovando ser brasileiro e
ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos na data de
encerramento das inscrições.
c) C.P.F, e Cadastro do PIS/PASEP;
d) Carteira de Trabalho (CTPS).
e) Certificado de reservista (se do sexo masculino);
f) Título de eleitor e prova de quitação das suas obrigações
com a justiça eleitoral, quando for o caso.
g) Atestado de antecedentes criminais da comarca;
h) Certidão de casamento (se casado);
i) Certidão de nascimento dos filhos, quando solteiros;
j) Comprovante de endereço;
l) Caderneta de vacinação dos filhos menores de 05 anos.
m) Possuir 16 anos na data da contratação.
n) Carteira de Habilitação, letra..”D”.para o emprego de
MOTORISTA.
o) Declaração de que não foi demitido a bem do serviço
publico anteriormente;
p) Declaração de não cumulatividade de cargo, emprego
ou função publica, exceto os casos previstos em Lei.
q) Certificado de conclusão do ensino médio (MOTORISTA).
r) Certificado de conclusão do ensino fundamental (VIGIA).
8.2. - A não apresentação de quaisquer documentos
mencionados no item 8.1, ou havendo óbice de natureza
criminal e/ou médica, o candidato não será contratado e
será excluído do Concurso Público.
8.3. - A convocação do candidato classificado obedecerá
à ordem da Homologação do Concurso, observada a
Classificação Definitiva e será feita de acordo com a
conveniência do SAEP, não gerando direito de Contratação
a todos os classificados.
8.4. – O Candidato convocado deverá submeter-se a prévia
inspeção médica oficial, onde será avaliada sua aptidão
física e mental para o exercício do emprego e somente
será contratado se for julgado apto física e mentalmente
para o exercício da função.
9. - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1. - Fica estabelecido o prazo de 03 (três) dias úteis,
a contar da data da divulgação do Edital ou de cada
Prova, para a interposição de recursos. Estes deverão
ser dirigidos ao Presidente da Comissão Encarregada de

