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CONTRATOS
CONTRATO Nº 11 /2019
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA – ITAPREV E O CENTRO DE
INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE VISANDO O DESENVOLVIMENTO
DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE
TRABALHO – INEGIXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2019.
Ao sétimo dia do mês de agosto de 2019, de um lado o INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA - ITAPREV,
pessoa jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob o nº 22.182.519/0001-70,
com sede na Av. Eduardo Roberto Daher nº 1135 – Centro – Itapecerica da Serra –
SP – CEP 06850-040, representada por seu Superintendente, Rafael de Jesus
Freitas, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade com RG nº
20.393.176-2 e do CPF nº 146.010.888-44, Registro no CRA – SP nº 6-004024,
residente e domiciliado na Estrada de Itapecerica, 2.880, apto. 116 – B, Vila Prel,
São Paulo - SP, doravamente designado CONTRATANTE, e de outro lado, o
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pessoa jurídica de
direito civil, constituída como associação civil, sem fins lucrativos, sem fins
econômicos, com sede na Rua Tabapuã, 540 – Itaim Bibi – São Paulo – SP – CEP
04533-001, inscrita no CNPJ sob nº 61.600.839/0001-55 e Inscrição Estadual nº
111.554.262.117, neste ato representado por seu Superintendente de
Atendimento do Estado de São Paulo, senhor LUIZ GUSTAVO COPPOLA,
portador do RG nº 16.459.046-8 e CPF nº 076.443.238-99, residente e domiciliado
nesta Capital/SP, doravante designada CONTRATADA, tem justo e contratado
entre si, em decorrência da Inegixibilidade de Licitação nº 02/2019, observando os
preceitos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, o presente Contrato,
visando o desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao
mercado de trabalho conforme Cláusulas e condições a seguir:
I – DO OBJETO
1.1. Este Contrato estabelece Cooperação Recíproca entre as partes,
visando o desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao
mercado de trabalho, de acordo com a Constituição Federal (art. 2013, inciso III e
art. 214, inciso IV), através da operacionalização de programa de Estágio de
Estudantes.
1.2. O estágio de Estudantes, obrigatório ou não, será desenvolvido,
conforme determinação das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de
ensino e do projeto pedagógico do curso informadas pelas Instituições de Ensino,
nos termos da Lei n°11.788/08, tendo como finalidade a preparação para o
trabalho produtivo de educandos.
1.3. A duração do estágio tem por definição do período de estágio leva em
conta o currículo do curso, o calendário escolar e a programação da unidade
organizacional que recebe o estagiário, observado o limite de 01 (um) semestre,
não podendo estender-se por mais 04 (quatro) semestres, conforme estabelece a
Lei Federal nº 11.788/08.
II – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
2.1. O CONTRATANTE pagará, mensalmente, ao CIEE, a importância
de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) por estudante/mês, sendo que o estimado,
anualmente, para contratação é de 10 (dez) estagiários, perfazendo o valor anual
estimado para 12 (doze) meses de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais).
2.1.1. O valor de contribuição, previsto na Cláusula 2.1., a ser pago, por
estagiário, será sempre integral e nunca proporcional aos dias estagiados,
inclusive nos períodos de recesso.
2.2. O CONTRATANTE será considerado devedor da contribuição
mensal relativa a cada rescisão de TCE não informada, até o mês da comunicação
formal ao CIEE.
2.3. As medições entregues e aceitas pelo CONTRATANTE serão pagas
conforme vencimento dos Boletos gerados pelo Departamento de Recursos
Humanos.
2.4. O pagamento mensal somente será efetuado se o Gestor do
Contrato do CONTRATANTE atestar a execução satisfatória dos serviços.
2.5. O pagamento efetuado não implica reconhecimento pelo
CONTRATANTE de adimplemento por parte da CONTRATADA relativamente às
obrigações previdenciárias, sociais, trabalhistas, tributárias e fiscais, nem
novação em relação a qualquer regra constante das especificações deste
Contrato.
III – DO REAJUSTE DE PREÇO
3.1. O Contrato será reajustado, aplicando-se o IGP-M (FGV) havendo
prorrogação nos termos do art. 57, da Lei 8.666/93. Havendo prorrogação,
3.2. A atualização dos preços será processada a cada período completo
de 12 (doze) meses, tendo como referência a data de assinatura do Contrato.
3.3. Fica ressalvada a possibilidade de alterações das condições

avençadas nesta Cláusula, em face de normas federais e municipais sobre a
matéria.
IV – DA DURAÇÃO E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO
4.1. Este Contrato terá a duração de 12 (doze) meses, com início em
26/06/2019 e término em 25/06/2020, podendo ser prorrogado nos termos do art.
57, da Lei 8.666/93 e suas alterações.
V - DA FISCALIZAÇÃO
5.1. São assegurados ao CONTRATANTE amplos poderes para
fiscalizar e acompanhar os serviços contratados, bem como o direito de obter
quaisquer esclarecimentos julgados necessários, devendo a CONTRATADA,
fornecer relatórios ou quaisquer informações que se fizerem necessárias, quando
assim lhe forem solicitados.
5.2. A ação fiscalizadora do CONTRATANTE não fará cessar nem
diminuir a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das
obrigações estipuladas no Contrato ou por irregularidades constatadas, nem por
quaisquer danos causados, inclusive a terceiros.
5.3. Fica os servidores Vera Lucia Rossi Ferreira e Alex Domingues de
Castro Santos, responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do presente
Contrato, de acordo com os parágrafos 1º e 2º do art. 67, da Lei nº 8.666/93.
VI – DA DOTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO
6.1. As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta de
dotações próprias do seguinte órgão 3.3.90.39.99.
VII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. Manter Convênios específicos com as Instituições de Ensino,
contendo as condições exigidas para a caracterização e definição do estágio de
seus alunos.
7.2. Obter do CONTRATANTE a identificação e características dos
programas e das oportunidades de estágio a serem concedidas.
7.3. Encaminhar ao CONTRATANTE os estudantes cadastrados e
interessados nas oportunidades de estágio.
7.4. Manter-se durante a execução do Contrato em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigida nesta Dispensa de Licitação.
7.5. Promover o encaminhamento dos estudantes para a realização de
atividades aprovadas pelas Instituições de Ensino, em conformidade com a
compatibilidade da etapa e modalidade do curso de formação do estudante.
7.6. Preparar toda a documentação legal referente ao estágio, incluindo:
a) Termo de Compromisso de Estagio – TCE entre o CONTRATANTE, o
estudante e a Instituição de Ensino; e
b) Encaminhar a contratação do Seguro Contra Acidentes Pessoais em
favor dos estagiários.
7.7. Disponibilizar mecanismos de controle semestral dos relatórios de
atividades preenchidos pelo Supervisor de estágio do CONTRATANTE.
7.8. Informar à Instituição de Ensino a emissão do relatório de atividades
devidamente preenchido pelo CONTRATANTE.
7.9. Arcar com todos os encargos, despesas e obrigações de natureza
trabalhista, previdenciária, acidentária, tributária administrativa e civil de seus
funcionários, decorrentes da execução dos serviços.
7.10. Arcar com o pagamento de taxas, tributos e contribuições fiscais
que forem devidos em decorrência direta ou indireta da prestação de serviços.
7.11. Responsabilizar-se civil e criminalmente por todos os danos, perdas
e prejuízos que, por dolo ou culpa, no exercício de suas atividades, venha direta ou
indiretamente, provocar ou causar, por si ou por seus empregados, do
CONTRATANTE ou a terceiros, podendo o valor referente ao prejuízo apurado ser
descontado do pagamento de que for credora.
7.12. Cumprir, durante a execução dos serviços todas as normas
federais, estaduais e municipais pertinentes ao contrato, inclusive as normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.
7.13. Controlar a informação e disponibilizar para o CONTRATANTE e
para a Instituição de Ensino a conclusão da formalização do Termo de
Compromisso de Estágio.
7.14. Controlar e acompanhar a atualização do plano de atividades que
ocorrerá por meio de Termos Aditivos.
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7.15. Disponibilizar, na modalidade presencial ou à distância, oficinas de
capacitação para os estagiários.

a) O CONTRATANTE poderá, sem prejuízo da multa contratual,
promover rescisão do Contrato nos seguintes casos:
·
Contrato;

inexecução parcial ou total das obrigações previstas neste

7.16. Incluir na cobertura do FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO
ESTUDANTE – FAE, em casos de acidentes pessoais, os estudantes
encaminhados pelo CIEE, que estiverem em estágio nas dependências do
CONTRATANTE.

·
na Cláusula VII;

irregularidade em relação a qualquer das obrigações previstas

7.17. Avaliar o local de estágio/instalações do CONTRATANTE,
subsidiando as Instituições de Ensino, conforme determinação da Lei.

· injustificada baixa na qualidade dos serviços prestados, a juízo
do CONTRATANTE, concedido o direito de defesa à CONTRATADA; e

VIII - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
8.1. Permitir o livre acesso dos prepostos e técnicos da CONTRATADA
ao local de prestação dos serviços, bem como cooperar no que for necessário.

· não apresentação, pela CONTRATADA, dos documentos
comprobatórios do cumprimento de suas obrigações sociais, trabalhistas,
securitárias e previdenciárias previstas no Contrato, no prazo assinalado pelo
CONTRATANTE.
9.2. Resolve-se a obrigação:

8.2. Promover o acompanhamento do presente Contrato, por intermédio
de um servidor indicado como seu Representante, a quem competirá o
gerenciamento da execução do ajuste durante toda a sua vigência.

a)
pelo integral cumprimento do seu objeto, atestado pelo órgão interno
competente
do CONTRATANTE; e

8.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA.

b)
pelo acordo formal entre as partes, nos termos do que dispõe o art. 472 do
Código Civil Brasileiro.

8.4. Formalizar as oportunidades de estágio, em conjunto com a
CONTRATADA, atendendo as condições definidas pelas Instituições de Ensino
para a realização dos estágios.
8.5. Ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao
educando atividades de aprendizagem social, profissional e cultural.
8.6. Receber os estudantes interessados e informar à CONTRATADA o
nome dos aprovados para o estágio.
8.7. Indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou
experiência profissional, na área de conhecimento desenvolvida no curso do
estágio, para orientar e supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente.
8.8. Assinar o Termo de Compromisso de Estágio e os seus respectivos
Aditivos dos planos de atividades dos estagiários.
8.9. Efetuar o pagamento mensal das Bolsas-Auxílio, diretamente aos
seus estagiários;
8.10. Elaborar, semestralmente, para todos os estagiários, os relatórios
de atividades circunstanciados, dando vista obrigatória dos referidos documentos
aos respectivos estagiários;
8.11. Encaminhar para a Instituição de Ensino o relatório individual
assinado pelo supervisor e pelo Estagiário.
8.12. Entregar termo de realização de estágio com indicação resumida
das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho por
ocasião do desligamento do estagiário.
8.13. Informar à CONTRATADA, a rescisão antecipada de qualquer
Termo de Compromisso de Estágio – TCE, para as necessárias providências de
interrupção dos procedimentos administrativos a cargo da CONTRATADA.
8.14. Confirmar a formalização do processo de contratação do estagiário
através da baixa eletrônica ou registro na central telefônica, responsabilizando-se
pela informação do recebimento das vias de Termo de Compromisso de Estágio
devidamente assinadas, não permitindo o início do estágio sem o recebimento do
mencionado Termo devidamente assinado pelas 3 (três) partes.
8.15. Manter em arquivo e à disposição da fiscalização documentos que
comprovem a relação de estágio.
8.16. Conceder recesso remunerado e auxílio transporte nos termos da
Lei Federal nº 11.788/08.
8.17. Reduzir a jornada de estágio nos períodos de avaliação,
previamente informados pelo estagiário.

X - DAS PENALIDADES
10.1. Pela inexecução total ou parcial das cláusulas do presente
Contrato, fica facultado ao CONTRATANTE a aplicação das penalidades
previstas na Lei Federal nº 8.666/93, sendo que com referência às multas serão
aplicadas como segue:
a) 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor do Contrato, em relação
aos prazos fixados por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento) quando
caracterizará descumprimento parcial.
b) 10% (dez inteiros por cento) sobre o valor total do Contrato, pela
inexecução parcial do Contrato.
c) 20% (vinte inteiros por cento) sobre o valor total do Contrato pela
inexecução total do Contrato.
d) as penalidades poderão ser aplicadas concomitantemente, conforme
o § 2º do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, quando não ensejarem a aplicação
do disposto nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93.
XI - DO ADITAMENTO
11.1. Este Contrato poderá ser alterado, nos termos e limites da
legislação vigente, e sempre por meio de Termo Aditivo.
XII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1. É terminantemente proibida a transferência no todo ou em parte do
presente Contrato.
12.2. Todos os prazos previstos neste Contrato serão sempre contados
em dias corridos, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do vencimento. Se
qualquer dos prazos previstos, para o cumprimento deste Contrato, recair em dia
que não haja expediente nesta Prefeitura, o mesmo prorrogar-se-á para o primeiro
dia útil subsequente de funcionamento.
12.3. O presente Contrato subordina-se às disposições da Lei Federal nº
8.666/93 e atualizações posteriores.
12.4. Fica eleito o Foro da Comarca de Itapecerica da Serra, para dirimir
quaisquer questões do presente Contrato.
E, após terem lido e concordado, celebram as partes o presente Contrato
em três vias de igual teor, assinadas e rubricadas.
Itapecerica da Serra, 7 de agosto de 2019.

8.18. Respeitar as proporções estabelecidas em lei para a contratação
de estagiários do Ensino Médio.

Instituto de Previdência do Município de
Itapecerica da Serra – ITAPREV
CONTRATANTE

8.19. Cumprir todas as responsabilidades, como CONTRATANTE,
indicadas nos Termos de Compromisso de Estágio, zelando por seu cumprimento.
Centro

IX – DAS CAUSAS DE EXTINÇÃO DO CONTRATO
9.1. Este Contrato se extinguirá pelas hipóteses de rescisão e de
resolução previstas a seguir:

PREFEITURA DE ITAPECERICA DA SERRA
Prefeito | Jorge Costa
Vice-Prefeito | Paulo Pereira
Secretaria de Governo, Ciência e Tecnologia | Departamento de Comunicação
Telefone | 4668-9000
Email | imprensa.oficial@itapecerica.sp.gov.br
Av. Eduardo Roberto Daher, 1135 - Centro

de

Integração Empresa
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1ª.__________________________
2ª.__________________________

EXPEDIENTE
www.itapecerica.sp.gov.br

Escola

-

CIEE
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EDITAIS
EDITAL Nº 020/2019 – D.R.H.
1.1. A presente licitação tem por OBJETO a Aquisição de um Veículo Utilitário
de 7 lugares conforme especificações contidas no Anexo I que é parte integrante
do presente Edital.

CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2016-D.R.H.
CONVOCAÇÃO
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, no uso de
suas atribuições legais e de conformidade com o Edital nº 065/2016 – DRH,
C O N V O C A os candidatos aprovados para os seguintes cargos de
provimento efetivo, a saber:
CUIDADOR
Nome
MARCELA DE OLIVEIRA MIRANDA
VANICIA HELENA CHAGAS PAVANELLI
WANESSA KELLY LINO VELEPOLSKAS
FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS

Data Nasc.
11/08/1981
10/05/1982
09/06/1983
09/03/1984

Classificação
144º
145º
146º
147º

Os candidatos acima deverão comparecer no dia 23 de agosto de 2019,
às 09hs, no Departamento de Apoio Pedagogico – SEDAP, da Secretaria
Municipal de Educação do Complexo Administrativo Norberto José da Costa, sito
Avenida Eduardo Roberto Daher, 1135, a fim de obterem a relação dos
documentos necessários à nomeação, bem como, atribuição de vagas.
E, para conhecimento dos interessados expede-se este Edital que é
afixado no local de costume da Prefeitura e publicado na Imprensa Oficial do
Município.

1.2. As propostas e os documentos dos interessados serão recebidos na Sessão
Pública do Pregão Presencial, que ocorrerá às 10:00 horas do dia 09 (nove) de
setembro de 2.019, na Sala de Reuniões do Instituto de Previdência do
Município de Itapecerica da Serra, no Complexo Administrativo Norberto Jose da
Costa, sito à Av. Eduardo Roberto Daher, 1.135 – Bloco B - Centro – Itapecerica
da Serra.
1.3. Até dois dias úteis antes da data fixada para a entrega das propostas e
documentos, qualquer interessado poderá solicitar esclarecimentos sobre o
Pregão, requerer providências ou formular impugnação escrita contra cláusulas ou
condições deste edital. Quaisquer questionamentos necessários ao entendimento
deste edital por parte dos interessados deverão ser feitos por escrito, enviados por
e-mail: rpps@itapecerica.sp.gov.br, ou protocolados no Protocolo Geral da
Prefeitura do Município de Itapecerica da Serra.
1.4. As respostas às dúvidas e questionamentos suscitados serão dadas por
escrito.
1.5. Quando o questionamento implicar alteração de condição básica da licitação,
o Edital será revisto e o prazo de apresentação das propostas será reaberto.
1.6. Os Decretos Municipais encontram-se disponíveis no endereço eletrônico
http://www.itapecerica.sp.gov.br.

Itapecerica da Serra (SP), 19 de agosto de 2019.
JORGE JOSÉ DA COSTA
Prefeito

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
2.1. Poderão participar deste Pregão todas as empresas interessadas do ramo de
atividade pertinente ao objeto da contratação que atenderem a todas as
exigências de credenciamento e de habilitação.

EDITAL Nº 021/2019 – D.R.H.
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016-D.R.H.

2.2. Estará impedido de participar a empresa que:

CONVOCAÇÃO

a) Esteja declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública;

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, no uso de
suas atribuições legais e de conformidade com o Edital nº 033/2016 – DRH,
C O N V O C A os candidatos aprovados para os seguintes cargos de
provimento efetivo, a saber:
INSPETOR DE ALUNOS
DATA NASC
06/08/1997

NOME
MILLENA ZAGO

CLASS.
050º

PROFESSOR AUXILIAR (PA)
DATA NASC
21/08/1989

NOME
MIRIA KELLY DA SILVA

CLASS.
077º

Os candidatos acima deverão comparecer no dia 23 de agosto de 2019,
às 10hs no Departamento de Apoio Pedagogico – SEDAP, da Secretaria Municipal
de Educação, no Complexo Administrativo Norberto José da Costa, sito Avenida
Eduardo Roberto Daher, 1135, a fim de obterem a relação dos documentos
necessários à nomeação, bem como, atribuição de vagas,
E, para conhecimento dos interessados expede-se este Edital que é
afixado no local de costume da Prefeitura e publicado na Imprensa Oficial do
Município.
Itapecerica da Serra (SP), 19 de agosto de 2019.
JORGE JOSÉ DA COSTA
Prefeito
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019
EDITAL Nº 07/2019
O Instituto de Previdência do Município de Itapecerica da Serra - ITAPREV torna
público, para conhecimento das empresas interessadas, que está aberta a
licitação acima referenciada, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, que
objetiva a Aquisição de Veículo Utilitário de 7 lugaras, conforme
especificações contidas no Anexo I que é parte integrante do presente Edital.
A Licitação é do tipo MENOR PREÇO e será processada na conformidade do
disposto na Lei 10.520/2002, no Decreto Municipal nº 1.870/2005, alterado pelos
Decretos Municipais nºs 2.515/2015 e 1.919/2006, e subsidiariamente na Lei
8.666/1993 e suas alterações, e na Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei
Complementar nº 147/2014, e das condições estabelecidas neste edital e nos
seguintes anexos que o integram:

b) Tiver registrado no seu contrato social atividade incompatível com o objeto
deste Pregão.
3. DO CREDENCIAMENTO
3.1. A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos
proponentes às condições deste Edital.
3.2. Os interessados, ou seus representantes legais, deverão fazer seu
credenciamento, na sessão pública de instalação do pregão, comprovando
possuir poderes para formular propostas e para a prática de todos os demais atos
do certame.
3.3. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro
instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em
decorrência de tal investidura;
b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular,
da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço,
interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os
indicados na alínea a, que comprove os poderes do mandante para a outorga;
c) declaração conforme modelo do Anexo III – Minuta de Credenciamento, inclusive
no caso de sócios/proprietários e procuradores.
d) declaração conforme modelo do Anexo IV ou Anexo IVA, de que preenchem os
requisitos da habilitação estabelecidos por este Edital.
3.3.1. Os documentos indicados no Item 3.3, alíneas “a” e “b”, deverão ser
apresentados no original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório
competente, ou mesmo cópia simples, desde que acompanhada do original para
que seja autenticado pelo Pregoeiro ou por um dos membros da Equipe de Apoio
no ato de sua apresentação.
3.4. As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem postergar a
comprovação da regularidade fiscal para o momento da assinatura do contrato e
ter preferência no critério de desempate quando do julgamento das propostas, nos
termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, alterada pela Lei
Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, deverão apresentar também,
declaração, conforme modelo do Anexo V – Declaração de Enquadramento como
Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte.

Anexo I ? Modelo de Proposta de Preços e Especificações Técnicas
Anexo II ? Minuta do Contrato
Anexo III ? Minuta de Credenciamento
Anexo IV e Anexo IV A – Minuta de Habilitação Prévia
Anexo V – Declaração de Enquadramento como Micro Empresa ou Empresa de
Pequeno Porte

4.1. A Proposta e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados
separadamente, em 02 envelopes fechados, não transparentes, lacrados e
rubricados no fecho, com o seguinte endereçamento:

1. DAS INFORMAÇÕES

AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA

4. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
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SERRA - ITAPREV
PREGÃO Nº___ /20__
OBJETO: ___________________________.
LICITANTE: _______________________
ENVELOPE 01 ? PROPOSTA DE PREÇOS
AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA
SERRA - ITAPREV
PREGÃO Nº. ___/20__
OBJETO: ____________________________
LICITANTE: ______________________________
ENVELOPE 02 ? DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
4.2. Não será admitido o encaminhamento de propostas via fax, postal, por meio
eletrônico ou similar:
4.2.1. Após o recebimento dos envelopes, não serão aceitas juntada ou
substituição de quaisquer documentos, nem retificação de preços ou condições.
4.3. O recebimento dos envelopes não conferirá aos proponentes, qualquer direito
contra o órgão da licitação, observadas as prescrições de legislação específica.

ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, no qual
deverá estar contemplado, dentre os objetivos sociais, a execução de atividade da
mesma natureza ou compatíveis com o objeto da licitação.
6.1.1.1. Os documentos relacionados nas alíneas "a" e "b" deste subitem, não
precisarão constar do Envelope "Documentos de Habilitação", se tiverem sido
apresentados para o credenciamento neste Pregão.
c) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, na
forma do parágrafo 2º, do artigo 32, da Lei Federal nº 8.666/93.
6.1.2. Quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a)
Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente ao objeto
da licitação, por meio da apresentação de Atestado(s), expedido(s) por pessoa
jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) o fornecimento
compatíveis em quantidades e prazos, com o(s) Item(ns) para o(s) qual(is) for
classificado como vencedor, de acordo com as especificações técnicas. Entendese por compatível o fornecimento mínimo de 50% (cinquenta por cento) das
quantidades previstas.
6.1.3. Em relação à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

4.4. As declarações constantes dos modelos referentes ao Anexo III, Anexo
IV e IV A e Anexo V, deverão ser apresentados fora dos envelopes nºs 01 e 02,
respectivamente “Proposta” e “Documentação”.
5. DA PROPOSTA DE PREÇO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda (CNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal,
relativo à sede ou domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto do certame;

5.1. PROPOSTA DE PREÇOS:
c)
5.1.1. Proposta de Preços: Conforme o modelo do Anexo I, a proposta deverá
estar digitada com clareza, em uma via, sem emendas ou rasuras, em papel
timbrado da licitante ou impressa por processo eletrônico, com a indicação do
número desta licitação, a identificação e endereço completo da proponente e a
qualificação do signatário, acompanhada da seguinte documentação:
5.1.1.1. Na formulação da proposta, a licitante deverá computar todos os custos
relacionados com as entregas, ficando esclarecido que não será admitida
qualquer alegação posterior que vise o ressarcimento de custos não considerados
nos preços cotados, ressalvadas as hipóteses de criação ou majoração de
encargos fiscais.
5.1.2. Entrega de Catálogos: Todas as licitantes deverão apresentar juntamente
às propostas, catálogos, folheto, prospecto e demais elementos informativos de
TODOS OS ITENS, que permitam avaliar suas características técnicas,
devidamente identificados com o nome da empresa Licitante e o número do
Pregão.
5.1.3. Prazo de Validade da Proposta: Mínimo de 60 (sessenta) dias, contados
da abertura do envelope nº 01 - ”Proposta”;
5.1.4. Condições de Pagamento: O pagamento será efetuado em até 10 (dez)
dias após efetiva entrega e instalação. As Notas Fiscais deverão ser emitidas nos
termos das alíneas “a” e “b” do inciso III do artigo 7º da Portaria CAT nº 162/2008.
5.1.4.1. No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido deverá ser
acrescido de juros moratórios de 0,5 % ao mês, apurados desde a data final para
pagamento até a data do efetivo pagamento, calculados “pro rata die”, sobre o
valor da nota fiscal/fatura. As empresas que desejarem receber a atualização
financeira, deverão protocolar previamente o pedido no protocolo Geral da
Prefeitura, no horário das 08:00 às 16:30 horas, em dias úteis.

Prova de regularidade para com as Fazendas:

c1) Federal (Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva
com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União,
expedida pela Secretaria da Receita Federal, e que abrangem inclusive as
contribuições sociais);
c2) Municipal (mobiliário) da sede ou domicílio da licitante, ou outra equivalente,
na forma da lei;
d)
Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS),por meio da apresentação da CRF – Certificado de Regularidade
do FGTS;
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
conforme estabelecido na Lei Federal nº 12.440/2011, mediante apresentação de
CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei nº 5.452/1943.
6.1.3.1. As Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte que optarem por
postergar a comprovação da regularidade fiscal para o momento da assinatura do
contrato, nos termos do Anexo V deste Edital, deverão apresentar no envelope
documentação todos os documentos referentes a regularidade fiscal.
6.1.3.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado à(s) licitante(s), o prazo de 05 (cinco) dias úteis, para regularização da
documentação, a contar do momento em que for declarada vencedora, na Sessão
do Pregão Presencial, podendo o prazo, a critério da Administração, ser
prorrogado por igual período.
6.1.3.2. Serão aceitas como prova de regularidade para com as Fazendas,
certidões positivas, com efeito de negativas.
6.1.4. Em relação a QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

5.2. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:
5.2.1. Local de Entrega: Instituto de Previdência do Município de Itapecerica da
Serra - ITAPREV, sito à Av. Eduardo Roberto Daher, 1135 – Bloco B – Centro Itapecerica da Serra, das 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:00 horas.
5.2.2 Prazo de Entrega: A entrega deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias, após a
solicitação pela Contratante. Este prazo poderá ser prorrogado mediante acordo
entre as partes.
5.2.3 Prazo de Contrato: O contrato terá vigência de 04 (quatro) meses, podendo
ser prorrogado de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.
5.2.4. Substituição de Produtos em Desacordo: Constatada a entrega do
produto em desacordo com o pedido, a contratada procederá sua substituição em
até 60 (sessenta) dias da notificação da recusa.
5.2.5. Garantia: O prazo de garantia e assistência técnica, contra defeitos de
fabricação deverá ser no mínimo de 12 (doze) meses contados a partir da data da
efetiva entrega, sem limite de quilometragem.
6. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
6.1. Para a habilitação das licitantes, será exigida a seguinte documentação:

a)
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social (2017), já exigíveis e apresentados na forma da lei, Registrado na Junta
Comercial quando o caso exigir, para comprovação da boa situação financeira,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da
data de apresentação da proposta, que comprovem a boa situação financeira da
empresa.
a-1) Quando a empresa licitante for constituída por prazo inferior a um ano, o
balanço anual será substituído por balanço parcial (provisório ou balancetes) e
demonstrações contábeis relativas ao período de seu funcionamento.
b) Prova de capital social integralizado ou patrimônio líquido mínimo, mediante
comprovação pelo balanço patrimonial, contrato social ou estatuto social
registrado na Junta Comercial até a data da entrega dos envelopes, no valor
mínimos de R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais), equivalentes a
aproximadamente 10% (dez por cento) do valor total estimado do edital.
c) Certidão negativa de falência, de recuperação judicial ou recuperação
extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de
execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, se for o caso, com
prazo de validade em vigor na data de entrega dos envelopes, ou emitida em até
90 (noventa) dias anteriores à data da entrega dos envelopes, caso não possua
prazo de validade indicado.

6.1.1. Em relação à HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Prova de registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial, no caso de sociedades mercantis e, no caso de sociedades por

c1) No caso de empresa em recuperação judicial será aceita certidão positiva,
desde que acompanhada do Plano de Recuperação, devidamente homologado
pelo juízo, em vigência, e que demonstre a capacidade de atendimento das
exigências para a comprovação econômico-financeiras previstas no edital.
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6.2. Os documentos indicados no item 6.1, deverão ser apresentados no original,
por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente, ou mesmo
cópia simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticado
pelo Pregoeiro ou por um dos membros da Equipe de Apoio no ato de sua
apresentação.
6.3. Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome
da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e com endereço
respectivo:
6.3.1. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz.
6.3.2. Se a licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial,
exceto aqueles que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.
6.3.3. Se a licitante for a matriz e a executora do objeto seja a filial, os documentos
referentes à habilitação deverão ser apresentados em nome da matriz e da filial
simultaneamente, exceto aqueles que, pela sua própria natureza, forem
comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz.
6.4. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em
substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões.
6.5. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a
Administração aceitará como válidas aquelas expedidas até 90 (noventa) dias
imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.
6.6. Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão, acarretará a
inabilitação da proponente.
6.7. O Pregoeiro ou a Equipe de apoio diligenciará efetuando consulta direta na
Internet nos “sites” dos órgãos expedidores na Internet para verificar a veracidade
de documentos obtidos por este meio eletrônico.
6.8. Os “Envelopes Documentação” que não forem abertos na Sessão, ficarão de
posse do Pregoeiro pelo período de 90 (noventa) dias, para retirada pelos licitantes.
Decorrido esse prazo, serão inutilizados, sem necessidade de procedimento
administrativo formal.
7. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E OFERECIMENTO DE LANCES
VERBAIS
7.1. Os envelopes das propostas e da documentação de habilitação serão
recebidos na Sessão do Pregão Presencial, na data, horários e locais descritos no
preâmbulo deste Edital, e a Sessão de Abertura dos Envelopes e Oferecimento de
Lances Verbais.
7.2. Iniciada a Sessão, o pregoeiro dará prosseguimento indagando aos licitantes
se formalmente preenchem os requisitos da habilitação estabelecidos por este
Edital, registrando as declarações formais de que atendem a essa condição, nos
termos do modelo do Anexo IV ou Anexo IV A, apresentados no credenciamento.
7.3. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes das propostas, não será recebida
nenhuma outra oferta de licitante retardatário e em nenhuma hipótese será
concedido prazo para apresentação de documento exigido neste Edital, nem
admitida qualquer retificação ou alteração das condições ofertadas.
7.4. Constatada a inviolabilidade dos envelopes, o pregoeiro procederá,
imediatamente, à abertura e análise da conformidade das propostas de preços,
cujos documentos serão lidos e rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes que o
desejarem.

cento) superiores à primeira, cujas especificações técnicas ofertadas atendam
as exigências editalícias, o que será verificado através dos catálogos e
prospectos apresentados.
7.6.1. Deverá ser observada a redução mínima entre os lances no valor de
R$ 100,00 (Cem Reais).
7.7. Se não houver pelo menos três propostas nas condições indicadas no subitem
anterior, poderão fazer lances verbais os autores das três melhores propostas,
quaisquer que tenham sido os preços indicados nas propostas escritas, aí incluída
a de menor valor;
7.8. A etapa de lances verbais terá duração não superior a 30 (trinta) minutos,
prazo este que poderá ser prorrogado por uma vez a critério do pregoeiro, em
decisão justificada. Encerrado esse tempo, o pregoeiro fará análise das
propostas, na forma a seguir indicada.
7.8.1. Os lances serão iniciados, a cada rodada, pelo detentor da proposta de
maior valor até então apurada dentre os selecionados;
7.8.2. Não haverá limites de rodadas para apresentação de lances;
7.8.3. O uso de telefones celulares pelos representantes dos licitantes será
limitado, podendo ocorrer apenas em casos excepcionais, desde que autorizado
pelo Pregoeiro.
7.8.4. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas na ordem
crescente dos valores.
7.9. No caso de empate, será adotado o seguinte procedimento:
7.9.1. Na situação em que duas ou mais empresas apresentarem o mesmo valor, e
dentre elas estiver uma enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, esta será considerada vencedora (se dentre elas existirem duas ou mais
empresas assim qualificadas, a classificação será decidida por sorteio, a ser
realizado nos termos da cláusula 7.9.2);
7.9.2. Nas situações em que duas ou mais propostas de licitantes não
enquadrados como microempresas e empresas de pequeno porte apresentarem
o mesmo valor, a classificação será decidida por sorteio, a ser realizado na própria
sessão de julgamento do Pregão.
7.9.3. Quando as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de
pequeno porte foram de ate 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem
classificada, desde que esta também não se enquadre nessas categorias,
proceder-se-á da seguinte forma:
7.9.3.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, após
convocada, poderá apresentar, na própria sessão de julgamento do Pregão, no
prazo de 05 (cinco) minutos, proposta de preço inferior aquela considerada
vencedora do certame, situação em que o objeto será adjudicado em seu favor;
7.9.3.2. Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte
mais bem classificada, na forma do subitem anterior, serão convocadas as
remanescentes que porventura se enquadrem nessas categorias e cujas
propostas estejam dentro do limite estabelecido no item 7.9.3., na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito;
7.9.3.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas
e empresas de pequeno porte que se encontrem no limite estabelecido no item
7.9.3, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
poderá apresentar melhor oferta;

7.4.1. A análise da conformidade das propostas, compreenderá o exame:

7.9.3.4. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos nos subitens
anteriores, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente
vencedora do certame.

7.4.1.1. da compatibilidade das características dos produtos ofertados com as
especificações indicadas nos Anexos I e VI;

8. JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

7.4.1.2. da compatibilidade dos preços propostos com os praticados no mercado
e com os custos reais estimados para a aquisição e com as disponibilidades
orçamentárias da Administração;
7.4.1.3. da adequação dos prazos estabelecidos neste Edital para o fornecimento
do objeto.
7.4.2. Serão consideradas inaceitáveis, sendo desclassificadas, as propostas:
7.4.2.1. que não contiverem todos os dados exigidos para o Envelope 01;
7.4.2.2. que não atenderem aos requisitos mínimos das especificações (Anexo I);
7.4.2.3. que ofertarem preços irrisórios, manifestamente inexeqüíveis, ou
incompatíveis com os valores de mercado, inclusive pela omissão de custos
tributários incidentes sobre a contratação.
7.5. Os envelopes da documentação de habilitação permanecerão fechados, em
poder do Pregoeiro, e serão abertos após a análise da aceitabilidade das
propostas, apenas em relação ao ofertante da proposta de menos valor;
7.6. Verificada a conformidade das propostas com os requisitos formais
estabelecidos no edital, o pregoeiro dará início à etapa competitiva da licitação
através de lances verbais e sucessivos, que poderão ser oferecidos pelos autores
das propostas de valor mais baixo e das ofertas com preços até 10 % (dez por

8.1. Julgamento das propostas
8.1.1. As propostas consideradas aceitáveis serão classificadas segundo o
Critério de Menor Preço em ordem decrescente dos preços finais, a partir da de
valor mais baixo.
8.1.2. Para efeito da classificação, serão considerados os menores preços finais,
resultantes dos valores originariamente cotados e dos lances verbais oferecidos.
8.1.3. O pregoeiro fará a conferência dos valores cotados na proposta de valor
baixo. Na hipótese de divergência entre valores expressos em número e por
extenso, prevalecerão, para efeito de classificação, os valores por extenso,
ficando esclarecido que o pregoeiro fará as correções de soma que se fizerem
necessárias e que os valores corrigidos serão os considerados para efeito de
classificação.
8.1.4. O pregoeiro indicará na ata da sessão os fundamentos da decisão sobre
aceitabilidade ou inaceitabilidade de preços, bem como sobre a classificação ou
desclassificação de propostas.
8.2. Análise da qualificação (habilitação) dos licitantes
8.2.1. Uma vez classificadas e ordenadas as propostas, a etapa seguinte
consistirá na análise da habilitação dos licitantes.
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8.2.2. O pregoeiro procederá à abertura do envelope da documentação de
habilitação do autor da proposta classificada em primeiro lugar, para verificação do
atendimento das exigências estabelecidas neste edital.
8.2.3. Constatando o atendimento dos requisitos de habilitação, o licitante será
declarado vencedor do certame.
8.2.4. Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou se o seu
autor não atender aos requisitos de habilitação, o pregoeiro fará a abertura do
envelope da documentação do autor da proposta classificada em segundo lugar, e
assim sucessivamente, até que uma oferta e seu autor atendam, integralmente,
aos requisitos do edital, sendo então, o licitante declarado vencedor.
8.2.4.1. Uma vez proclamado o vencedor da licitação, o pregoeiro poderá negociar
com este melhor condição para o fornecimento, inclusive quanto aos preços. Em
caso de resultado positivo na negociação, os novos valores ajustados serão
consignados na ata da sessão e passarão a compor a proposta, observado o
disposto no subitem 10.2 deste Edital.
8.2.5. Se o resultado proclamado não for aceito e algum licitante manifestar,
imediatamente, em sessão a intenção de recorrer, o pregoeiro suspenderá a
sessão e será concedido ao licitante o prazo de (03) três dias úteis para apresentar
as razões do recurso, assegurando-se aos demais prazo igual, após o término do
prazo do recorrente, em continuidade e sem prévia notificação, para oferecimento
das contra razões correspondentes.
8.2.6. Decididos os recursos eventualmente formulados, pela autoridade
competente, ou inexistindo estes, seguirá o processo para a adjudicação do objeto
e homologação de certame, sendo o vencedor convocado para assinar o contrato.