Concursos Públicos, através de protocolo junto ao Setor
de Expediente Protocolo e Arquivo do Serviço de Água e
Esgoto de Pirassununga e deverão conter:
a) nome, concurso público, número de inscrição e endereço
do candidato e;
b) fundamento do recurso.
9.2. - O recurso será encaminhado a comissão de concurso
publico, que emitira seu parecer.
9.3. - O prazo de validade do presente Concurso Público
será de 2 (dois) anos, a partir de sua homologação,
podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.
9.4. - A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de
documentos, ainda que verificadas posteriormente à
Homologação deste Concurso, eliminará o candidato,
independentemente de eventuais resultados obtidos nas
Provas.
9.5. - Os casos omissos e/ou ocorrências não previstos
neste edital serão resolvidos pelo Superintendente do
Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga, ouvida a
Comissão Encarregada de Concursos Públicos.
9.6. - As disposições constitucionais no que se refere
aos portadores de deficiência física, serão observadas,
levando-se em conta a compatibilidade do exercício da
função a ser desempenhada.
9.7. - O Candidato aprovado obriga-se a manter atualizado
seu endereço, junto ao SAEP, enquanto perdurar a validade
do concurso.
9.8. - Os candidatos que recusarem o provimento do
emprego ou manifestarem sua desistência por escrito
serão excluídos do cadastro.
9.9. - A inscrição do candidato implica a integral aceitação
das normas do presente edital e das normas da Legislação
Municipal a respeito.
9.10. - Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis,
a qualquer tempo, a Comissão Organizadora poderá
anular a inscrição, prova ou admissão do candidato,
desde que sejam verificadas falsidades de declaração ou
irregularidades na prova.
9.11. – Decorrido 90 (noventa) dias após a homologação
deste concurso e não se caracterizando qualquer óbice,
é facultada a incineração das provas e demais registros
escritos, mantendo-se, porém, pelo prazo de validade do
Processo Seletivo, os registros eletrônicos.
9.12. – Por razões de ordem técnica e de direitos autorais,
o SAEP não fornecerá exemplares dos cadernos de
questões a candidatos ou instituições de direito publico
privado, mesmo após o encerramento do processo do
concurso.
9.13. – O prazo para impugnação deste edital encerra-se
no ultimo dia de inscrição.
9.14. - As publicações e comunicações relativas ao presente
concurso serão feitas no Diário Oficial do Município, e a
exclusivo critério da Comissão de Concurso Público do
SAEP, publicações também poderão ser realizadas em
outros jornais do município.
9.15. – O vencimento do item 1.2., do Quadro I, são
referente ao mês de maio de 2012.
Pirassununga, 20 de abril de 2012.
Engº João Alex Baldovinotti
Superintendente.
ANEXO I
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2012
ATRIBUIÇÕES DO EMPREGO PÚBLICO e PROGRAMA
DAS PROVAS.
MOTORISTA
REQUISITO: Ensino Médio Completo e Carteira Nacional
de Habilitação categoria “D”
ATRIBUIÇÃO: Dirigir automóveis, caminhões, camionetas
e demais veículos de transporte oficial de passageiros e
cargas; tratar os passageiros com atenção e ajudá-los
na carga e descarga de seus pertences; prestar contas,
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dentro das normas estabelecidas, das despesas de
viagem; vistoriar os veículos diariamente, antes e após
sua utilização, verificando o estado dos pneus, nível de
combustível, óleo do cárter, bateria, freios, faróis, parte
elétrica e outros, requisitar a manutenção dos veículos
quando apresentem qualquer irregularidade; transportar
pessoas, materiais, correspondências e equipamentos,
garantindo a segurança dos mesmos; observar a sinalização
e zelar pela segurança dos passageiros, transeuntes
e demais veículos; realizar reparos de emergências;
controlar e orientar a carga e descarga de materiais e
equipamentos, para evitar acidentes e danos na carga;
observar e controlar os períodos de revisão e manutenção
recomendados preventivamente, para assegurar a plena
condição de utilização do veículo; realizar anotações,
segundo as normas estabelecidas e orientações
recebidas, da quilometragem, viagens realizadas, objeto
ou pessoas transportadas, itinerários percorridos, além
de outras ocorrências, a fim de manter a boa organização
e controle da Administração; recolher o veículo após sua
utilização, em local previamente determinado, deixando-o
corretamente estacionado e fechado; manter o veículo
convenientemente abastecido e limpo; executar outras
atividades afins, determinadas pelo superior imediato usar
equipamentos de segurança, EPIs e uniformes de trabalho.
PROGRAMA PARA A PROVA ESCRITA
Língua Portuguesa: FONOLOGIA: Conceitos básicos
– Classificação dos fonemas – Sílabas – Encontros
Vocálicos – Encontros Consonantais – Dígrafos – Divisão
silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos – O Alfabeto
– Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos
básicos – Acentuação tônica – Acentuação gráfica – Os
acentos – Aspectos genéricos das regras de acentuação –
As regras básicas – As regras especiais – Hiatos – Ditongos
– Formas verbais seguidas de pronomes – Acentos
diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das
palavras – Conceitos básicos – Processos de formação das
palavras – Derivação e Composição – Prefixos – Sufixos
– Tipos de Composição – Estudo dos Verbos Regulares
e Irregulares – Classe de Palavras. SINTAXE: Termos
Essenciais da Oração – Termos Integrantes da Oração
– Termos Acessórios da Oração – Período – Sintaxe
de Concordância – Sintaxe de Regência – Sintaxe de
Colocação – Funções e Empregos das palavras “que” e “se”
– Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA
CULTA: O uso do hífen – O uso da Crase – Interpretação
e análise de Textos – Tipos de Comunicação: Descrição –
Narração – Dissertação – Tipos de Discurso – Qualidades
e defeitos de um texto – Coesão Textual. ESTILÍSTICA:
Figuras de linguagem – Vícios de Linguagem.
Matemática: Radicais: operações – simplificação,
propriedade – racionalização de denominadores;
Equação de 2º grau: resolução das equações completas,
incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º
grau: resolução – problemas de 1º grau; Equações
fracionárias; Relação e Função: domínio, contra-domínio
e imagem; Função do 1º grau – função constante; Razão
e Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três
simples e composta; Porcentagem; Juros Simples e
Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de
expressão algébrica; Expressão algébrica – operações;
Expressões fracionárias – operações - simplificação; PA
e PG; Sistemas Lineares; Números complexos; Função
exponencial: equação e inequação exponencial; Função
logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade; Função
do 2º grau; Trigonometria da 1ª volta: seno, co-seno,
tangente, relação fundamental; Geometria Analítica;
Geometria Espacial; Geometria Plana; Operação com
números inteiros e fracionários; MDC e MMC; Raiz
quadrada; Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema
de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade,
tempo e volume.
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Conhecimentos Específicos: Legislação e Regras de
Circulação: Legislação e Sinalização de Trânsito; Normas
gerais de circulação e conduta; Sinalização de Trânsito;
Direção defensiva; Primeiros Socorros; Proteção ao
Meio Ambiente; Cidadania; Noções de mecânica básica
de autos; Código de Trânsito Brasileiro e seus Anexos,
Decreto nº 62.127 de 16/01/68 e Decreto nº 2.327 de 23/09

017/2012. Assinatura: 30 de abril de 2012.
Engº João Alex Baldovinotti
Superintendente.

VIGIA
REQUISITO: Ensino Fundamental Completo
ATRIBUIÇÃO: Exercer vigilância nas propriedades do
SAEP; controlar a movimentação de pessoas, veículos
e materiais, examinando os volumes transportados,
conferindo notas fiscais e fazendo os registros pertinentes
para evitar desvio de materiais e outras faltas; emitir
memorandos ao chefe imediato ou órgão competente,
informando-o das ocorrências de seu setor, para permitir a
tomada de providências adequadas a cada caso; examinar
periodicamente as instalações elétricas e hidráulicas no
sentido de evitar roubos e prevenir incêndios e outros
danos; atender telefone na guarita e repassar para os
setores ali existentes, como também fazer as anotações
de reclamações dos munícipes, registrar sua passagem
pelos pontos de controle, para comprovar a regularidade de
sua ronda; executar outras atividades afins, determinadas
pelo superior imediato, usar uniformes de trabalho e
equipamentos de segurança, EPIs.

2º Aditamento do Contrato nº 056/2012.
Contratante: Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga
(SAEP). Contratada: AUTO POSTO B.A. LTDA. Objeto:
Fornecimento de combustível para viaturas do SAEP.
Fica reajustado o valor do etanol hidratado, passando seu
valor de R$ 1.698 para R$ 1.838, conforme justificativas
exaradas no processo licitatório. Modalidade: Tomada de
Preços nº 018/2011.
Pirassununga, 24 de abril de 2012
Engº João Alex Baldovinotti
Superintendente.

PROGRAMA PARA A PROVA ESCRITA
Língua Portuguesa: Fonema e Sílaba; Ortografia;
Estrutura e Formação das Palavras; Classificação e
Flexão das Palavras; Classes de Palavras: tudo sobre
substantivo, adjetivo, preposição, conjunção, advérbio,
verbo, pronome, numeral, interjeição e artigo; Acentuação;
Concordância nominal; Concordância Verbal; Regência
Nominal; Regência Verbal; Sinais de Pontuação; Uso
da Crase; Colocação dos pronomes nas frases; Termos
Essenciais da Oração (Sujeito e Predicado); Análise e
Interpretação de Textos.
Matemática: Conjunto de números: naturais, inteiros,
racionais, irracionais, reais, operações, expressões
(cálculo), problemas, raiz quadrada; MDC e MMC – cálculo
– problemas; Porcentagem; Juros Simples; Regras de três
simples e composta; Sistema de medidas: comprimento,
superfície, massa, capacidade, tempo, volume; Sistema
Monetário Nacional (Real); Equações: 1º e 2º graus;
Inequações do 1º grau; Expressões Algébricas; Fração
Algébrica; Geometria Plana.
Conhecimentos Específicos: Noções de segurança do
trabalho; Conhecimentos básicos da função; Atendimento
ao público; Atendimento Telefônico; Sigilo Profissional;
Fiscalização e Guarda dos Próprios Municipais; Telefones
públicos de emergência: Pronto Socorro, Polícia Militar,
Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, Energia Elétrica,
Abastecimento de Água, Postos de Saúde, Hospitais;
Conhecimentos de uso de Extintor de Incêndio; Noções
básicas sobre disjuntores elétricos; Noções de primeiros
socorros.
Pirassununga, 20 de abril de 2012.
Engº João Alex Baldovinotti
Superintendente.