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93.
11.1.1. As sanções previstas nas alíneas "a”, “c" e "d" poderão também ser
aplicadas concomitantemente com a da alínea "b", facultada a defesa prévia do
interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da data da
notificação.
11.1.2. O disposto no item 11.1. não se aplica aos licitantes convocados nos
termos do item 10.4.1 que não aceitarem a contratação nas mesmas condições
pelo primeiro adjudicatário, inclusive quanto a preço e prazo.
11.2. Fica assegurada à Prefeitura a faculdade de cancelar total ou parcialmente a
solicitação de entrega (pedido de compra), sem que ao fornecedor assista o direito
de qualquer indenização, nos casos de:
a) Mercadoria que não esteja de pleno acordo com o especificado no Anexo I e
pedido de compra, respectivamente, no ato da entrega das mesmas;
b) Não atendimento pelo fornecedor, da data de entrega estipulada no anverso, a
partir do 5º dia de atraso.
11.3. Quando o convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida
para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver
a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf,
ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do
art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

9. RESULTADO DO JULGAMENTO – HOMOLOGAÇÃO
12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
9.1. O resultado final da licitação constará da ata da sessão pública, a ser assinada
pelo pregoeiro e pelos licitantes, na qual deverão ser registrados os valores das
propostas escritas, os valores dos lances verbais oferecidos, com os nomes dos
respectivos ofertantes, as justificativas das eventuais declarações de
aceitabilidade/inaceitabilidade e classificação/desclassificação de propostas,
bem como de habilitação/inabilitação proclamadas, bem assim quaisquer outras
ocorrências da sessão.
9.2. Assinada a ata da sessão pública, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao
vencedor e encaminhará processo da licitação à autoridade competente para
homologação.
9.3. Os despachos de adjudicação e homologação serão publicados no Diário
Oficial do Estado para conhecimento geral.
10. CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO
10.1. Homologado o resultado da licitação, a vencedora terá o prazo de 5 (cinco)
dias úteis, a contar do recebimento da comunicação específica, para assinar o
Contrato respectivo, que obedecerá às condições indicadas na minuta do Anexo II,
na qual estão definidas as condições de entrega do objeto, do pagamento dos
preços, as obrigações da contratada e as penalidades a que estará sujeita para
eventual inobservância das condições ajustadas.
10.2. A contratada executará o fornecimento com observância rigorosa das
especificações (Anexo I), das condições deste Edital e de sua proposta.
10.3. No interesse da Administração, o valor do contrato decorrente desta licitação
poderá ser acrescido ou reduzido em até 25% (vinte e cinco por cento), com o
aumento ou supressão dos quantitativos correspondentes, sem que disso resulte
para a contratada direito a qualquer reclamação ou indenização.

12.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta das dotações
orçamentárias 4.4.90.52.52 provenientes dos Recursos do Tesouro, consignados
no orçamento vigente.
13. DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. O Instituto de Previdência do Município de Itapecerica da Serra - ITAPREV,
responsável pelo Pregão reserva-se ao direito de:
a)
revogá-lo, no todo ou em parte, sempre que forem verificadas razões de
interesse público decorrente de fato superveniente, ou anular o procedimento,
quando constatada ilegalidade no seu processamento;
b)
alterar as condições deste Edital, reabrindo o prazo para apresentação
de propostas, na forma de legislação, salvo quando a alteração não afetar a
formulação das ofertas;
c) adiar o recebimento das propostas, divulgando, mediante aviso público, a nova
data.
13.2. O pregoeiro ou a autoridade superior poderá, em qualquer fase da licitação,
promover as diligências que considerarem necessárias, para esclarecer ou
complementar a instrução do processo licitatório.
13.3. Quaisquer questionamentos necessários ao entendimento deste edital por
parte dos interessados deverão ser feitos por escrito, enviados por e-mail:
pregao@itapeceria.sp.gov.br ou protocolados no Protocolo Geral da Prefeitura
do Município de Itapecerica da Serra.
13.4. A apresentação dos envelopes “Proposta” e “Documentação”, implica no
reconhecimento pelo licitante, que cumpre os requisitos de habilitação.

10.4. A recusa da adjudicatária em assinar o contrato no prazo fixado na
convocação específica caracterizará inadimplência das obrigações decorrentes
desta licitação, sujeitando-a as penalidades previstas neste Edital e na legislação
vigente.

13.5. Só se iniciam e vencem os prazos mencionados neste edital em dia útil e
em dia de expediente da PMIS.

10.4.1. Ocorrendo essa hipótese, o processo retornará ao pregoeiro, que
convocará os licitantes e, em sessão pública, procederá ao exame das demais
propostas, bem como da habilitação de seus ofertantes, segundo a ordem da
classificação, até que uma proposta atenda, integralmente, ao edital, sendo o seu
autor declarado vencedor e convocado para assinar o contrato.

RAFAEL DE JESUS FREITAS
Superintendente

Itapecerica da Serra, 13 de agosto 2.019.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019
11. PENALIDADES
EDITAL Nº 007/2019
11.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Termo de Contrato,
dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento
total da obrigação assumida, ficando sujeito à:

ANEXO I
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

a)

advertência;

b)
multa de 5% (cinco por cento), do valor do contrato, por
infração a qualquer cláusula ou condição pactuada;

(qualquer informação adicional deverá ser efetuada a parte em papel
timbrado, devidamente identificado com assinatura e anexado a proposta de
preços.)

c)
suspensão temporária de participar de Licitação e
contratar com a Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra pelo prazo de até 2
(dois) anos;

Apresentamos nossa proposta de preços para o fornecimento de Aquisição de
Veículo utilitário 7 lugares, de conformidade com as regras estabelecidas no
edital pertinente:
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EDITAIS
Item

Qtd
e

Valor
Marca/Mode
Unitário
lo

Descrição
VEICULO UTILITARIO 7 LUGARES
NOVO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019
EDITAL Nº 007/2019
ANEXO II
MINUTA DE CONTRATO
Aos .......... dias do mês de ........ de 2019, o Instituto de Previdência do Município
de Itapecerica da Serra - ITAPREV inscrita no CNPJ 22.182.519/0001-70,
doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo Sr. Rafael
de Jesus Freitas, Superintendente RG nº 20.393.176-2, de outro lado, a empresa
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , i n s c r i t a n o C N P J d o M F. s o b n º
..................................com sede na Rua ......................................................., CEP:
....................., doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada
legalmente, na forma de seus atos constitutivos ou suas alterações,
por.............................................. RG nº ..................., resolvem firmar o presente
Contrato, decorrente do Pregão Presencial nº ..../201_, regido pela Lei
10.520/2002, Decreto Municipal nº 1.870/2005, alterado pelo Decreto Municipal nº
2.515/15, e subsidiariamente Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1.993 e suas
alterações, mediante cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

·
Ano/Modelo: 2019/2020
·
Cor: branco
·
Portas: 4
·
Combustível: flex (álcool e gasolina)
·
Motorização: de 1.8 ou superior
·
Potência: 111 a 106 cv
·
Consumo: 7 a 10,3 km/l
·
Câmbio: automático com modo manual de
6 marchas

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

·
Tração: dianteira
·
Direção: elétrica

1.1.
A CONTRATADA, em decorrência da adjudicação que lhe foi feita no
processo Pregão Presencial nº___/__, obriga-se a fornecer.............., conforme
especificações constantes do Anexo I, que integra o presente Edital Licitatório.

·
Suspensão dianteira: tipo McPherson e
dianteira com barra estabilizadora, roda tipo

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

independente e molas helicoidal
1.

01

·
Suspensão traseira: tipo eixo de torção e

2.1. O presente contrato terá vigência de 4 (quatro) meses, com início a contar da
sua assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com o Art. 57 da Lei Federal nº
8.666/93 e alterações posteriores, e mediante concordância das partes.

traseira com barra estabilizadora, roda tipo
semi-independente e molas helicoidal
·
Porta malas: 162 l ou superior

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DO PAGAMENTO

·
Segurança: airbag motorista e passageiro
·
Freios: ABS

3.1. Dá - se ao presente contrato o Valor Total de R$ ______________. As Notas
Fiscais deverão ser emitidas nos termos das alíneas “a” e “b” do inciso III do artigo
7º da Portaria CAT nº 162/2008.

·
Ar condicionado
·
Travas elétricas

CLÁUSULA QUARTA – DO FORNECIMENTO DO OBJETO

·
Piloto automático
·
Volante com regulagem de altura

4.1. As entregas deverão ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a
emissão da solicitação pelo ITAPREV.

·
Kit multimídia
·
Computador de bordo

4.2. Constatada a entrega do objeto em desacordo com a especificação, a
Contratada procederá a sua substituição em até 60 (sessenta) dias, contados da
notificação da recusa.

·
Sensor de Farol
·
Farol de Neblina
·
Vidros: elétricos dianteiros e traseiros

4.3. Correrão por conta da contratada as despesas decorrentes de embalagens,
fretes, seguro e outras necessárias ao atendimento do objeto licitado.

I – O prazo de validade de nossa proposta é de __ (_________) dias corridos, a
contar da data da abertura dos envelopes nº 1 (proposta).

5.1. Os pagamentos serão em ..............(..........) dias corridos, após o recebimento
de cada entrega do(s) produto(s) com a respectiva nota fiscal/fatura. As Notas
Fiscais deverão ser emitidas nos termos das alíneas “a” e “b” do inciso III do artigo
7º da Portaria CAT nº 162/2008.

II – Prazo de Pagamento
: _____________________________________________
III – Declaramos que o VALOR DO ÍTEM É O TOTAL DA PROPOSTA, e nele
estão incluídos:
a)
os tributos, fretes, alimentação, estadia, encargos sociais;
b)
as despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza; e,
c)
todos os componentes de custo dos bens necessários à perfeita
satisfação do objeto desta licitação.
IV – Declaramos, ainda, conhecer integralmente os termos do Edital do Pregão
nº 001/2019 e seus anexos, aos quais nos sujeitamos.
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:
ENDEREÇO:
CEP:
FONE:
E-MAIL:

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à
Contratada para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem
2 deste item começará a fluir a partir da data de apresentação da nota
fiscal/fatura, sem incorreções.
5.3. No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido deverá ser
acrescido de juros moratórios de 0,5 % ao mês, apurados desde a data final para
pagamento até a data do efetivo pagamento, calculados “pro rata die”, sobre o
valor da nota fiscal/fatura. As empresas que desejarem receber a atualização
financeira, deverão protocolar previamente o pedido no protocolo Geral da
Prefeitura, no horário das 08:00 às 16:30 horas, em dias úteis.

FAX:
CNPJ:

CLÁUSULA SEXTA - DA VERBA CONTRATUAL
_______________________, _____ de _________________ de 2.01_.
(CIDADE)
________________________________
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
NOME COMPLETO:
CARGO:
PESSOA CREDENCIADA
CONTRATO
NOME COMPLETO:

OU

AUTORIZADA

PARA

ASSINAR

O

CARGO:
CPF:
RG:

Nota: O proponente deverá rubricar a 1a via desta planilha/proposta.

FUTURO

6.1. As despesas decorrentes da execução do presente contrato, onerarão verbas
das dotações: ______________________, constantes do orçamento exercício de
20__.
CLÁUSULA SETIMA - DAS SANÇÕES
7.1 - Pela inexecução total ou parcial do presente Termo Contratual, a
Administração poderá aplicar, à Contratada, caso venha a incorrer em uma das
situações previstas no art. 78, incisos I a XI da Lei n.º 8.666/93, e, segundo a
gravidade da falta cometida, as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais
sanções legalmente estabelecidas:
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(assinatura)
7.1.1.
7.1.2.

advertência;

N

o

m

e

:

_________________

multa:

R

7.1.2.1.
de 0,33% (trinta e três décimos por cento) sobre o valor
total do contrato, por dia de inadimplência, a contar da data do inadimplemento,
limitada ao percentual máximo de 20% (vinte inteiros por cento), inclusive nos
casos de inadimplência dos produtos defeituosos.
7.1.2.2.
de 2% (dois inteiros por cento) sobre o valor do
contrato, devido a não entrega do objeto conforme as especificações do edital e
nos casos de descumprimento de quaisquer das condições do edital ou do
presente Termo Contratual.

G

:

___________________
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019
EDITAL Nº 007/2019
ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

7.1.3. suspensão temporária de participar de Licitação e contratar com a
Administração pelo prazo de até 2 (dois) anos;

AO
Instituto de Previdência do Município de Itapecerica da Serra - ITAPREV
Ref: Pregão Presencial nº _____/201_.

7.1.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93.

Prezados Senhores

7.1.5. As penalidades poderão ser aplicadas concomitantemente, conforme
parágrafo segundo do artigo 87 da Lei Federal 8.666/93, com as alterações nela
introduzidas pela Lei Federal 8.883/94.

Para fins de atendimento ao disposto no item ____ “Do Credenciamento”,
do Edital relativo à licitação em referência, DECLARAMOS que, estamos
cumprindo plenamente com as exigências e os requisitos de habilitação previstos
no instrumento convocatório.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

______________ (localidade), _____ de ___________ de 2.01_.

8.1. A rescisão contratual ocorrerá na forma e condições estabelecidas no
Capítulo III, seção V, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

_______________________
(assinatura)

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
9.1 O presente Contrato poderá ser alterado unilateralmente pelo ITAPREV ou por
acordo entre as partes, desde que devidamente justificado e nas hipóteses
previstas no Artigo 65 da Lei Nº 8.666/93, e atualizações posteriores.

N
R

11.1. Integram o presente contrato o edital da licitação originária e o Anexo I
(proposta de preços).
11.2. Na contagem dos prazos mencionados neste contrato excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento.
11.3. Só se iniciam e vencem os prazos mencionados neste edital em dia útil e em
dia de expediente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

:

G

:

EDITAL Nº 007/2019
ANEXO IV A
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
(MICRO EMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE)
AO
Instituto de Previdência do Município de Itapecerica da Serra - ITAPREV
Ref: Pregão Presencial nº _____/201_.
Prezados Senhores
A _____________(nome da licitante), qualificada como Microempresa (ou
Empresa de Pequeno Porte) por seu representante legal, inscrita no CNPJ sob nº
________, com sede à _____________, nos termos do artigo 4º, VII, da Lei
10.520/2002, declara para fins de direito que cumpre plenamente os requisitos da
habilitação estabelecidos nas cláusulas do edital em epígrafe, exceto no que diz
respeito aos requisitos de regularidade fiscal, que serão provados no momento da
contratação, nos termos do autorizado pelos artigos 42 e 43 da Lei Complementar
123 de 14 de dezembro de 2006.

12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Itapecerica da Serra com renúncia a
qualquer outro por mais privilegiado que seja para dirimir questões oriundas do
presente Contrato.

Sendo expressão da verdade, subscrevo-me.

E, após terem lido e concordado, celebram as partes o presente contrato
em três vias de iguais teor e forma assinados.

____________________________
(assinatura do Representante Legal)

CONTRATANTE

e

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019

10.1. Fica a Sra. Vera Lúcia Rossi Ferreira, portadora do CPF nº 039.596.108-40,
responsável pela gestão do presente contrato, de acordo com os §§ 1º e 2º do art.
67 da Lei Federal nº 8.666/93, e atualizações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

m

___________________

CLÁUSULA DECIMA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

10.2. Fica o Sr. Alex Domingues de Castro Santos, portador do CPF nº
348.698.578-71, responsável pela fiscalização do presente contrato, de acordo
com os §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, e atualizações posteriores.

o

_________________

______________ (localidade), _____ de ___________ de 2.01_.

CONTRATADA

N

o

m

e

:

_________________

TESTEMUNHAS

R
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019

EDITAL Nº 007/2019

ANEXO III

ANE XO V

CREDENCIAL

Prezados Senhores

:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019

EDITAL Nº 007/2019

Instituto de Previdência do Município de Itapecerica da Serra - ITAPREV
Ref.: Pregão Presencial nº ___/20__.

G

___________________

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICRO EMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
AO
Instituto de Previdência do Município de Itapecerica da Serra - ITAPREV
Ref: Pregão Presencial nº _____/201_.

A empresa _____________________, inscrita no CNPJ sob o nº
______________. Vem através desta, credenciar ______________,
representante (Legal ou Procurador),portadora da Cédula de Identidade RG nº
__________ e CPF nº __________, para representar e conferir poderes para
oferecer lances, negociar preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame, em nome da empresa licitante e inclusive para desistência de
interposição de recursos, referente ao processo de Licitação Pregão Presencial nº
_____/200_ – Edital nº ____/200_.

A _____________(nome da licitante), qualificada como Microempresa (ou
Empresa de Pequeno Porte) por seu representante legal, inscrita no CNPJ sob nº
________, com sede à _____________, declara para fins de direito que pretende
ter preferência no critério de desempate quando do julgamento das propostas, nos
termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

____________ (localidade), _____ de ___________ de 2.0__.

Sendo expressão da verdade, subscrevo-me.