*-*-*-*-*
Contrato nº 013/12
Contrato nº 013/2012. Contratante: SAEP – Serviço
de Água e Esgoto de Pirassununga. Contratada: IRMÃOS
BRONCA LTDA.-EPP. Objeto: Fornecimento e montagem
de estrutura metálica para cobertura da oficina e lavador
de carros no pátio do SAEP. Valor: R$ 13.480,00 (treze
mil, quatrocentos e oitenta reais). Modalidade: Convite nº
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2º Aditamento do Contrato nº 056/12

*-*-*-*-*
2º Aditamento do Contrato nº 043/11
2º Aditamento do Contrato nº 043/2011.
Contratante: Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga
(SAEP). Contratada: K@RACOL INDÚSTRIA E
COMERCIO DE TANQUES E RESERVATÓRIOS
METÁLICOS LTDA.–EPP. Objeto: Construção de
Reservatório Metálico, Cap. 1.000 m³. Fica prorrogado
por mais 30 (trinta) dias o contrato acima mencionado,
conforme justificativas exaradas no processo licitatório.
Modalidade: Tomada de Preços nº 017/2011.
Assinatura: 27 de abril de 2012.
José Roberto Barone
Superintendente em Exercício.

*-*-*-*-*
4º Aditamento do Contrato nº 029/08
4º Aditamento do Contrato nº 029/2008.
Contratante: Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga
(SAEP). Contratada: VEROCHEQUE REFEIÇÕES
LTDA. Objeto: Fornecimento de cartão cesta básica,
aos funcionários do SAEP. Fica prorrogado por mais 12
(doze) meses o contrato acima mencionado, conforme
justificativas exaradas no processo licitatório conforme
justificativas exaradas no processo licitatório. Valor: R$
540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais). Modalidade:
Concorrência Pública nº 001/2008.
Pirassununga, 26 de abril de 2012.
Engº João Alex Baldovinotti
Superintendente

*-*-*-*-*
1º Aditamento do Contrato nº 030/11
1º Aditamento do Contrato nº 030/2011.
Contratante: Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga
(SAEP). Contratada: E.G. GRACIOSO & CIA LTDA.
Objeto: Levantamento dos Programas LTCAT, PCMSO,
PPRA. Fica aditado o contrato acima mencionado no valor
de R$ 1.170,00 (um mil, cento e setenta reais), conforme
justificativas exaradas no processo licitatório. Modalidade:
Convite nº 030/2011.
Pirassununga, 27 de abril de 2012.
Engº João Alex Baldovinotti
Superintendente

*-*-*-*-*
Termo de Adjudicação e Homologação
Termo de Adjudicação e Homologação. Processo
Licitatório nº 018/2012 – Convite nº 013/2012. Adjudico
o certame licitatório do Convite acima, e homologo o
objeto em conformidade com a proposta apresentada por
PROTMAIS EQUIPAMENTOS LTDA.-ME e a empresa,
SEBASTIÃO FINOTTI-EPP, pelo critério de menor preço
por item, conforme a Ata de Julgamento, datada de 30 de
março de 2012.
Pirassununga, 9 de abril de 2012.
Engº João Alex Baldovinotti
Superintendente.

*-*-*-*-*
Termo de Adjudicação e Homologação
Termo de Adjudicação e Homologação. Processo
Licitatório nº 020/2012 – Convite nº 015/2012. Adjudico o
certame licitatório do Convite acima, e homologo o objeto
em conformidade com a proposta apresentada por M. C.
POINT RELÓGIOS INDUSTRIAIS LTDA.-ME, pelo critério
de menor preço, conforme a Ata de Julgamento, datada de
30 de março de 2012.
Pirassununga, 9 de abril de 2012.
Engº João Alex Baldovinotti
Superintendente.

*-*-*-*-*
Ata de Julgamento
Convite nº 016/12
Processo Licitatório nº 021/2012. Convite nº
016/2012. Ata de Julgamento - Objeto: Contratação de
uma empresa para prestação de serviços de reforma de
um conjunto moto bomba FLYGT – modelos CP-3252SH, com fornecimento de peças e mão-de-obra. Firma
Vencedora: SANEQUIP EQUIPAMENTOS LTDA, pelo
critério de menor preço global. Ata completa encontra-se
a disposição dos interessados junto a Seção de Licitação
da Autarquia.
Pirassununga, 18 de abril de 2012.
Valmir Machado
Presidente da Comissão Licitação.

*-*-*-*-*
Termo de Adjudicação e Homologação
Termo de Adjudicação e Homologação. Processo
Licitatório nº 021/2012 – Convite nº 016/2012.
Adjudico o certame licitatório do Convite acima
e homologo o objeto em conformidade com a proposta
apresentada por SANEQUIP EQUIPAMENTOS LTDA.,
pelo critério de menor preço global, conforme a Ata de
Julgamento, datada de 18 de abril de 2012.
Pirassununga, 23 de abril de 2012.
Engº João Alex Baldovinotti
Superintendente.

*-*-*-*-*
Ata de Julgamento
Convite nº 022/12
Processo Licitatório nº 022/2012. Convite nº
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017/2012. Ata de Julgamento - Objeto: Contratação de
uma empresa para prestação de serviços de confecção
e montagem de estrutura metálica. Firma Vencedora:
IRMÃOS BRONCA LTDA.-EPP, pelo critério de menor
preço. A Ata completa encontra-se à disposição dos
interessados junto a Seção de Licitação da Autarquia.
Pirassununga, 25 de abril de 2012.
Valmir Machado
Presidente da Comissão Licitação.

*-*-*-*-*
Ata de Julgamento
Tomada de Preços nº 005/12
Ata de Julgamento - Envelope “A”. Processo
Licitatório nº 015/2012. Tomada de Preços nº 005/2012.
Objeto: a contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de mão-de-obra para construção
de um reservatório metálico apoiado com base, vertical,
com capacidade para 1.000m3; a Comissão de Licitação
resolve habilitar as seguintes empresas: METALÚRGICA
RPL LTDA.; CONSTROESTE CONSTRUTORA E
PARTICIPAÇÕES LTDA., K@RACOL INDUSTRIA E
COMÉRCIO DE TANQUES E RESERVATÓRIOS LTDA.EPP; e Inabilitar as seguintes empresas: ANTENOR
VERONA & CIA.-LTDA. e MERCON METALÚRGICA E
CONSTRUTORA LTDA. A Ata de Julgamento encontra-se
à disposição dos interessados na sede da Autarquia em
Pirassununga.
Pirassununga, 22 de março de 2012.
Aílton Rosa
Presidente da Comissão de Licitação.

*-*-*-*-*
Interposição de Recurso Administrativo
Interposição de Recurso Administrativo Processo Licitatório nº 015/2012. Tomada de Preços
nº 005/2012. Objeto: A contratação de empresa para
construção de reservatório metálico apoiado com base,
vertical, com capacidade para 1.000m3, com diâmetro
de 18 metros e altura de 4,23 metros. A Comissão de
Licitação do SAEP comunica aos interessados que
a empresa Metalúrgica RPL Ltda., impetrou recurso
administrativo contra os atos desta comissão, referente a
Ata de Julgamento dos Envelopes “A” - Documentos de
Habilitação.
Pirassununga, 2 de abril de 2012.
Aílton Rosa
Presidente da Comissão de Licitação.

*-*-*-*-*
Ata de Julgamento de Recurso
Ata de Julgamento de Recurso - Envelope “A”.
Processo Licitatório nº 015/2012. Tomada de Preços nº
005/2012. Objeto: A contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de mão-de-obra para
construção de um reservatório metálico apoiado com base,
vertical, com capacidade para 1.000m3; a Comissão de
Licitação, resolve acatar o recurso administrativo interposto
pela empresa: METALÚRGICA RPL LTDA., inabilitando
as empresas: CONSTROESTE CONSTRUTORA E
PARTICIPAÇÕES LTDA., K@RACOL INDUSTRIA E
COMÉRCIO DE TANQUES E RESERVATÓRIOS LTDA.EPP. A Ata de Julgamento de Recurso encontra-se à
disposição dos interessados na sede da Autarquia em
Pirassununga.
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Pirassununga 20 de abril de 2012.
Aílton Rosa
Presidente da Comissão de Licitação.