_______________________

Prezados Senhores
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EDITAIS
Em 02 de junho de 2010
______________ (localidade), _____ de ___________ de 2.01_.
____________________________
(assinatura do Representante Legal)
Nome: _________________
RG: ___________________
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019
EDITAL Nº 007/2019

Responsável: Maria da Conceição Ribeiro Lopes
Falecido: Teturlina Maria da Conceição
Sepultado na Quadra 07, Sepultura 09, Gaveta 06
Em 25 de maio de 2010
Responsável: Josefa Maria da Silva
Falecido: Angelo Mario da Silva.
Sepultado na Quadra 07, sepultura 19, Gaveta 10
Em 23 de julho de 2010.

RAFAEL DE JESUS FREITAS, Superintende do Instituto de
Previdência do Município de Itapecerica da Serra - ITAPREV, torna público;

Responsável: Valdiner de Oliveira Fernandes.
Falecido: Jose Raimundo Fernandes
Sepultado na Quadra 07,.sepultura 07 , Gaveta 10

Para conhecimento dos interessados que se encontra aberta nesta
municipalidade, até as 10:00 horas do dia 09 (nove) de setembro
de 2.019, o PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019, noticiado pelo EDITAL Nº
007/2019, que tem por objeto a Aquisição de um veículo utilitário de 7 lugares.

Responsável: Marcelo Alves Moreira.
Falecido: Terezinha Alves dos Santos.
Sepultado na Quadra 07, sepultura 10, Gaveta 06.
Em 02 de junho de 2010

A Cópia completa do Edital poderá ser adquirida no Instituto de
Previdência do Município de Itapecerica da Serra - ITAPREV, mediante
apresentação de mídia, sito à Av. Eduardo Roberto Daher, 1.135 – Centro –
Itapecerica da Serra, no horário das 08:30 às 16:30 horas, nos dias úteis, ou
mediante solicitação através do endereço eletrônico rpps@itapecerica.sp.gov.br,
contendo os dados cadastrais do interessado. Demais informações poderão ser
obtidas pelo telefone 4668-9000 ramal 9128, com código de acesso (DDD) 0XX11.

Responsável: Claudia Clayton de Souza.
Falecido: Roseli Rodrigues de Souza.
Sepultado na Quadra 07, sepultura 19, Gaveta 04.
Em 28 de julho de 2010.

Itapecerica da Serra, 13 de agosto de 2.019.
RAFAEL DE JESUS FREITAS
Superintendente
NECRÓPOLE RECANTO DO SILÊNCIO
Convocamos os responsáveis dos falecidos relacionados abaixo, em carater de
urgência , pelo prazo de 30 dias a partir da data desta publicação, a comparecer no
Cemitério Recanto do Silêncio, situado a Rua Maria Ward, 200, Chacara Vista
Alegre, Itapecerica da Serra/SP.
Para tratar dos restos mortais dos falecidos que estão guardados em urnas no
Ossário Municipal há mais de 01 ano.
Não Havendo o comparecimento dos interessados, os Restos Mortais serão
depositados no Fosso Municipal, conforme previsto em lei.(169/80)
Falecidos:
-Moises Marcos do Nascimento.
-Paulo Roberto Santiago Crespo.
-Edinaldo Belarmino Correia.
- Jose Pereira da Silva
-João Borge.
-Rodrigo De Lara Machado.
-Orlando Martins Junior.
- Rodrigo Torres de Lima.
-Jose Everaldo Fernandes dos Santos.
-Vera Maria Rodrigues Afonso.
- Ana Maria Mota.
- Elisangela dos santos.
- Damião Gonçalves Costa.
-Dirceu Rodrigues dos Santos.
-Claudio Alberto Pereira Santos.
-Conceição Rosa Maciel.
- Antonio Hernani Gomes Sena.
-Lecia Cicanha Costa.
-Francisca do Nascimento Nunes.
- Pedro dos Santos.
-Fulgencio Tavares de Oliveira.
-Alvino Barbosa Macedo.
-Vicente Neto da Silva.
-Maria Isabel dos Santos.
- Benedito Pereira do Rosário.
-Francisco Rodrigues de Souza.
-Joaquim Marques Filho.
-Washington Firme da Silva.
-Otelina Maria de Jesus Maia.
- Eleci dos Santos Silva.

Convocamos os responsáveis dos falecidos relacionados abaixo, em carater de
urgência , pelo prazo de 30 dias a partir da data desta publicação, a comparecer no
Cemitério Recanto do Silêncio, situado a Rua Maria Ward, 200, Chacara Vista
Alegre, Itapecerica da Serra/SP, para que possam ser realizadas as Exumações.
Não Havendo o comparecimento dos interessados, os restos mortais serão
transferidos da sepultura para o Ossário Municipal, onde permanecerão no
período de 01 ano e com o não comparecimento dos mesmos após este período,
os restos mortais poderão ser depositados no Fosso Municipal, conforme previsto
em lei 169/80
- Falecidos:
Responsável: Antonio Luis Nascimento.
Falecido: Amelia Nascimento.
Sepultado na Quadra 07 ,sepultura 10, Gaveta 05

Responsável: Maria Catarina Gonçalves.
Falecido: Durval Gonçalves.
Sepultado na Quadra 07, sepultura 08, Gaveta 08.
Em 19 de maio de 2010.
Responsável: Cristiane Rocha Godoi.
Falecido: Francisca Rocha Godoi.
Sepultado na Quadra 07, sepultura 10, Gaveta 01.
Em 03 de junho de 2010.
Relação dos contribuintes que efetuavam os pagamentos das Taxas de
Conservação Anual do Ossário Municipal deste Cemitério , e dos falecidos que
estavam guardados em Urnas numeradas, onde os responsáveis autorizaram a
depositar os Restos Mortais no Fosso Municipal por não querer mais pagar as
futuras Taxas, após a publicação no Edital , os Restos Mortais serão depositados
no Fosso Municipal, conforme a Lei 169/80.
Contribuinte: Carlos Barroso Francisco.
Falecido: Antonia Maria de Jesus.
Contribuinte: Francisca Saldanha da Costa.
Falecido: Maria Carmosa da Costa.
Contribuinte: Maria Aparecida Franco Ramos.
Falecido: Rita Bezerra de Godoi.
ENEVALDO RAINHA
CHEFE DE SERVIÇOS.

DECRETOS
DECRETO LEGISLATIVO Nº 256 DE 21 DE AGOSTO DE 2019
(Projeto de Decreto Legislativo nº 329/19 de autoria do
Vereador Marcos de Souza – Markinhos da Padaria)
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA, SR.
MARCIO ROBERTO PINTO DA SILVA.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU PROMULGO O
SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:
“CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO ITAPECERICANO AO ILUSTRÍSSIMO
SENHOR EDUARDO ROBERTO NASRAUI.”
Art.1°- Fica concedido o Título de Cidadão Itapecericano ao Ilustríssimo
Senhor Eduardo Roberto Nasraui, em reconhecimento aos excelentes serviços
prestados ao Município de Itapecerica da Serra.
Art. 2º - A homenagem será entregue ao novo Cidadão Itapecericano em
Sessão Solene, em data a ser marcada pela Presidência da Câmara Municipal de
Itapecerica da Serra.
Art. 3º - As despesas decorrentes da execução do presente Decreto
Legislativo correrão por conta de dotação constante do orçamento em vigor.
Art. 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
CÂMARA MUNICIPAL, 21 DE AGOSTO DE 2019
MARCIO ROBERTO PINTO DA SILVA
PRESIDENTE
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DECRETOS
DECRETO LEGISLATIVO Nº 257 DE 28 DE AGOSTO DE 2019
(Projeto de Decreto Legislativo nº 331/19 de autoria do
Vereador Marcos de Souza – Markinhos da Padaria)
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA, SR.
MARCIO ROBERTO PINTO DA SILVA.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU PROMULGO O
SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:

DECRETO LEGISLATIVO Nº 258 DE 28 DE AGOSTO DE 2019
(Projeto de Decreto Legislativo nº 334/19 de autoria do
Vereador Professor Marcelo)
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA, SR.
MARCIO ROBERTO PINTO DA SILVA.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU PROMULGO O
SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:

“CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃ ITAPECERICANA A ILUSTRÍSSIMA
SENHORA MICHELE SALES DOS SANTOS DA SILVA.”

“CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO ITAPECERICANO A SENHORA LILIAN
APARECIDA SIQUEIRA.”

Art.1°- Fica concedido o Título de Cidadã Itapecericana a Ilustríssima Senhora
Michele Sales dos Santos da Silva, em reconhecimento aos excelentes serviços
prestados ao Município de Itapecerica da Serra.

Art.1°- Fica concedido o Título de Cidadão Itapecericano a Ilustríssima Senhora
Lilian Aparecida Siqueira, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados
ao Município de Itapecerica da Serra.

Art. 2º - A homenagem será entregue a nova Cidadã Itapecericana em Sessão
Solene, em data a ser marcada pela Presidência da Câmara Municipal de
Itapecerica da Serra.

Art. 2º - A honraria será entregue ao novo Cidadão Itapecericano em Sessão
Solene, em data a ser marcada pela Presidência da Câmara Municipal de
Itapecerica da Serra.

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução do presente Decreto Legislativo
correrão por conta de dotação constante do orçamento em vigor.

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução do presente Decreto Legislativo
correrão por conta de dotação constante do orçamento em vigor.

Art. 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

CÂMARA MUNICIPAL, 28 DE AGOSTO DE 2019

CÂMARA MUNICIPAL, 28 DE AGOSTO DE 2019

MARCIO ROBERTO PINTO DA SILVA
PRESIDENTE

MARCIO ROBERTO PINTO DA SILVA
PRESIDENTE

REGISTRO DE PREÇOS
“AVISO TRIMESTRAL - REGISTRO DE PREÇOS”
O DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, da Prefeitura do Município de
Itapecerica da Serra;
TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados em atendimento ao
disposto no artigo 15, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, os preços
registrados através dos seguintes processos licitatórios:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2018 - EDITAL Nº 066/2018

●OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Materiais de Escritório e
Escolares.
LOTE - 01
Item 01 – Apontador, para lápis, em plástico, com depósito, quantidade estimada
de 90 unidades, com valor unitário de R$ 0,99/un;
Item 02 – Barbante, cru, 8 fios, 400 gramas, quantidade estimada de 160 rolos,
com valor unitário de R$ 12,77/rol;
Item 03 – Caixa arquivo, para pasta suspensa, quantidade estimada de 20
unidades, com valor unitário de R$ 79,18/un;
Item 04 – Calculadora, portátil, visor 12 dígitos, quantidade estimada de 187
unidades, com valor unitário de R$ 23,83/un;
Item 05 – Caneta, hidrográfica, 12 cores, ponta pincel 4,0 mm, quantidade
estimada de 100 estojos, com valor unitário de R$ 7,01/est;
Item 06 – Clips, para papel. Nº 4/0, 500 gramas, quantidade estimada de 198
caixas, com valor unitário de R$ 12,43/cx;
Item 07 – Cola em bastão, 40 gramas, quantidade estimada de 39 unidades, com
valor unitário de R$ 2,30/un;
Item 08 – Corretivo, fita, 4 mm x 10 metros, quantidade estimada de 77 unidades,
com valor unitário de R$ 7,26/un;
Item 09 – Etiqueta, auto-adesiva, 02 carreiras, 25,4 x 101,6 mm, quantidade
estimada de 98 caixas, com valor unitário de R$ 83,65/cx;
Item 10 – Livro Ata, capa preta, 100 folhas, quantidade estimada de 75 unidades,
com valor unitário de R$ 16,23/un;
Item 11 – Pasta, polionda, azul, 35 mm, quantidade estimada de 500 unidades,
com valor unitário de R$ 3,76/un;
Item 12 – Pasta, sanfonada, 1-31, A/Z, ofício kraft, quantidade estimada de 177
unidades, com valor unitário de 51,86/un;
Item 13 – Pincel, chato, ref-181, nº 10, quantidade estimada de 110 unidades, com
valor unitário de R$ 17,20/un;
Item 14 – Pincel, chato, ref-181, nº 12, quantidade estimada de 112 unidades, com
valor unitário de R$ 20,98/un;
Item 15 – Pincel, marcador, azul, ponta chanfrada, quantidade estimada de 180
unidades, com valor unitário de R$ 1,86/un;
Item 16 – Pincel, marcador, preto, ponta chanfrada, quantidade estimada de 180
unidades, com valor unitário de R$ 1,86/un;
Item 17 – Pincel, marcador, verde, ponta chanfrada, quantidade estimada de 180
unidades, com valor unitário de R$ 3,13/un;
Item 18 – Pincel, marcador, vermelho, ponta chanfrada, quantidade estimada de
180 unidades, com valor unitário de R$ 1,86/un;
Item 19 – Prancheta, em acrílico, com pegador metálico, quantidade estimada de
34 unidades, com valor unitário de R$ 12,23/un;
Item 20 – Régua de plástico, cristal, 30 cm, quantidade estimada de 119
unidades, com valor unitário de R$ 0,79/un;
Item 21 – Tesoura escolar, sem ponta – medindo aproximadamente 14 cm.
Produzida em aço inox, marca impressa na lâmina. Lâminas fixadas com parafuso
ou rebite e perfeitamente ajustadas que garantem o corte. Cabo plástico com