*-*-*-*-*
PORTARIAS
João Alex Baldovinotti, Superintendente do
Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga, Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições legais, edita a
(s) seguinte (s) Portaria (s):
Nº 1713/2012 de 5 de abril de 2012 – No uso de
suas atribuições legais, resolve designar, de 9 de abril a
8 de maio do corrente ano, o funcionário desta Autarquia
Municipal, sr. Antonio Marcos Gazito, Rg nº 26.235.7914, para responder pelo emprego de Chefe da Seção de
Patrimônio - Máquinas e Veículos, em substituição ao sr.
Edimir Zanzarini, que se encontra de férias.
Nº 1714/2012 de 5 de abril de 2012 – No uso de
suas atribuições legais, resolve designar, de 9 de abril a
8 de maio do corrente ano, o funcionário desta Autarquia
Municipal - a sra. Ilcimara Fátima de Campos Ferreira,
Rg nº 22.977.628-0, para responder pelo emprego de
Diretor do Departamento de Finanças, em substituição ao
sr. Aílton Rosa, que se encontra de férias.
Nº 1715/2012 de 5 de abril de 2012 – No uso de suas
atribuições legais, resolve designar, de 9 de abril a 8 de maio
do corrente ano, o funcionário desta Autarquia Municipal sra. Simone Faciolla T. Homa, Rg nº 40.320.878-6, para
responder pelo emprego de Chefe da Seção de Tesouraria,
em substituição à sra. Ilcimara Fátima de Campos Ferreira,
que se encontra de férias.
Nº 1716/2012 de 12 de abril de 2012 – No uso de
suas atribuições legais, resolve exonerar, a partir 13 de
abril do corrente, ano do emprego em comissão de Diretor
do Departamento de Operação e Manutenção, o sr. Mauro
Meirelles Vieira, portador do RG nº 10.241.261, CPF nº
021.709.188-17, ficando o mesmo a partir desta data à
disposição da Seção de Recursos Humanos e Pessoal,
para fins de promoção do procedimento demissional.
Determinar que vez submetido ao exame demissional, seja
rescindido o contrato.
Nº 1717/2012 de 27 de abril de 2012 – No uso de
suas atribuições legais, resolve nomear, a partir de 2 de
maio do corrente, o sr. Marcus César Sardinha Valsechi,
CPF nº 025.022.988-90, RG nº 5.205.560, para o emprego
em Comissão de Diretor de Operação e Manutenção,
referência 49.
Nº 1718/2012 de 27 de abril de 2012 – No uso de
suas atribuições legais, resolve designar, de 2 a 31 de maio
do corrente ano, o funcionário desta Autarquia Municipal –
sr. Renílson Hélcio Berque, RG nº 16.423.103, CPF nº
095.723.588-71, para responder pelo emprego de Chefe
da Seção de Processamento de Dados, em substituição
ao sr. Osório dos Santos Neto, que se encontra de férias.
Nº 1719/2012 de 27 de abril de 2012 – No uso de
suas atribuições legais, resolve instituir a Comissão de
Concurso Público e designa seus membros:
Artigo 1º – Institui, a título de relevância publica,
a COMISÃO DE CONCURSO para o Concurso Publico
nº 001/2012 de Provas Objetivas, para o provimento do
emprego permanente de Motorista e Vigia.
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Artigo 2º - Ficam os membros abaixo, para, sob a
presidente do primeiro, comporem a Comissão Instituída
no Artigo 1º, com atribuições de efetuarem as inscrições,
organizar, acompanhar, aplicar, corrigir e divulgar o
resultado da prova do referido concurso publico.
ROGERIO DA SILVA
RG:
12.785.052
JOSÉ ROBERTO BARONE
RG:
6.431.168-5
VALMIR MACHADO
RG:
14.824.017
PEDRO ODAIR MARQUESINI
RG:
4.591.926
RENATO TESCH
RG: 2.779.287
Artigo 3º - A comissão de concurso terá a
responsabilidade de cumprir o que for determinado no
Edital de abertura das inscrições, nas instruções especiais
e ainda no que couber, na Lei Orgânica do Município de
Pirassununga.
Artigo 4º - Esta Portaria entrara em vigor na data
de sua publicação, revogada as disposições em contrario.
Engº João Alex Baldovinotti
Superintendente
João Roberto Barone
Superintendente em Exercício
Publicado na Portaria e IOM
Data supra
João Roberto Barone
Diretor de Administração

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
CÂMARA
COMUNICADO
A Câmara Municipal de Pirassununga comunica
que recebeu no dia 12 de abril de 2012, a “Prestação de
Contas da Prefeitura Municipal, referente ao Exercício de
2011”, ficando à disposição da população.
Pirassununga, 17 de abril de 2012.
Wallace Ananias de Freitas Bruno
Presidente

Permanentes de Recepcionista e Telefonista, cujo edital
foi publicado na Imprensa Oficial do Município nº 612,
de 31 de março de 2010, sítio oficial e átrio da Câmara
Municipal; e Edital Resumido nos Jornais “O Movimento”
de 10/03/2010, e “JC Regional” de 13/03/2010, e a
Classificação Final do Concurso Público HOMOLOGADA
em 13 de maio de 2010, fica prorrogado o prazo de
validade, por igual período até 13 de maio de 2014.
Pirassununga, 10 de abril de 2012.
Wallace Ananias de Freitas Bruno
Presidente

*-*-*-*-*
ATO DA MESA Nº 233/2012
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
PIRASSUNUNGA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES
LEGAIS, E COM FULCRO NO INCISO VII, ARTIGO 16 DA
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA,
RESOLVE:
Art. 1º EXONERAR a pedido, a partir de 3 de abril de
2012, o servidor público municipal HENRIQUE DIAS DOS
SANTOS JÚNIOR, portador do RG nº 40.818.659-8 SSP/
SP, CTPS nº 068658 – Série 00320-SP, lotado no Emprego
Permanente de Telefonista.
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 30 de março de 2012.
Wallace Ananias de Freitas Bruno
Presidente
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho
Vice-Presidente
Hideraldo Luiz Sumaio
1º Secretário
Natal Furlan
2º Secretário
Publicado na Portaria
e na Imprensa Oficial.
Adriana Aparecida Merenciano
Diretora-Geral.

*-*-*-*-*

*-*-*-*-*
Extrato do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2008
Processo de Licitação nº 03/2008–Dispensa–Art.
24, VIII da Lei Federal nº 8.666/93. Contrato nº 02/2008
- Extrato de Contrato nº 02/2008 - Contratada: ECT
– Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Valor
Estimado: R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Assinatura:
27 de abril de 2012 - Objeto: Prestação de Serviços e
Fornecimento de produtos para postagem de documentos
oficiais do Poder Legislativo - Vigência: 12 (doze) meses,
a partir de 30/ABR/2012.
Pirassununga, 27 de abril de 2012.
Wallace Ananias de Freitas Bruno
Presidente

*-*-*-*-*
EDITAL DE PRORROGAÇÃO DE VALIDADE DE
CONCURSO PÚBLICO
A Câmara Municipal de Pirassununga COMUNICA
aos candidatos e interessados, que o prazo de validade do
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2010 - para os Empregos