anéis emborrachados para 3 dedos. Produto certificado pelo INMETRO,
quantidade estimada de 180 unidades, com valor unitário de R$ 6,21/un;
Item 22 – Tesoura, escolar, s/ponta, 13 cm, quantidade estimada de 96 unidades,
com valor unitário de R$ 1,92/un;
Item 23 – Tesoura, multiuso 8. ½”, 21 cm, quantidade estimada de 45 unidades,
com valor unitário de R$ 9,36/un;
LOTE - 02
Item 24 – Papel, camurça, amarelo, quantidade estimada de 5.000 folhas, com
valor unitário de R$ 0,94/fls;
Item 25 – Papel, camurça, azul, quantidade estimada de 5.000 folhas, com valor
unitário de R$ 0,94/fls;
Item 26 – Papel, camurça, preto, quantidade estimada de 5.000 folhas, com valor
unitário de R$ 0,94/fls;
Item 27 – Papel, camurça, verde, quantidade estimada de 5.000 folhas, com valor
unitário de R$ 0,94/fls;
Item 28 – Papel, camurça, vermelho, quantidade estimada de 5.000 folhas, com
valor unitário de R$ 0,94/fls;
Item 29 – Papel, cartão, amarelo, 250 gramatura, 20 folhas, quantidade estimada
de 500 pacotes, com valor unitário de R$ 33,76/pct;
Item 30 – Papel, cartão, azul claro, 250 gramatura, 20 folhas, quantidade
estimada de 500 pacotes, com valor unitário de R$ 33,76/pct;
Item 31 – Papel, cartão, azul escuro, 250 gramatura, 20 folhas, quantidade
estimada de 500 pacotes, com valor unitário de R$ 33,76/pct;
Item 32 – Papel, cartão, branco, 250 gramatura, 20 folhas, quantidade estimada
de 950 pacotes, com valor unitário de R$ 33,76/pct;
Item 33 – Papel, cartão, laranja, 250 gramatura, 20 folhas, quantidade estimada
de 500 pacotes, com valor unitário de R$ 33,76/pct;
Item 34 – Papel, cartão, marrom, 250 gramatura, 20 folhas, quantidade estimada
de 500 pacotes, com valor unitário de R$ 33,76/pct;
Item 35 – Papel, cartão, preto, 250 gramatura, 20 folhas, quantidade estimada de
500 pacotes, com valor unitário de R$ 33,76/pct;
Item 36 – Papel, cartão, rosa, 250 gramatura, 20 folhas, quantidade estimada de
500 pacotes, com valor unitário de R$ 33,76/pct;
Item 37 – Papel, cartão, verde claro, 250 gramatura, 20 folhas, quantidade
estimada de 500 pacotes, com valor unitário de R$ 33,76/pct;
Item 38 – Papel, cartão, verde escuro, 250 gramatura, 20 folhas, quantidade
estimada de 500 pacotes, com valor unitário de R$ 33,76/pct; e
Item 39 – Papel, cartão, vermelho, 250 gramatura, 20 folhas, quantidade
estimada de 500 pacotes, com valor unitário de R$ 33,76/pct.
LOTE - 03
Item 40 – Papel, cartolina, amarelo, 150 gramatura, 100 folhas, quantidade
estimada de 100 pacotes, com valor unitário de R$ 88,86/pct;
Item 41 – Papel, cartolina, azul, 150 gramatura, 100 folhas, quantidade estimada
de 100 pacotes, com valor unitário de R$ 88,86/pct;
Item 42 – Papel, cartolina, branco, 150 gramatura, 100 folhas, quantidade
estimada de 143 pacotes, com valor unitário de R$ 88,85/pct;
Item 43 – Papel, cartolina, rosa, 150 gramatura, 100 folhas, quantidade estimada
de 100 pacotes, com valor unitário de R$ 88,86/pct;
Item 44 – Papel, cartolina, verde, 150 gramatura, 100 folhas, quantidade
estimada de 100 pacotes, com valor unitário de R$ 88,86/pct;
Item 45 – Papel, celofane, amarelo, quantidade estimada de 5.000 folhas, com
valor unitário de R$ 1,01/fls;
Item 46 – Papel, celofane, azul, quantidade estimada de 5.000 folhas, com valor
unitário de R$ 1,01/fls;
Item 47 – Papel, celofane, transparente, quantidade estimada de 5.000 folhas,
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com valor unitário de R$ 1,01/fls;
Item 48 – Papel, celofane, verde, quantidade estimada de 5.000 folhas, com valor
unitário de R$ 1,01/fls;
Item 49 – Papel, celofane, vermelho, quantidade estimada de 5.000 folhas, com
valor unitário de R$ 1,01/fls;
Item 50 – Papel, color set, amarelo, 150 gramatura, 25 folhas, quantidade
estimada de 400 pacotes, com valor unitário de R$ 22,25/pct;
Item 51 – Papel, color set, azul claro, 150 gramatura, 25 folhas, quantidade
estimada de 400 pacotes, com valor unitário de R$ 22,25/pct;
Item 52 – Papel, color set, azul escuro, 150 gramatura, 25 folhas, quantidade
estimada de 400 pacotes, com valor unitário de R$ 22,25/pct;
Item 53 – Papel, color set, branco, 150 gramatura, 25 folhas, quantidade
estimada de 400 pacotes, com valor unitário de R$ 22,25/pct;
Item 54 – Papel, color set, laranja, 150 gramatura, 25 folhas, quantidade
estimada de 400 pacotes, com valor unitário de R$ 22,25/pct;
Item 55 – Papel, color set, marrom, 150 gramatura, 25 folhas, quantidade
estimada de 400 pacotes, com valor unitário de R$ 22,25/pct;
Item 56 – Papel, color set, preto, 150 gramatura, 25 folhas, quantidade estimada
de 400 pacotes, com valor unitário de R$ 22,25/pct;
Item 57 – Papel, color set, rosa, 150 gramatura, 25 folhas, quantidade estimada
de 400 pacotes, com valor unitário de R$ 22,25/pct;
Item 58 – Papel, color set, verde claro, 150 gramatura, 25 folhas, quantidade
estimada de 400 pacotes, com valor unitário de R$ 22,25/pct;
Item 59 – Papel, color set, verde escuro, 150 gramatura, 25 folhas, quantidade
estimada de 400 pacotes, com valor unitário de R$ 22,25/pct;
Item 60 – Papel, color set, vermelho, 150 gramatura, 25 folhas, quantidade
estimada de 400 pacotes, com valor unitário de R$ 22,25/pct;
Item 61 – Papel de seda, amarelo, quantidade estimada de 10.000 folhas, com
valor unitário de 0,26/fl;
Item 62 – Papel de seda, azul claro, quantidade estimada de 10.000 folhas, com
valor unitário de 0,26/fl;
Item 63 – Papel de seda, azul escuro, quantidade estimada de 10.000 folhas,
com valor unitário de 0,26/fl;
Item 64 – Papel de seda, branco, quantidade estimada de 10.000 folhas, com
valor unitário de 0,26/fl;
Item 65 – Papel de seda, laranja, quantidade estimada de 10.000 folhas, com
valor unitário de 0,26/fl;
Item 66 – Papel de seda, marrom, quantidade estimada de 10.000 folhas, com
valor unitário de 0,26/fl;
Item 67 – Papel de seda, preto, quantidade estimada de 10.000 folhas, com valor
unitário de 0,26/fl;
Item 68 – Papel de seda, rosa, quantidade estimada de 10.000 folhas, com valor
unitário de 0,26/fl;
Item 69 – Papel de seda, verde claro, quantidade estimada de 10.000 folhas, com
valor unitário de 0,26/fl;
Item 70 – Papel de seda, verde escuro, quantidade estimada de 10.000 folhas,
com valor unitário de 0,26/fl; e
Item 71 – Papel de seda, vermelho, quantidade estimada de 10.000 folhas, com
valor unitário de 0,26/fl.
LOTE - 04
Item 72 – Papel, crepom, amarelo, quantidade estimada de 5.000 folhas, com
valor unitário de R$ 1.06/fl;
Item 73 – Papel, crepom, amarelo, escolar, caixa com 40 folhas, quantidade
estimada de 9 caixas, com valor unitário de R$ 42,22/cx;
Item 74 – Papel, crepom, azul claro, quantidade estimada de 5.000 folhas, com
valor unitário de R$ 1,06/fl;
Item 75 – Papel, crepom, azul claro, escolar, caixa com 40 folhas, quantidade
estimada de 9 caixas, com valor unitário de R$ 42,22/cx;
Item 76 – Papel, crepom, azul escuro, quantidade estimada de 5.000 folhas, com
valor unitário de R$ 1,06/fl;
Item 77 – Papel, crepom, azul escuro, escolar, caixa com 40 folhas, quantidade
estimada de 9 caixas, com valor unitário de R$ 42,22/cx;
Item 78 – Papel, crepom, bege, escolar, caixa com 40 folhas, quantidade
estimada de 9 caixas, com valor unitário de R$ 42,22/cx;
Item 79 – Papel, crepom, branco, quantidade estimada de 5.000 folhas, com
valor unitário de R$ 1,06/fl;
Item 80 – Papel, crepom, branco, escolar, caixa com 40 folhas, quantidade
estimada de 9 caixas, com valor unitário de R$ 42,22/cx;
Item 81 – Papel, crepom, laranja, quantidade estimada de 5.000 folhas, com
valor unitário de R$ 1,05/fl;
Item 82 – Papel, crepom, marrom, quantidade estimada de 5.000 folhas, com
valor unitário de R$ 1,05/fl;
Item 83 – Papel, crepom, preto, quantidade estimada de 5.000 folhas, com valor
unitário de R$ 1,05/fl;
Item 84 – Papel, crepom, rosa, quantidade estimada de 5.000 folhas, com valor
unitário de R$ 1,05/fl;
Item 85 – Papel, crepom, verde claro, quantidade estimada de 5.000 folhas, com
valor unitário de R$ 1,05/fl;
Item 86 – Papel, crepom, verde escuro, quantidade estimada de 5.000 folhas,
com valor unitário de R$ 1,05/fl;
Item 87 – Papel, crepom, vermelho, quantidade estimada de 5.000 folhas, com
valor unitário de R$ 1,05/fl;
Item 88 – Papel, espelho, amarelo, quantidade estimada de 5.000 folhas, com
valor unitário de R$ 0,42/fl;
Item 89 – Papel, espelho, azul claro, quantidade estimada de 5.000 folhas, com
valor unitário de R$ 0,42/fl;
Item 90 – Papel, espelho, azul escuro, quantidade estimada de 5.000 folhas,
com valor unitário de R$ 0,42/fl;
Item 91 – Papel, espelho, branco, quantidade estimada de 5.000 folhas, com
valor unitário de R$ 0,42/fl;
Item 92 – Papel, espelho, laranja, quantidade estimada de 5.000 folhas, com
valor unitário de R$ 0,42/fl;
Item 93 – Papel, espelho, marrom, quantidade estimada de 5.000 folhas, com

valor unitário de R$ 0,42/fl;
Item 94 – Papel, espelho, preto, quantidade estimada de 5.000 folhas, com valor
unitário de R$ 0,42/fl;
Item 95 – Papel, espelho, rosa, quantidade estimada de 5.000 folhas, com valor
unitário de R$ 0,42/fl;
Item 96 – Papel, espelho, verde claro, quantidade estimada de 5.000 folhas, com
valor unitário de R$ 0,42/fl;
Item 97 – Papel, espelho, verde escuro, quantidade estimada de 5.000 folhas,
com valor unitário de R$ 0,42/fl;
Item 98 – Papel, espelho, vermelho, quantidade estimada de 5.000 folhas, com
valor unitário de R$ 0,42/fl;
Item 99 – Papel, laminado amarelo, quantidade estimada de 5.000 folhas, com
valor unitário de R$ 1,09/fl;
Item 100 – Papel, laminado azul, quantidade estimada de 5.000 folhas, com valor
unitário de R$ 1,09/fl;
Item 101 – Papel, laminado dourado, quantidade estimada de 5.000 folhas, com
valor unitário de R$ 1,09/fl;
Item 102 – Papel, laminado laranja, quantidade estimada de 5.000 folhas, com
valor unitário de R$ 1,09/fl;
Item 103 – Papel, laminado prateado, quantidade estimada de 5.000 folhas, com
valor unitário de R$ 1,09/fl;
Item 104 – Papel, laminado preto, quantidade estimada de 5.000 folhas, com
valor unitário de R$ 1,09/fl;
Item 105 – Papel, laminado rosa, quantidade estimada de 5.000 folhas, com valor
unitário de R$ 1,09/fl;
Item 106 – Papel, laminado verde, quantidade estimada de 5.000 folhas, com
valor unitário de R$ 1,09/fl;
Item 107 – Papel, laminado vermelho, quantidade estimada de 5.000 folhas, com
valor unitário de R$ 1,09/fl.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2018 - EDITAL Nº 068/2018

●OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Pneus Novos, Câmaras de
Ar, Protetores e Afins.
LOTE 01 - CAMINHÕES
Item 01 – Câmera de ar para pneu 1000 x 20, quantidade total anual estimada
de 570 peças, com valor unitário de R$ 75,00/pç;
Item 02- Câmara de ar para pneu 750/16, quantidade total anual estimada de
120 peças, com valor unitário de R$ 37,91/pç;
Item 03 – Pneu novo 08 lonas 750/16, borrachudo, quantidade total anual
estimada de 80 unidades, com valor unitário de R$ 485,00/un;
Item 04 – Pneu novo 8 lonas 750/16 liso, quantidade total anual estimada de
40 unidades, com valor unitário de R$ 430,00/un;
Item 05 – Pneu novo 16 lonas 1000 x 20 borrachudo, quantidade total anual
estimada de 380 unidades, com valor unitário de R$ 1.018,00;
Item 06 – Pneu novo 16 lonas 1000 x 20 liso, quantidade total anual estimada
de 190 unidades, com valor unitário de R$ 974,00;
Item 07 – Protetor de câmara de ar 1000 x 20, quantidade total anual estimada
de 570 peças, com valor unitário de R$ 28,00/pç; e
Item 08- Protetor para câmara de ar 750/16, quantidade total anual de 120
peças, com valor unitário de R$ 25,00/pç.
LOTE 02 – MÁQUINAS
Item 09 – Câmara de ar para pneu 105/65-16, com bico curto, quantidade total
anual estimada de 140 peças, com valor unitário de R$ 45,00/pç;
Item 10 – Câmara de ar para pneu 1300/24, quantidade total anual estimada de
180 peças, com valor unitário de R$ 129,00/pç;
Item 11 – Câmara de ar para pneu 1400/24, quantidade total anual estimada de 20
peças, com valor unitário de R$ 128,00/pç;
Item 12 – Câmara de ar para pneu 17.5/24, quantidade total anual estimada de 20
peças, com valor unitário de R$ 179.00/pç;
Item 13 – Câmara de ar para pneu 17.5/25, quantidade total anual estimada de 50
peças, com valor unitário de R$ 180,00/pç;
Item 14 – Pneu novo 105/65-16, quantidade total anual estimada de 140 unidades,
com valor unitário de R$ 560,00/un;
Item 15 – Pneu novo 12 lonas 1300/24, quantidade total anual estimada de 180
unidades, com valor unitário de R$ 1.670,00/un;
Item 16 - Pneu novo 12 lonas 1400/24, desenho padrão, quantidade total anual
estimada de 20 unidades, com valor unitário de R$ 1.957,00/un;
Item 17 – Pneu novo 12 lonas, 17.5/24, lameiro, desenho padrão, quantidade total
anual estimada de 20 unidades, com valor unitário de R$ 1.800,00/un;
Item 18 – Pneu novo 12 lonas, 17.5/25, modelo PN 12-L2/G2, quantidade total
anual estimada de 50 unidades, com valor unitário de R$ 2.265,00/un; e
Item 19 – Protetor para Câmara de AR 17.5/25, quantidade total anual estimada de
50 peças, com valor unitário de R$ 105,00/pç.
LOTE 03 – ÔNIBUS
Item 20 – Pneu novo 215/75, R 17.5, misto, quantidade total anual estimada de
24 unidades, com valor unitário de R$ 599,90/un;
Item 21 – Pneu novo 215/75, R 17.5, borrachudo, quantidade total anual
estimada de 140 unidades, com valor unitário de R$ 500,00/un;
Item 22 – Pneu novo 215/75, R 17.5, liso, quantidade total anual estimada de
70 unidades, com valor unitário de R$ 440,06/un;
Item 23 – Pneu novo 275/80, R 22.5, liso, quantidade total anual estimada de
120 unidades, com valor unitário de R$ 1.050,00/un; e
Item 24 – Pneu novo 275/80, R 22.5, tração, quantidade total anual estimada
de 300 unidades, com valor unitário de R$ 1.240,24/un.
LOTE 04 – PASSEIO
Item 25 – Pneu novo 175/65, R 14, 82 T, SL, quantidade total anual estimada de
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140 unidades, com valor unitário de R$ 186,00/un;
Item 26 – Pneu novo 165/70, R 13, 83 T, XL, quantidade total anual estimada de
380 unidades, com valor unitário de R$ 150,00/un;
Item 27 – Pneu novo 175/70, R 14, 88 T, XL, quantidade total anual estimada de
160 unidades, com valor unitário de R$ 223,0/un;
Item 28 – Pneu novo 185/70, R 14, 88 T, liso, quantidade total anual estimada
de 200 unidades, com valor unitário de R$ 237,00/un;
Item 29 – Pneu novo 195/60, R 15, 88 V, SL, quantidade total anual estimada
de 20 unidadess, com valor unitário de R$ 251,/un;
Item 30 – Pneu novo 215/65, R 16, 98 H, TL, quantidade total anual estimada
de 40 unidades, com valor unitário de R$ 331,00/un;
Item 31 – Pneu novo 225/50, R 17, 94 V, quantidade total anual estimada de 20
unidades, com valor unitário de R$ 365,50/un; e
Item 32 - Pneu novo 265/65, R 17, 112 H, SL, quantidade total anual estimada
de 60 unidades, com valor unitário de R$ 478.00 /un.
LOTE 05 – UTILITÁRIOS
Item 33 – Pneu Novo 195/170, quantidade total anual estimada de 80 unidades,
com valor unitário de R$ 357,00/un;
Item 34 – Pneu Novo 205/65, R15, quantidade total anual estimada de 40
unidades, com valor unitário de R$ 314,00/un;
Item 35 – Pneu Novo 205/70, R15, quantidade total anual estimada de 100
unidades, com valor unitário de R$ 351,90/un;
Item 36 – Pneu Novo 205/75, R16, quantidade total anual estimada de 40
unidades, com valor unitário de R$ 389,00/un;
Item 37 – Pneu Novo 225/70, R15, quantidade total anual estimada de 100
unidades, com valor unitário de R$ 395,00/un; e
Item 38 – Pneu Novo 235/75 R15 – 50% terra e 50% asfalto, quantidade total
anual estimada de 20 unidades, com valor unitário de R$ 476,00/un.
LOTE 06 – MOTOS
Item 39 – Pneu novo 110/90, R17, quantidade total anual estimada de 5
unidades, com valor unitário de R$ 107,00/un;
Item 40 – Pneu novo 120/80, R18, quantidade total anual estimada de 40
unidades, com valor unitário de R$ 115,00/un;
Item 41 – Pneu novo 80/100, R18, quantidade total anual estimada de 5
unidades, com valor unitário de R$ 74,00/un;
Item 42 – Pneu 90/90, R18, quantidade total anual estimada de 5 unidades,
com valor unitário de R$ 67,00/un.
Item 43 – Pneu novo 90/90, R19, quantidade total anual estimada de 5
unidades, com valor unitário de R$ 98,00/un; e
Item 44 – Pneu novo 90/90, R21, quantidade total anual estimada de 40
unidades, com valor unitário de R$ 95,00/un.
LOTE 07 – INSUMOS PARA MANUTENÇÃO
Item 45 – Agulha para pneu sem câmara tamanho G, quantidade total anual
estimada de 05 unidades, com valor unitário de R$ 10,57/un;
Item 46 – Anel de vedação para roda aro 25, (para pneu sem câmara), quantidade
total anual estimada de 04 peças, com valor unitário de R$ 15,60/pc;
Item 47 – Bico com trava para encher pneu, quantidade total anual estimada de 12
peças, com valor unitário de R$ 14,26/pç;
Item 48 – Bico duplo para encher pneu, quantidade total anual estimada de 05
peças, com valor unitário de R$ 12,52;
Item 49 – Bico para pneu sem câmara, caminhão/ônibus, quantidade total anual
estimada de 12 peças, com valor unitário de R$ 5,33/pç;
Item 50 – Calibrador tipo caneta, 150 PSI, quantidade total anual estimada de 03
peças, com valor unitário de R$ 41,50;
Item 51 – Chave tarraxa saca válvula, quantidade total anual estimada de 12
unidades, com valor unitário de R$ 3,90/un;
Item 52 – Cola fria CV-00, quantidade total anual estimada de 12 frascos, com
valor unitário de R$ 22,10/fr;
Item 53 – Cola quente, preta, quantidade total anual estimada de 12 frascos,
com valor unitário de R$ 22,10/frs;
Item 54 – Espátula chata para desmontagem de pneus, quantidade total
anual estimada de 04 unidades, com valor unitário de R$ 46,67/un;
Item 55 – Espátula redonda para desmontagem de pneus, quantidade total
anual estimada de 02 unidades, com valor unitário de R$ 58,50/un;
Item 56 – Remendo manchão diagonal nº 4, quantidade total anual estimada
de 12 caixas, com valor unitário de R$ 58,50/cx;
Item 57 – Remendo manchão diagonal nº 5, quantidade total anual estimada
de 12 caixas, com valor unitário de R$ 78,00/cx;
Item 58 – Remendo manchão para pneu sem câmara, VD 4, quantidade total
anual estimada de 12 peças, com valor unitário de R$ 53,30/pç;
Item 59 – Remendo manchão para pneu sem câmara, VD 5, quantidade total
anual estimada de 12 peças, com valor unitário de R$ 89,70/pç;
Item 60 – Remendo para pneu sem câmara de ar, para veículos de grande
porte, quantidade total anual estimada de 12 caixas, com valor unitário de R$
49,40/cx;
Item 61 – Remendo para pneu sem câmara de ar, para veículos de pequeno
porte, quantidade total anual estimada de 12 caixas, com valor unitário de R$
24,70/cx;
Item 62 – Remendo para pneu, com câmara nº 1, quantidade total anual
estimada de 02 caixas, com valor unitário de R$ 27,31/cx;
Item 63 – Remendo para pneu com câmara nº 2, quantidade total anual
estimada de 02 caixas, com valor unitário de R$ 20,80/cx;
Item 64 – Remendo para pneu, ref-R 02, quantidade total anual estimada de
12 caixas, com valor unitário de R$ 27,30/caixa;
Item 65 – Remendo para pneu, ref-R 03, quantidade total anual estimada de
12 caixas, com valor unitário de R$ 28,60/cx;
Item 66 – Remendo para pneu, ref-R 04, quantidade total anual estimada de
12 caixas, com valor unitário de R$ 36,40/cx;
Item 67 – Remendo para pneu, Ref-R 05, quantidade total anual estimada de