ATO DA MESA Nº 234/2012
CONSIDERANDO as determinações legais no
tocante a proibição de uso de bens públicos para a
propaganda eleitoral;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 37 de Lei
nº 9504/97, que trata sobre a veiculação de propaganda
nos prédios públicos, com a proibição de pichação e
inscrição à tinta, fixação de placas, estandartes, faixas e
assemelhados;
CONSIDERANDO também que o artigo 73 da
Lei nº 9504/97, veda a cessão de materiais, serviços ou
funcionários para a campanha ou propaganda eleitoral;
CONSIDERANDO a necessidade de regular a
cessão de uso de bens móveis e imóveis públicos durante
o ano eleitoral, no prédio da Câmara Municipal;
A MESA DA CÂMARA, tendo em vista o disposto nos
artigos 37 e 73 da Lei Federal nº 9504/97, baixa o seguinte
Ato:
Art. 1º É vedada a veiculação de propaganda
eleitoral no Prédio da Câmara Municipal na parte interna
e externa, por meio de colocação de faixas, placas,
adesivos, cartazes, pinturas ou inscrições, sendo proibida
a divulgação de publicidade desta natureza no recinto do
próprio Legislativo.
Art. 2º Igualmente é vedado a cessão de bens
móveis e imóveis e servidores para reuniões políticas e
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afins, exceto a realização de convenção partidária oficial.
Art. 3º Da mesma forma é vedado usar materiais ou
serviços custeados pelo Poder Legislativo, que excedam
as prerrogativas da vereança.
Art. 4º A proibição que trata este Ato da Mesa,
aplicar-se-á exatamente 90 (noventa) dias antes do pleito
municipal.
Art. 5º Oficie-se, comunicando os Presidentes
de Partidos Políticos, encaminhando-se uma cópia ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito e aos Senhores Juízes
Eleitorais da Comarca.
Art. 6º Fica revogado o Ato da Mesa nº 212, de 12 de
maio de 2008.
Registra-se; Publique-se e Cumpra-se.
Pirassununga, 2 de abril de 2012.
Wallace Ananias de Freitas Bruno
Presidente
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho
Vice-Presidente
Hideraldo Luiz Sumaio
1º Secretário
Natal Furlan
2º Secretário
Publicado na Portaria
e na Imprensa Oficial.
Adriana Aparecida Merenciano
Diretora-Geral.

*-*-*-*-*
DECRETO LEGISLATIVO Nº 187/2012
A CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
APROVA E PROMULGA O SEGUINTE DECRETO
LEGISLATIVO:
Art. 1º Fica concedido ao Senhor PAULO ANTONIO
SKAF, o título de “CIDADÃO PIRASSUNUNGUENSE”.
Art. 2º As despesas decorrentes com este Decreto
serão suportadas por dotações orçamentárias próprias,
suplementadas se necessário.
Art. 3º Este Decreto Legislativo entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pirassununga, 18 de abril de 2012.
Wallace Ananias de Freitas Bruno
Presidente
Publicado na Portaria
desta Câmara e I.O.M.
Data supra.
Adriana Aparecida Merenciano
Diretora-Geral.

desta Câmara e I.O.M.
Data supra.
Adriana Aparecida Merenciano
Diretora-Geral.

*-*-*-*-*
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 502/2012 de 3 de abril de 2012 – No uso de suas
atribuições legais, conferidas por Lei, resolve declarar
“Facultativo”, excepcionalmente, o ponto desta repartição
pública da Câmara Municipal, no dia 5 de abril de 2012,
“Quinta-Feira Santa”, ressalvadas as atividades essenciais
e de interesse público.
Nº 503/2012 de 26 de abril de 2012 – No uso de suas
atribuições legais, conferidas por Lei, resolve declarar
“Facultativo”, o ponto desta repartição pública da Câmara
Municipal, no dia 30 de abril de 2012 (segunda-feira), que
precede o feriado do “Dia do Trabalho”, ressalvadas as
atividades essenciais e de interesse público.
Wallace Ananias de Freitas Bruno
Presidente
Publicado na Portaria e IOM
Data supra
Adriana Aparecida Merenciano
Diretora-Geral

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

*-*-*-*-*
DECRETO LEGISLATIVO Nº 188/2012
A CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
APROVA E PROMULGA O SEGUINTE DECRETO
LEGISLATIVO:
Art. 1º Fica concedido ao Senhor JOSÉ
FELÍCIO CASTELLANO, o título de “CIDADÃO
PIRASSUNUNGUENSE”.
Art. 2º As despesas decorrentes com este Decreto
serão suportadas por dotações orçamentárias próprias,
suplementadas se necessário.
Art. 3º Este Decreto Legislativo entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pirassununga, 18 de abril de 2012.
Wallace Ananias de Freitas Bruno
Presidente
Publicado na Portaria
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