12 caixas, com valor unitário de R$ 49,40/cx;
Item 68 – Remendo para pneu, Ref-RT 03, quantidade tota anual estimada de
12 caixas, com valor unitário de R$ 23,40/cx;
Item 69 – Rodilho 6 mm, para fixação de remendo, quantidade total anual
estimada de 05 unidades, com valor unitário de R$ 15,90/un;
Item 70 – Talco industrial para pneu, em sacos de 1 kg, quantidade total anual
estimada de 10 sacos, com valor unitário de R$ 4,20/sc.
Item 71 – Tarracha para válvula de câmara de ar, quantidade total anual estimada
de 12 unidades, com valor unitário de R$ 2,86/un;
Item 72 – Válvula bico para câmara de ar caminhão, com base de borracha,
quantidade total anual estimada de 50 peças, com valor unitário de R$ 8,84/pç;
Item 73 – Válvula bico para câmara de ar trator, com base de borracha, quantidade
total anual estimada de 05 peças, com valor unitário de R$ 12,54/pç;
Item 74 – Válvula para bico R-13, quantidade total anual estimada de 50 peças,
com valor unitário de R$ 1,27/pç;
Item 75 – Válvula para bico R-14, quantidade total anual estimada de 50 peças,
com valor unitário de R$ 0,65/pç; e
Item 76 – Vulcanite 5 quilos, quantidade total anual estimada de 5 quilos, com valor
unitário de R$ 195,00/kg.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2018 - EDITAL Nº 081/2018

●OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Blocos de Concreto e Telhas
de Fibrocimento.
Item 02 – Bloco de concreto, 14 X 19 X 39 cm, com 3 furos, vazado em um dos
lados, com fundo, quantidade anual estimada de 30.000 unidades, com valor
unitário de R$ 2,13/un;
Item 03 – Bloco de concreto, 19 X 19 X 39 cm, com 3 furos, vazado em um dos
lados, com fundo, quantidade anual estimada de 20.000 unidades, com valor
unitário de R$ 3,80/un;
Item 05 – Telha de Fibrocimento, 2,44 X 1,10 X 5 mm, quantidade anual estimada
de 1.000 unidades, com valor unitário de R$ 40,00/un;
PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2018 - EDITAL Nº 088/2018

●OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Materiais Escolares na
Forma de Kit.
Kit 01 – SUSTENTÁVEIS PERSONALIZADOS
Item 01 – Agenda Escolar Diária, quantidade total estimada de 20.324 unidades,
com valor unitário de R$ 32,73/un;
Item 02– Caderno Brochura ¼, quantidade total estimada de 11.488 unidades,
com valor unitário de R$ 9,44/un;
Item 03 – Caderno Cartografia, quantidade total estimada de 19.383 unidades,
com valor unitário de R$ 11,23/un;
Item 04 – Caderno de Caligrafia 1/4, quantidade total estimada de 11.241
unidades, com valor unitário de R$ 5,85/un;
Item 05 – Caderno Universitário, capa dura, 1 x 1 matéria, quantidade total
estimada de 21.988 unidades, com valor unitário de R$ 14,90/un; e
Item 06 – Caderno Universitário, capa dura, 10 x 1 matéria, quantidade total
estimada de 22.628 unidades, com valor unitário de R$ 22,75/un.
Kit 02 – SUSTENTÁVEIS NÃO PERSONALIZADOS
Item 07 – Borracha Escolar, com capa protetora, quantidade total estimada de
38.187 unidades, com valor unitário de R$ 2,89/un;
Item 08 – Caneta esferográfica Azul, quantidade total estimada de 11.512
unidades, com valor unitário de R$ 1,39/un;
Item 09 – Caneta esferográfica Preta, quantidade total estimada de 11.512
unidades, com valor unitário de R$ 1,39/un;
Item 10 – Caneta esferográfica Vermelha, quantidade total estimada de 11.512
unidades, com valor unitário de R$ 1,39/un;
Item 11 – Cola líquida branca, quantidade total estimada de 40.465 unidades,
com valor unitário de R$ 3,05/un;
Item 12 – Estojo escolar, quantidade total estimada de 20.522 unidades, com
valor unitário de R$ 16,51/un;
Item 13 – Lápis de Cor, caixa com 12 lápis, quantidade total estimada de 19.383
caixas, com valor unitário de R$ 19,45/cx;
Item 14 – Lápis de escrita preta nº 02, quantidade total estimada de 137.067
unidades, com valor unitário de R$ 0,84/un;
Item 15 – Pasta plástica escolar, quantidade total estimada de 20.522 unidades,
com valor unitário de R$ 39,30/un; e
Item 16 – Régua de 30 cm, quantidade total estimada de 11.253 unidades, com
valor unitário de R$ 2,33/un;
PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2018 - EDITAL Nº 092/2018

● OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Gêneros Alimentícios
Estocáveis e Perecíveis.
LOTE 02
Item 04 – Azeite de oliva, 500 gramas, quantidade anual estimada de 100
latas, com valor unitário de R$ 19,63/lt;
Item 05 – Azeitona, verde, sem caroço, 100 gramas, quantidade anual
estimada de 40 vidros, com valor unitário de R$ 3,64/vd;
Item 06 – Catchup, 380 gramas, quantidade anual estimada de 105 frascos,
com valor unitário de R$ 8,15/fr;
Item 07 – Coco, ralado, 100 gramas, quantidade anual estimada de 100
pacotes, com valor unitário de R$ 2,82/pct;
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Item 08 – Cogumelo, em conserva, 200 gramas – champignon, quantidade
anual estimada de 60 vidros, com valor unitário de R$ 14,70/vdr;
Item 09 – Creme de leite, 300 gramas, quantidade anual estimada de 500
latas, com valor unitário de R$ 4,67/lta;
Item 10 – Doce de leite, 400 gramas, quantidade anual estimada de 60 latas,
com valor unitário de R$ 2,94/lta;
Item 11 – Ervilha, em conserva, 2 quilos, quantidade anual estimada de 180
latas, com valor unitário de R$ 9,23/lta;
Item 12 – Erviha, em conserva, 200 gramas, quantidade anual estimada de
150 latas. com valor unitário de R$ 1,43/lt;
Item 13 – Extrato de tomate, 4 a 4.100 quilos, quantidade anual estimada de
980 latas, com valor unitário de R$ 18,33/lt;
Item 14 – Extrato de tomate, 340 gramas, quantidade anual estimada de 300
latas, com valor unitário de R$ 2,34/lt;
Item 15 – Fermento em pó, 100 gramas, quantidade anual estimada de 500
latas, com valor unitário de R$ 1,82/lt;
Item 16 – Geléia de goiaba, 230 gramas, quantidade anual estimada de 66
vidros, com valor unitário de R$ 4,29/vd;
Item 17 – Geléia de morango, 230 gramas, quantidade anual estimada de 67
vidros, com valor unitário de R$ 5,44/vd;
Item 18 – Geléia de uva, 230 gramas, quantidade anual estimada de 67 vidros,
com valor unitário de R$ 5,23/vd;
Item 19 – Leite condensado, 395 gramas, quantidade anual estimada de 500
latas, com valor unitário de R$ 5,14/lt;
Item 20 – Leite de côco, 200 ml, quantidade anual estimada de 100 frascos,
com valor unitário de R$ 2,52/fr;
Item 21 – Maionese, de 1 a 3 quilos, embalagem plástica, quantidade anual
estimada de 20 quilos, com valor unitário de R$ 4,27/kg;
Item 22 – Mel, natural, 500 gramas, quantidade anual estimada de 20 vidros,
com valor unitário de R$ 19,30/vd;
Item 23 – Milho verde, em conserva, 2 quilos, quantidade anual estimada de
180 latas, com valor unitário de R$ 9,23/lt;
Item 24 – Milho verde, em conserva, 200 gramas, cozido no vapor,
quantidade anual estimada de 150 latas, com valor unitário de R$ 1,75/lt;
Item 25 – Molho shoyo, 01 litro, quantidade anual estimada de 10 frascos,
com valor unitário de R$ 13,40/fr;
Item 26 – Mostarda, 380 gramas, quantidade anual estimada de 79 frascos,
com valor unitário de R$ 16,90/fr;
Item 27 – Palmito, de pupunha, inteiro, 200 gramas, quantidade anual
estimada de 60 vidros, com valor unitário de R$ 14,04/vd;
Item 28 – Queijo, ralado, 100 gramas, quantidade anual estimada de 120
pacotes, com valor unitário de R$ 5,60/pct; e
Item 29 – Vinagre de vinho branco, 750 ml, quantidade anual estimada de 700
frascos, com valor unitário de R$ 4,30/fr.
LOTE 07
Item 73 – Bebida láctea, chocolate, 200 ml, embalagem tretra pack,
quantidade anual estimada de 15.000 unidades, com valor unitário de R$
0,78/un;
Item 74 – Leite em pó, integral, 01 quilo, embalagem aluminizada, quantidade
anual estimada de 2.540 quilos, com valor unitário de R$ 17,22/kg;
LOTE 08
Item 75 - Suco de frutas, concentrado, integral, de 1 a 3 litros, diversos
sabores, quantidade anual estimada de 2.200 litros, com valor unitário de R$
12,85/lt;
Item 76 – Suco de frutas, embalagem individual, tetra pack, de 200 ml,
diversos sabores, quantidade anual estimada de 20.500 unidades, com valor
unitário de R$ 1,39/un;
Item 77 – Suco de laranja, galão 05 litros, sendo concentrato e adoçado,
preparado com frutas maduras, sas e limpas, isentas de substâncias
estranhas a sua composição normal, contendo as seguintes vitaminas:
Vitamina B-1 (Tiamina), 0,7 a 1,0 mg/100ml; Vitamina B-2 (Riboflavina), 380 a 400
mcg/100ml; Vitamina B3 (Nicotinamida), 7,0 a 8,5 mg/100 ml; Vitamina A 150 ul/ml;
Vitamina C (Ac. Ascórbico), 6,00a 8,5 mg/100 ml; Ferro – 1,5 a 2,2 mg/100 ml,
quantidade anual estimada de 05 galões, com valor unitário de R$ 40,17/gal;
Item 78 – Suco de tangerina, 05 litros, sendo concentrado e adoçado, o
produto deverá conter: glicose de cana, corantes, betacaroteno (vitamina A),
cantaxantina (Vitamina A e B), clorofila, ácido cítrico, benzoato de sódio
(como conservante); enriquecido com vitaminas e ferro; validade 6 meses sob
refrigeração; temperatura ambiente; diluição: para suco = 1 parte de suco para 6
partes de água; para refresco= 1 parte de suco para 10 partes de água;
quantidade anual estimada de 05 galões, com valor unitário de R$ 40,17/gal;
Item 79 – Suco de uvas, 05 litros, sendo concentrado e adoçado, preparado com
frutas maduras, sas e limpas, isentas de substâncias estranhas a sua composição
normal; contendo as seguintes vitaminas: Vitamina B-1 (Tiamina), 0,7 a 1,0
mg/100ml; Vitamina B-2 (Riboflavina), 380 a 400 mcg/100ml; Vitamina B3
(Nicotinamida); 7,0 a 8,5 mg/100 ml; Vitamina A 150 ul/ml; Vitamica C (Ac.
Ascórbico), 6,0 a 8,5 mg/100 ml; Ferro – 1,5 a 2,2 mg/100 ml, quantidade anual
estimada de 05 galões, com valor unitário de R$ 40,17/gal;
Item 80 – Suco de laranja, em pó, adoçado, 500 gramas, quantidade anual
estimada de 06 quilos, com valor unitário de R$ 10,19/pct;
Item 81 – Suco de limão, em pó, adoçado, 01 quilo, quantidade anual
estimada de 06 pacotes, com valor unitário de R$ 10,19/kg;
Item 82 – Suco de morango, em pó, adoçado, 500 gramas, quantidade anual
estimada de 06 quilos, com valor unitário de R$ 9,18/kg; e
Item 83 – Suco de uva, em pó, adoçado, 500 gramas, quantidade anual
estimada de 06 quilos, com valor unitário de R$ 9,18/kg.
LOTE 09
Item 84 – Barra de cereal, 25 gramas, sabor castanha do pará com cupuaçu e
chocolate, quantidade anual estimada de 15.000 unidades, com valor

unitário de R$ 1,45/un;
Item 85 – Biscoito doce, amanteigado, de leite, 400 gramas, embalagem de
150 a 400 gramas, quantidade anual estimada de 2.500 quilos, com valor
unitário de R$ 14,95/kg;
Item 86 – Biscoito doce, amanteigado, sabor côco, 400 gramas, embalagem
de 150 a 400 gramas, quantidade anual estimada de 500 quilos, com valor
unitário de R$ 14,95/kg;
Item 87 – Biscoito doce, maisena, 200 gramas, quantidade anual estimada de
2.400 pacotes, com valor unitário de R$ 3,00/pct;
Item 88 – Biscoito doce, pão de mel, 500 gramas, quantidade anual estimada
de 100 pacotes, com valor unitário de R$ 5,08/pct;
Item 89 - Biscoito doce, rosquinha, de côco, 400 gramas, quantidade anual
estimada de 100 pacotes, com valor unitário de R$ 4,85/pct;
Item 90 – Biscoito doce, rosquinha de nata, 400 gramas, quantidade anual
estimada de 100 pacotes, com valor unitário de R$ 4,95/pct;
Item 91 – Biscoito doce sabor champanhe, 180 gramas, quantidade anual
estimada de 100 pacotes, com valor unitário de 9,20/pct;
Item 92 – Biscoito doce, sabor aveia e mel, 400 gramas, quantidade anual
estimada de 500 quilos, com valor unitário de 17,95/kg;
Item 93– Biscoito recheado de goiabada, 25 gramas, quantidade anual
estimada de 1.500 unidades, com valor unitário de R$ 0,80/un;
Item 94 – Biscoito salgado, cream cracker, embalagem de 160 a 200 gramas,
quantidade anual estimada de 2.940 quilos, com valor unitário de R$ 7,48/kg;
Item 95 – Biscoito salgado, cream cracker, integral, 400 gramas, embalagem
de 160 a 400 gramas, quantidade anual estimada em 1.900 quilos, com valor
unitário de R$ 9,40/kg;
Item 96 – Biscoito salgado, original 162 gramas, quantidade anual estimada
em 1.000 pacotes, com valor unitário de R$ 2,48/pct;
Item 97 – Biscoito wafer chocolate, de 140 gramas, quantidade anual
estimada de 180 pacotes, com valor unitário de R$ 2,34/pct;
Item 98 – Biscoito wafer sabor morango, de 140 gramas, quantidade anual
estimada em 180 pacotes, com valor unitário de R$ 2,34/pct;
Item 99 – Biscoito wafer sabor doce de leite, de 140 gramas, quantidade
anual estimada de 100 pacotes, com valor unitário de R$ 2,45/pct;
Item 100 – Bolinho individual, sabor baunilha, 40 gramas, quantidade anual
estimada de 5.000 unidades, com valor unitário de R$ 0,80/un;
Item 101 – Bolinho individual, sabor chocolate, 40 gramas, quantidade anual
estimada de 5.000 unidades, com valor unitário de R$ 0,80/un;
Item 102 – Bolinho individual, sabor côco, 40 gramas, quantidade anual
estimada de 5.000 unidades, com valor unitário de R$ 0,80/un; e
Item 129 – Chocolate ao leite, de 30 a 50 gramas, barra, quantidade anual
estimada de 1.600 unidades, com valor unitário de R$ 2,10/un.
LOTE 10
Item 104 – Achocolatado em pó, 01 quilo, enriquecido com vitaminas e sais
minerais, quantidade anual estimada de 3.020 quilos, com valor unitário de R$
5,20/kg;
Item 105 – Preparo para bolo, sabor chocolate, 01 quilo, quantidade anual
estimada de 150 quilos, com valor unitário de R$ 7,00;
Item 106 – Preparo para bolo, sabor coco, 01 quilo, quantidade anual estimada
de 100 quilos, com valor unitário de R$ 7,00;
Item 107 – Preparo para bolo, sabor baunilha, 01 quilo, quantidade anual
estimada de 50 quilos, com valor unitário de R$ 7,70;
Item 108 – Preparo para flan, quantidade anual estimada de 20 quilos, com valor
unitário de R$ 12,10/kg;
Item 109 – Preparo para maria mole, sabor coco, 50 gramas, quantidade anual
estimada de 100 caixas, com valor unitário de R$ 2,00/cx;
Item 110 – Preparo para mingau, arroz, 400 gramas, farinha de arroz, vitamina e
sais minerais e aromatizantes, quantidade anual estimada de 1.500 latas, com
valor unitário de R$ 11,75/lta;
Item 111 – Preparo para pudim, 01 quilo, quantidade anual estimada de 20 quilos,
com valor unitário de R$ 10,30/kg;
Item 112 – Pêssego em caldas, 430 gramas, quantidade anual estimada de 100
latas, com valor unitário de R$ 6,90/lta.
LOTE 11
Item 113 – Iogurte cremoso, com polpa de frutas, 720 gramas, bandeja com 06
unidades, sabor morango, quantidade anual estimada de 3.000 bandejas, com
valor unitário de R$ 4,89/bdj;
Item 114 – Massa para pastel, quantidade anual estimada de 80 quilos, com valor
unitário de R$ 19,95/kg;
Item 115 – Requeijão, cremoso, tradicional, 300 a 2.000 gramas, embalado em
balde plástico, quantidade anual estimada de 60 quilos, com valor unitário de R$
10,56/kg.
LOTE 12
Item 116 – Carne bovina, contrafilé em bife, quantidade anual estimada de 900
quilos, com valor unitário de R$ 35,93/kg;
Item 117 – Carne bovina, costela, quantidade anual estimada de 424 quilos, com
valor unitário de R$ 19,23/kg,
Item 118 – Carne bovina, lagarto, quantidade anual estimada de 200 quilos, com
valor unitário de R$ 30,52/kg;
Item 119 – Carne seca, embalada a vácuo, quantidade anual estimada de 200
quilos, com valor unitário de R$ 29,95/kg;
Item 120 – Figado, bovino, quantidade anual estimado de 900 quilos, com valor
unitário de R$ 21,39/kg;
Item 121 – Carne moída, tipo patinho, quantidade anual estimada de 4.650 quilos,
com valor unitário de R$ 21,39/kg;
Item 122 – Carne bovina, patinho, em cubo, quantidade anual estimada de 3.600
quilos, com valor unitário de R$ 28,75/kg.
LOTE 14
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quantidade anual estimada de 289 unidades, com valor unitário de R$ 5,02/un.
138 – Carne de frango, peito em filé, (Sassami), quantidade total anual de 4.100
quilos, com valor unitário de R$ 13,60/kg;
139 – Carne de frango, coxa e sobre coxa, com osso, quantidade anual estimada
de 7.500 quilos, com valor unitário de R$ 8,80/kg;
140 – Linguiça, de frango, quantidade anual estimada de 600 quilos, com valor
unitário de R$ 20,36/kg.
LOTE 15
Item 141 – Carne de peixe, cação em posta, quantidade anual estimada de 200
quilos, com valor unitário de R$ 25,63/kg;
Item 142 – Carne de peixe, cação, em cubos, quantidade anual estimada de 1.200
quilos, com valor unitário de R$ 30,12/kg;
Item 143 – Carne de peixe, filé de pescada, branca, quantidade anual estimada de
250 quilos, com valor unitário de R$ 27,32/kg.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019 - EDITAL Nº 021/2019

●OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Material de Escritório e
Papelaria.
LOTE 01
Item 01 – Bobina em papel para autenticadora, 76 mm x 30 m – 1ª via,
quantidade anual estimada de 240 bobinas, com valor unitário de R$ 2,53/bob;
Item 02 – Bobina em papel para calculadora, 57 mm x 30 m – 1ª Via, quantidade
anual estimada de 920 bobinas, com valor unitário de R$ 1,82/bob;
Item 03 – Bobina em papel térmico para impressora fiscal, 79 mm de largura,
quantidade anual estimada de 430 bobinas, com valor unitário de R$
5,74/bob;
Item 04 - Caixa de arquivo 18 cm, com cadarço lateral, em papelão reforçado,
medindo 36,5 cm comprimento x 26 cm largura x 18 cm altura, com cadarço lateral
para amarração, quantidade anual estimada de 350 unidades, com valor unitário
de R$ 96,16/un;
Item 05 – Estilete estreito para papel, com suporte plástico – lâmina 9 mm,
quantidade anual estimada de 253 unidades, com valor unitário de R$ 1,24/un;
Item 06 – Estilete largo para papel, com suporte plástico – lâmina 18 mm,
quantidade anual estimada de 79 unidades, com valor unitário de R$ 2,32/un;
Item 07 – Extrator de grampo espátula em aço inox, quantidade total estimada
de 168 unidades, com valor unitário de R$ 5,00/un;
Item 08 – Pincel marcador azul, ponta chanfrada, recarregável, quantidade anual
estimada de 148 unidades, com valor unitário de R$ 3,85/un;
Item 09 - Pincel marcador preto, ponta chanfrada, recarregável, quantidade
anual estimada de 148 unidades, com valor unitário de R$ 3,85/un;
Item 10 - Pincel marcador verde, ponta chanfrada, recarregável, quantidade
anual estimada de 148 unidades, com valor unitário de R$ 3,85/un;
Item 11 - Pincel marcador vermelho, ponta chanfrada, recarregável, quantidade
anual estimada de 124, com valor unitário de R$ 3,85/un;
Item 12 - Pincel para quadro branco azul, não recarregável, quantidade anual
estimada de 124 unidades, com valor unitário de R$ 1,87/un;
Item 13 - Pincel para quadro branco preto, não recarregável, quantidade anual
estimada de 148 unidades, com valor unitário de R$ 1,87/un;
Item 14 - Pincel para quadro branco vermelho, não recarregável, quantidade
anual estiadas de 124 unidades, com valor unitário de R$ 1,87/un;
Item 15 – Prancheta, em duratex, com pegador metálico, quantidade anual
estimada de 150 unidades, com valor unitário de R$ 4,72/un;
Item 16 - Papel contact transparente, 25 metros, quantidade anual estimada de
112 rolos, com valor unitário de R$ 64,43/rol;
Item 17 – Apontador para lápis em plástico, com depósito, lamina de aço
temperado, com alta resistência, excelente fio de corte, garantindo ótima
apontabilidade, formato retangular, medindo aproximadamente 6 x 2,5 cm, com
marca estampada no produto e Certificado do INMETRO, quantidade anual
estimada de 430 unidades, com valor unitário de R$ 4,12/un;
Item 18 – Borracha branca escolar 20, macia, composição: borracha natural,
borracha sintética, cargas, óleo mineral, acerador e essência, produto Certificado
pelo INMETRO,
quantidade anual estimada de 510 unidades, com valor
unitário de R$ 1,00/un;
Item 19 – Caneta esferográfica cristal 1.0 mm, azul – Tinta a base de corantes
orgânicos e solventes, ponta 1,0 mm, de latão, com esfera de tungstênio, corpo em
resinas termoplásticas transparentes, sextavado e respiro centralizado com 85
mm do furo para a ponta e 60 mm do furo para a parte traseira da caneta. Tampa
ventilada removível na cor da tinta, com haste para fixar no bolso, quantidade
anual estimada de 9.130 unidades, com valor unitário de R$ 0,77/un;
Item 20 – Caneta esferográfica cristal 1.0 mm, preta – Tinta a base de corantes
orgânicos e solventes, ponta 1,0 mm, de latão, com esfera de tungstênio, corpo em
resinas termoplásticas transparentes, sextavado e respiro centralizado com 85
mm do furo para a ponta e 60 mm do furo para a parte traseira da caneta. Tampa
ventilada removível na cor da tinta, com haste para fixar no bolso, quantidade
anual estimada de 4.620 unidades, com valor unitário de R$ 0,77/un;
Item 21 – Caneta esferográfica cristal 1.0 mm, vermelha – Tinta a base de
corantes orgânicos e solventes, ponta 1,0 mm, de latão, com esfera de tungstênio,
corpo em resinas termoplásticas transparentes, sextavado e respiro centralizado
com 85 mm do furo para a ponta e 60 mm do furo para a parte traseira da caneta.
Tampa ventilada removível na cor da tinta, com haste para fixar no bolso,
quantidade anual estimada de 1.620 unidades, com valor unitário de R$ 0,77/un;
Item 22 – Lápis preto nº 2, formato redondo, composição: grafite, cargas inertes,
madeira e material cerâmica, produto, produto não perecível e atóxico, conforme
norma EN 71, produto certificado pelo FSC e INMETRO, quantidade anual
estimada de 1084 unidades, com valor unitário de R$ 1,00/un;
Item 23 – Régua de plástico cristal 30 cm. Fabricada em poliestireno, cristal com
escalas embaladas individualmente, espessura de 3 mm, com marca do
fabricante estampada em alto relevo em seu corpo. Produto certificado pelo
INMETRO, quantidade anual estimada de 590 unidades, com valor unitário de R$
2,04/un; e
Item 24 – Tesoura multiuso 8 ½”, 21 cm, em aço inox, com cabo de plástico,

LOTE 02
Item 25 – Almofada para carimbo nº 3, vermelha, quantidade anual estimada de
06 unidades, com valor unitário de R$ 5,38/un;
Item 26 – Bloco de recado autoadesivo 38 x 51 mm, amarelo, pacote com 4
unidades, quantidade anual estimada de 670 pacotes, com valor unitário de R$
5,25/pct;
Item 27 – Bloco de recado autoadesivo 76 x 102 mm, amarelo, quantidade
anual estimada de 650 blocos, com valor unitário de R$ 4,40/bloco;
Item 28 – Bloco de recado autoadesivo 76 x 76 mm, amarelo, quantidade anual
estimada de 384 blocos, com valor unitário de R$ 3,87/bloco;
Item 29 – Caixa de arquivo polionda azul – desmontável, medindo 350 x 250 x
135 mm, quantidade anual
estimada de 2.900, com
valor unitário de R$
5,40/un;
Item 30 - Caixa de arquivo polionda verde – desmontável, medindo 350 x 250 x
135 mm, quantidade anual estimada de 250 unidades, com valor unitário de R$
5,40/un;
Item 31 - Caixa de arquivo polionda preta – desmontável, medindo 350 x 250 x
135 mm, quantidade anual estimada de 150 unidades, com valor unitário de R$
5,40/un;
Item 32 – Caneta marca texto amarela, quantidade anual estimada de 1.416
unidades, com valor unitário de R$ 1,73/un;
Item 33 - Caneta marca texto azul, quantidade anual estimada de 132 unidades,
com valor unitário de R$ 1,73/un;
Item 34 – Caneta marca texto laranja, quantidade anual estimada de 264
unidades, com valor unitário de R$ 1,73/un;
Item 35 - Caneta marca texto rosa, quantidade anual estimada de 192 unidades,
com valor unitário de R$ 1,73/un;
Item 36 – Caneta marca texto verde, quantidade anual estimada de 300
unidades, com valor unitário de R$ 1,73/un;
Item 37 - Caneta para CD permanente preta, quantidade anual estimada de 134
unidades, com valor unitário de R$ 2,38/un;
Item 38 - Caneta para retroprojetor azul, quantidade anual estimada de 22
unidades, com valor unitário de R$ 2,38/un;
Item 39 - Caneta para retroprojetor preta, quantidade anual estimada de 46
unidades, com valor unitário de R$ 2,38/un;
Item 41 – Clips para papel N-2/0, 325 gramas, galvanizado, quantidade anual
estimada de 310 caixas, com valor unitário de R$ 13,93/cx;
Item 42 – Clips para papel N-8/0, 325 gramas, galvanizado, quantidade anual
estimada de 360 caixas, com valor unitário de R$ 13,93/cx;
Item 43 – Cola branca escolar 37 gramas, lavável, composição: resina de PVA,
produto atóxico, frasco pet reciclado retangular, bico aplicador econômico, tampa
de rosca, com certificado da ASTM D 4236 e INMETRO, quantidade anual
estimada de 406 bis, com valor unitário de R$ 3,55/bis;
Item 44 – Cola bastão 40 gramas, a base de éter de poliglucosideo, quantidade
anual estimada de 906 unidades, com valor unitário de R$ 14,40/um;
Item 45 - Colchete latonado nº 5, quantidade anual estimada 150 caixas, com
valor unitário de R$ 4,10/cx;
Item 46 - Colchete latonado nº 8, quantidade anual estimada de 150 caixas, com
valor unitário de R$ 6,36/cx;
Item 47 - Colchete latonado nº 12, quantidade anual estimada de 30 caixas, com
valor unitário de R$ 9,21/cx;
Item 48 - Colchete latonado nº 15, quantidade anual estimada de 50 caixas, com
valor unitário de R$ 14,13/cx;
Item 49 – Corretivo fita 4 mm x 10 m, quantidade anual estimada de 712
unidades, com valor unitário de R$ 8,37/un;
Item 50 – Corretivo líquido, base água 18 ml, com pincel e secagem rápida,
quantidade anual estimada de 282, com valor unitário de R$ 2,14/un; e
Item 51 – Elástico, 100 gramas, quantidade anual estimada de 210 caixas, com
valor unitário de R$ 4,07/cx.
LOTE 03
Item 52 - Fita adesiva crepe creme, 19 mm x 50 m, quantidade anual estimada de
230 rolos, com valor unitário de R$ 4,20/rol;
Item 53 - Fita adesiva crepe creme, 50 mm x 50 m, quantidade anual estimada de
2.130 rolos, com valor unitário de R$ 11,08/rol;
Item 54 - Fita adesiva dupla face, 19 mm x 30 m, quantidade anual estimada de
1.170 rolos, com valor unitário de R$ 7,75/rol;
Item 55 - Fita adesiva transparente, 12 mm x 50 m, quantidade anual estimada
de 1.230 rolos, com valor unitário de R$ 1,22/rol;
Item 56 - Fita adesiva transparente, 48 mm x 45 m, quantidade anual estimada
de 1.410 rolos, com valor unitário de R$ 3,02/rol;
Item 57 - Fita para impressora EPSON, FX-2180, quantidade anual estimada de
30 unidades, com valor unitário de R$ 30,92/un;
Item 58 – Fita para impressora EPSON, FX-2190, quantidade anual estimada de
40 unidades, com valor unitário de R$ 25,78/un;
Item 59 – Grampeador grande de mesa 26/6, base 20 cm de comprimento, 5 cm
de largura, capacidade para 25 folhas, quantidade anual estimada de 360
unidades, com valor unitário de R$ 30,08/un;
Item 60 – Grampeador grande de mesa 26/6, alicate, capacidade para 30 folhas,
quantidade anual estimada de 339 unidades, com valor unitário de R$
55,05/un;
Item 61 – Grampo galvanizado 26/6, caixa com 5.000 unidades, quantidade
anual estimada de 452 caixas, com valor unitário de R$ 5,54/cx;
Item 62 - Grampo trilho em metal, 50 unidades, quantidade anual estimada de
170 caixas, com valor unitário de R$ 10,62/cx;
Item 63 - Grampo trilho em plástico, 50 unidades, quantidade anual estimada de
400 pacotes, com valor unitário de R$ 12,95/pct;
Item 64 – Livro ata capa preta, 100 folhas, quantidade anual estimada de 422
unidades, com valor unitário de R$ 11,61/un;
Item 65 – Livro ata capa preta, 50 folhas, quantidade anual estimada de 322
unidades, com valor unitário de R$ 8,10/un;
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Item 66 – Molhador para dedo, 12 gramas, base glicerina, quantidade anual
estimada de 135 unidades, com valor unitário de R$ 1,81/un;
Item 67 – Papel carbono para lápis, cor azul, no formato A4, caixa com 100
folhas, quantidade anual estimada de 50 caixas, com valor unitário de R$ 28,13/cx;
Item 68 - Pasta AZ memorando, dorso largo, com ferragem niquelada,
quantidade anual estimada de 250 unidades, com valor unitário de R$ 16,46/un;
Item 69 - Pasta AZ ofício, dorso estreito, com ferragem niquelada, quantidade
anual estimada de 260 unidades, com valor unitário de R$ 16,46/un;
Item 70 - Pasta AZ ofício, dorso largo, com ferragem niquelada, quantidade anual
estimada de 910 unidades, com valor unitário de R$ 16,46/un;
Item 71 – Pasta catálogo preta, 10 plásticos, quantidade anual estimada de 255
unidades, com valor unitário de R$ 5,58/un;
Item 72 - Pasta catálago preta, 100 plásticos 0,12, quantidade anual estimada de
455 unidades, com valor unitário de R$ 43,93/un;
Item 73 - Pasta catálago preta, 50 plásticos 0,12, quantidade anual estimada de
460 unidades, com valor unitário de R$ 21,66/un;
Item 74 - Pasta com aba e elástico, amarela, tamanho ofício, com ilhós de metal,
quantidade anual estimada de 570 unidades, com valor unitário de R$ 2,23/un;
Item 75 – Pasta em PVC Cristal, frente 225 x 343 mm, contra capa em papelão
0,20 mm, revestida na cor preta e aba interna para utilização de colchetes,
quantidade anual estimada de 500 unidades, com valor unitário de R$ 7,90/un;
Item 76 – Pasta L plástica transparente, ofício, quantidade anual estimada de
2.050 unidades, com valor unitário de R$ 0,71/un;
Item 77 - Pasta suspensa Kraft, com ferragem, com suporte lateral em metal,
revestido em plástico, com etiqueta, quantidade anual estimada de 1.200
unidades, com valor unitário de R$ 2,71/un;
Item 78 – Percevejo latonado, 100 unidades, quantidade anual estimada de 98
caixas, com valor unitário de R$ 3,11/cx;
Item 79 – Perfurador grande para papel, todo em metal, na cor preta, capacidade
para 30 folhas, quantidade anual estimada de 152 unidades, com valor unitário de
R$ 38,98/un;
Item 80 – Plástico grosso, com 4 furos, quantidade anual estimada de 91.000
unidades, com valor unitário de R$ 0,19/un;
Item 81 – Tinta para carimbo automático preta, 30 ml, tinta à base de água,
atóxico, quantidade anual estimada de 17 frascos, com valor unitário de R$
4,52/frs;
Item 82 – Tinta para carimbo azul, 40 ml, sem óleo, quantidade anual estimada
de 25 frascos, com valor unitário de R$ 2,78/frs;
Item 83 – Tinta para carimbo preta, 40 ml, sem óleo, quantidade anual estimada
de 41 frascos, com valor unitário de R$ 2,78/frs;
Item 84 – Tinta para carimbo vermelha, 40 ml, sem óleo, quantidade anual
estimada de 25 frascos, com valor unitário de R$ 2,78/frs; e
Item 85 – Visor para pasta suspensa em plástico, 50 unidades, com etiqueta,
quantidade anual estimada de 1.105 pacotes, com valor unitário de R$ 6,32/pct.
LOTE 04
Item 86 - PAPEL SULFITE 210 X 297 MM BRANCO 500 FOLHAS - A-4 branco
alcalino 75 gramas com certificação FCS ou CEFLOR, embalado em pacote e
reembalado em caixa com 10 ou 5 resmas, revestido em BOPP, corte rotativo,
material de primeiríssima qualidade, quantidade anual estimada 9.226 resmas,
com valor unitário de R$ 17,98/RM.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019 - EDITAL Nº 024/2019

LOTE 05
Item 12 – Iluminação 12 lâmpadas, par 64, 02 elipsoidal, 01 console digital, 01
rack de dimer 6 canais, 01 máquina de fumaça, quantidade total anual estimada de
20 conjuntos, diária de 24 horas, com valor unitário de R$ 1.390,00/cj.
LOTE 06
Item 13 - 12 Par led de 5 w, 04 Moves head; 01 Console digital; 01 Máquina de
fumaça; 02 Mini brutt; 01 Strobo atomic, quantidade total anual estimada de 20
conjuntos, com diária de 24 horas, com valor unitário de R$ 1.595,00/cj.
LOTE 07
Item 14 - 12 Par led de 5w, 08 Moving (de acordo com o evento); 08 Ribaltas de led
5w; 02 Strobo atomic; 10 Elipsoidal; 01 Mesa digital; 01 Máquina de fumaça, com
quantidade total anual estimada de 20 conjuntos, com valor unitário de R$
2.390,00/cj.
LOTE 08
Item 15 - 24 Par led de 10w; 12 Moving (de acordo com o evento); 12 Ribaltas de
10w; 12 Elipsoidal; 04 Strobo atomic; 01 Mesa digital; 02 Máquinas de fumaça,
com quantidade total anual estimada de 20 conjuntos, com diária de 24 horas, com
valor unitário de R$ 695,00/cj.
LOTE 09
Item 16 - 32 Par led de 15w; 24 Moving (de acordo com o evento); 16 Ribaltas de
10w; 06 Strobo atomic; 06 Mini brutt; 12 Elipsoidal; 01 Mesa digital; 02 Máquinas
de fumaça, com quantidade total anual estimada de 20 conjuntos, com diária de 24
horas, com valor unitário de R$ 4.795,00/cj.
LOTE 10
Item 17 - Raio Laser de 3W, quantidade total anual estimada de 20 unidades, com
diária de 24 horas, com valor unitário de R$ 1.500,00/un;
Item 18 - Raio Laser de 5W, quantidade total anual estimada de 20 unidades, com
diária de 24 horas, com valor unitário de R$ 1.600,00/un;
Item 19 - Raio Laser de 10W, quantidade total anual estimada de 20 unidades,
com diária de 24 horas, com valor unitário de R$ 1.700,00/un; e
Item 20 - Raio Laser de 15W, quantidade total anual estimada de 20 unidades,
com diária de 24 horas, com valor unitário de R$ 1.800,00/un.
LOTE 11
Item 21 - 01 Projetor de 3.000 ansilumes; 01 Computador; 01 Tela de projeção de
120 ou 150 polegadas (de acordo com o evento), com quantidade total anual
estimada de 20 conjuntos, com diária de 24 horas, com valor unitário de R$
495,00/cj.
LOTE 12

●OBJETO: Registro de Preços para Locação de Equipamento de Som, Palco,
Iluminação e Outros Correlatos.

Item 22 - 01 Projetor de 8.000 ansilumes; 01 Computador; 01 Divisor de imagem;
01 Tela de 120 ou 150 ou 200 polegadas (de acordo com o evento), com
quantidade total anual estimada de 10 conjuntos, com diária de 24 horas, com
valor unitário de R$ 775,00/cj.

LOTE 01

LOTE 13

Item 01 – Locação de Palco de 4x4, com box Q20, quantidade total anual
estimada de 15 unidades, diária de 24 horas, com valor unitário de R$ 698/un; e
Item 02 – Locação de Palco de 6x4, com box Q20, quantidade total anual
estimada de 15 unidades, diária de 24 horas, com valor unitário de R$ 1.798,00/un.

Item 23 - 01 Projetor de 12.000 ansilumes; 01 Computador; 01 Divisor de
imagem; 01 Tela de 100 ou 120 ou 150 ou 200 polegadas (de acordo com o
evento), com quantidade total anual estimada de 5 conjuntos, com diária de 24
horas, com valor unitário de R$ 1.290,00/cj.

LOTE 02

LOTE 14

Item 03 – Palco 8x6, com box, Q30, quantidade total anual estimada de 15
unidades, com diária de 24 horas, com valor unitário de R$ 2.796,78/un;
Item 04 – Palco de 10x8, com box Q30, quantidade total anual estimada de 15
unidades, com diária de 24 horas, com valor unitário de R$ 2.896,67/un; e
Item 05 – Palco de 12x10, com box Q30, quantidade total anual estimada de 15
unidades, com diária de 24 horas, com valor unitário de R$ 2.996,55/un.

Item 24 - 02 Caixas de som amplificadas; 01 Mesa digital de 12 canais; 02
Microfones; 01 Tocador de mp3, com quantidade total anual estimada de 20
conjuntos, diária de 24 horas, com valor unitário de R$ 985/cj.

LOTE 03
Item 06 - Palco 14x12, com box Q50, quantidade total anual estimada de 5
unidades, com diária de 24 horas, com valor unitário de R$ 6.790,00/un;
Item 07 - Palco de 16x14, com box Q50, quantidade total anual estimada de 5
unidades, com diária de 24 horas, com valor unitário de R$ 6.990,00/un;
Item 08 - Palco de 18x16, com box Q50, quantidade total anual estimada de 5
unidades, com diária de 24 horas, com valor unitário de R$ 7.990,00/un.
Item 09 – Palco orbital, quantidade total anual estimada de 2 unidades, com diária
de 24 horas, com valor unitário de R$ 8.190,00/un.
LOTE 04
Item 10 - Caminhão Palco de 08 x 4, quantidade total anual estimada de 10
unidades, com diária de 14 horas, com valor unitário de R$ 2.695,17/un; e
Item 11 - Caminhão Palco de 11 x 6, quantidade total anual estimada de 10
unidades, com diária de 14 horas, com valor unitário de 2.894,83/un.

LOTE 15
Item 25 – 04 Caixas de som amplificadas, 01 mesa de som digital de 12 canais,
04 microfones, 01 tocador de mp3, quantidade total anual estimada de 20
conjuntos, diária de 24 horas, com valor unitário de R$ 1.390,00/cj.
LOTE 16
Item 26 - 06 Caixas amplificadas, 01 Mesa digital de 12 canais; 04 Microfones; 01
Tocador de mp3, com quantidade total anual estimada de 20 conjuntos, diária de
24 horas, com valor unitário de R$ 1.700,00/cj.
LOTE 17
Item 27 - 06 Caixas line array; 02 Caixas de sub; 01 Mesa de digital de 12 canais;
04 Microfones sem fio; 01 Tocador de mp3; 01 Bateria; 01 Amplificador para
guitarra; 01 Amplificador para contra baixo; 06 Retornos, quantidade total anual
estimada de 20 conjuntos, com diária de 24 horas, com valor unitário de R$
2.792,50/cj.
LOTE 18
Item 28 – 12 Caixas line array, 08 caixas de sub, 01 mesa digital de 32 canais, 04
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microfones sem fio, 01 tocador de mp3, 01 bateria, 01 amplificador para contra
baixo, 01 amplificador para guitarra, 08 retornos, quantidade total anual estimada
de 20 conjuntos, com valor unitário de R$ 3.490,00/cj.

anual estimada de 20 unidades, com diária de 24 horas, com valor unitário de
R$ 267,00/un;

LOTE 19

Item 57 - Tenda 6 x 6 Chapéu de Bruxa com fechamento, quantidade total
anual estimada de 30 unidades, com diária de 24 horas, com valor unitário de
R$ 727,00/un;

Item 29 - 12 Caixas line array; 08 Sub; 02 Mesas digitais de 32 canais; 04
Microfones sem fio; 01 Tocador de mp3; 01 Bateria; 01 Amplificador para guitarra;
01 Amplificador para contra baixo; 08 retornos, com quantidade total anual
estimada de 20 conjuntos, com valor unitário de R$ 4.495,00/cj.

Item 58 - Tenda 10 x 10 Chapéu de Bruxa com fechamento, quantidade total
anual estimada de 30 unidades, com diária de 24 horas, com valor unitário de
R$ 1.047,00/un.

LOTE 20

LOTE 27

Item 30 - 16 Caixas line array; 12 Caixas de sub; 02 Mesas digitais de 48 canais;
04 Microfones sem fio; 01 Tocador de mp3; 01 Bateria; 01 Amplificador de guitarra;
01 Amplificador para contra baixo; 04 retornos, com quantidade total anual
estimada de 20 conjuntos, com valor unitário de R$ 6.492,50/cj.

Item 59 – Treliças Box Q20, alumínio por metro, quantidade total anual estimada
de 200 m, com diária de 24 horas, no valor unitário de R$ 7,90/m;
Item 60 – Treliças Box Q30, alumínio por metro, quantidade total anual estimada
de 200 m, com diária de 24 horas, no valor unitário de R$ 22,75/m; e
Item 61 – Treliças Box Q50, alumínio por metro, quantidade total anual estimada
de 100 m, com diária de 24 horas, no valor unitário de R$ 24,10/m.

LOTE 21
Item 31 – 24 Caixas line array; 24 Caixas de sub; 02 Mesas digitais de 48 canais;
04 Microfones sem fio; 01 Tocador de mp3; 01 Bateria; 01 Amplificador de guitarra;
01 Amplificador para contra baixo; 04 retornos, com quantidade total anual
estimada de 10 conjuntos, com valor unitário de R$ 11.950,00/cj.
LOTE 22

LOTE 28
Item 62 - Cadeira de plástico, quantidade total anual estimada de 3.000
unidades, com diária de 24 horas, com valor unitário de R$ 4,00/un;
Item 63 - Cadeira de ferro, quantidade total anual estimada de 1.500 unidades,
com diária de 24 horas, com valor unitário de R$ 2,50/un;

Item 32 – 06 Torres de PA delay, processadas com 4x4 line array 12 x 01, com
quantidade total anual estimada de 5 conjuntos, com diária de 24 horas, com valor
unitário de R$ 12.000,00/un.

Item 64 - Mesa de plástico, quantidade total anual estimada de 750 unidades,
com diária de 24 horas, com valor unitário de R$ 8,00/un; e
Item 65 - Mesa de madeira, quantidade total anual estimada de 350 unidades,
com diária de 24 horas, com valor unitário de R$ 12,00/un.

LOTE 23

LOTE 29

Item 33 - 1 Amplificador de guitarra importado, quantidade total anual estimada
de 5 unidades, com diária de 24 horas, com valor unitário de R$ 250,00/un;
Item 34 - 1 Amplificador para contra baixo importado, quantidade total anual
estimada de 5 unidades, com diária de 24 horas, com valor unitário de R$
250,00/un;
Item 35 - 1 Amplificador para teclado importado, quantidade total anual
estimada de 5 unidades, com diária de 24 horas, com valor unitário de R$
250,00/un;
Item 36 - 1 Bateria importada, quantidade total anual estimada de 5 unidades,
com diária de 24 horas, com valor unitário de R$ 280,00/un;
Item 37 - 1 Ear, quantidade total anual estimada de 5 unidades, com diária de 24
horas, com valor unitário de R$ 230,00/un; e
Item 38 - 1 Microfone sem fio, quantidade total anual estimada de 5 unidades,
com diária de 24 horas, com valor unitário de R$ 150/un.

Item 66 - Grade para fechamento, quantidade total anual estimada de 2.000 mtl,
com diária de 24 horas, com valor unitário de R$ 6,95/mtl;
Item 67 - Barricada para fechamento, quantidade anual estimada de 300 mtl,
com diária de 24 horas, com valor unitário de R$ 4,73/mtl;
Item 68 - Portão de emergência, quantidade total anual estimada de 20 mtl, com
diária de 24 horas, com valor unitário de R$ 248,49/mtl;
Item 69 - Catraca analógica, quantidade total anual estimada de 30 mtl, com
diária de 24 horas, com valor unitário de R$ 198,79/mtl; e
Item 70 - Tapumes de ferro, quantidade total anual estimada de 1.000 mtl, com
diária de 24 horas, com valor unitário de R$ 10,94/mtl.

LOTE 24
Itens:
Item 39 - Gerador de 10 KVA, quantidade total anual estimada de 20 unidades,
com diária de 12 horas, com valor unitário de R$ 599,20/un;
Item 40 - Gerador de 105 KVA, quantidade total anual estimada de 30 unidades,
com diária de 12 horas, com valor unitário de R$ 998,67/un;
Item 41 - Gerador de 150 KVA, quantidade total anual estimada de 20 unidades,
com diária de 12 horas, com valor unitário de R$ 1.498,00/un;
Item 42 - Gerador de 200 KVA, quantidade total anual estimada de 10 unidades,
com diária de 12 horas, com valor unitário de R$ 1.697,74/un;
Item 43 - Gerador de 250 KVA, quantidade total anual estimada de 10 unidades,
com diária de 12 horas, com valor unitário de R$ 1.997,34/un;
Item 44 - Gerador de 300 KVA, quantidade total anual estimada de 5 unidades,
com diária de 12 horas, com valor unitário de R$ 2.496,68/un;
Item 45 - Gerador de 400 KVA, quantidade total anual estimada de 5 unidades,
com diária de 12 horas, com valor unitário de R$ 2.796,28/un; e
Item 46 - Gerador de 500 KVA, quantidade total anual estimada de 5 unidades,
com diária de 12 horas, com valor unitário de R$ 2.996,00/un.

LOTE 30
Item 71 – Banheiro químico, quantidade total anual estimada de 200 unidades,
com diária de 24 horas, com valor unitário de R$ 180,00/un; e
Item 72 – Banheiro químico PNE, quantidade total anual estimada de 20
unidades, com diária de 24 horas, com valor unitário de R$ 190,00/un.
LOTE 31
Item 73 – Praticável 1 x 1, alumínio/galvanizado, quantidade total anual estimada
de 100 unidades, diária de 24 horas, com valor unitário de R$ 49,00/un; e
Item 74 - Praticável 2 x 1, alumínio/galvanizado, quantidade total anual estimada
de 100 unidades, diária de 24 horas, com valor unitário de R$ 59,00/un.
LOTE 32
Item 75 - Painel de led 10 mm, quantidade total anual estimada de 10 m², com
diária de 24 horas, no valor unitário de R$ 110,00/m²;
Item 76 - Painel de led 08 mm, quantidade total anual estimada de 10 m², com
diária de 24 horas, no valor unitário de R$ 150,00/m²; e
Item 77 - Painel de led 06 mm, quantidade total anual estimada de 10 m², com
diária de 24 horas, no valor unitário de R$ 300,00/m²;

LOTE 25
Item 47 – Galpão de 8 x 6 x 5, de box Q30, quantidade total anual estimada de 10
unidades, diária de 24 horas, com valor unitário de R$ 2.498,00/un;
Item 48 - Galpão de 10 x 6 x 5, de box Q30, quantidade total anual estimada de 10
unidades, diária de 24 horas, com valor unitário de R$ 3.198,00/un;
Item 49 - Galpão de 12 x 8 x 5, de box Q30, quantidade total anual estimada de 10
unidades, diária de 24 horas, com valor unitário de R$ 3.998,00/un;
Item 50 – Galpão de 16 x 8 x 5, de box Q30, quantidade total anual estimada de 10
unidades, diária de 24 horas, com valor unitário de R$ 4.998,00/un;
Item 51 - Galpão de 20 x 8 x 5, de box Q30, quantidade total anual estimada de 10
unidades, diária de 24 horas, com valor unitário de R$ 5.098,00/un;
Item 52 - Galpão de 30 x 12 x 6, de box Q30, quantidade total anual estimada de
10 unidades, diária de 24 horas, com valor unitário de R$ 11.998,00/un;
Item 53 – Galpão de 40 x 12x 6, de box Q30, quantidade total anual estimada de
10 unidades, diária de 24 horas, com valor unitário de R$ 12.498,00/un; e
Item 54 - Galpão de 50x 12 x 8, de box Q30, quantidade total anual de 10
unidades, com valor unitário de R$ 12.798,00/un.
LOTE 26
Item 55 – Tenda 3 x 3 Chapéu de Bruxa com fechamento, quantidade total
anual estimada de 20 unidades, com diária de 24 horas, com valor unitário de
R$ 232,00/un;
Item 56 - Tenda 4 x 4 Chapéu de Bruxa com fechamento, quantidade total

Item 78 - Painel de led 04 mm, quantidade total anual estimada de 10 m², com
diária de 24 horas, no valor unitário de R$ 320,00/m²; e
Item 79 - Painel de led 02 mm, quantidade total anual estimada de 10 m², com
diária de 24 horas, no valor unitário de R$ 340,00/m².
LOTE 33
Item 80 – Carro de som com 1 caixa, quantidade total anual estimada de 500
horas, com diária de 6 horas, com valor unitário de R$ 22,50/un;
Item 81 – Carro de som com 2 caixas, quantidade total anual estimada de 500
horas, com diária de 6 horas, com valor unitário de R$ 32,50/un; e
Item 82 – Carro de som com 4 caixas, quantidade total anual estimada de 500
horas, com diária de 6 horas, com valor unitário de R$ 64,50/un.
LOTE 34
Item 83 - Passa cabo de 1 m cada (mínimo 15 m), quantidade total anual
estimada de 500 m, com diária de 24 horas, no valor unitário de R$ 30,00/m.
Itapecerica da Serra, 30 de agosto de 2019.
SIMONE CREMM
Diretora do Depto. de Suprimentos
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ATOS
ATO 021/2019

ATO 022/2019

O Instituto de Previdência do Município de Itapecerica da Serra –
ITAPREV, através de seu Superintendente e da Diretora do Departamento
Administrativo e Previdenciário, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela
Lei Municipal nº 2427 de 05 de janeiro de 2015, publicada no dia 05 de janeiro de
2015, e suas alterações,

O Instituto de Previdência do Município de Itapecerica da Serra –
ITAPREV, através de seu Superintendente e da Diretora do Departamento
Administrativo e Previdenciário, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela
Lei Municipal nº 2427 de 05 de janeiro de 2015, publicada no dia 05 de janeiro de
2015, e suas alterações,

FAZ SABER

FAZ SABER

Art. 1º - Que concedeu em virtude do falecimento do servidor inativo José
Carlos de Andrade, conforme comprova a Certidão de Óbito, pensão por morte a
Isabel Cristina Souto de Andrade, sendo 1/2 cota do valor total.

Art. 1º - Que concedeu em virtude do falecimento do servidor inativo José
Carlos de Andrade, conforme comprova a Certidão de Óbito, pensão por morte a
Vanda da Costa Furin, sendo 2/2 cotas do valor total.

Art. 2º - Na forma do § 1º do artigo 42 da Lei Municipal nº 2427 de 05 de
janeiro de
2015, a pensão ora concedida será reajustada na mesma data e índice dos
benefícios do RGPS.

Art. 2º - Na forma do § 1º do artigo 42 da Lei Municipal nº 2427 de 05 de
janeiro de
2015, a pensão ora concedida será reajustada na mesma data e índice dos
benefícios do RGPS.

Art. 3º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e seus
efeitos retroagem a 14 de julho de 2019, conforme inciso I do artigo 43 da Lei
Municipal 2427 de 05 de janeiro de 2015.

Art. 3º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e seus
efeitos retroagem a 14 de julho de 2019, conforme inciso I do artigo 43 da Lei
Municipal 2427 de 05 de janeiro de 2015.

Itapecerica da Serra (SP), 22 de agosto de 2019
RAFAEL DE JESUS FREITAS
Superintendente

Itapecerica da Serra (SP), 22 de agosto de 2019

VERA LUCIA ROSSI FERREIRA
Diretora Administrativa e Previdenciária

RAFAEL DE JESUS FREITAS
Superintendente

VERA LUCIA ROSSI FERREIRA
Diretora Administrativa e Previdenciária

TERMOS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2019
CELEBRA-SE O TERMO DE COLABORAÇÃO, CONFORME A LEI FEDERAL
Nº 13.019/2014, ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 13.204/2015 E O
DECRETO MUNICIPAL Nº 2.630/2016, ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA E A ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL, INSTITUTO VIS FOUNDATION BRASIL, QUE DE COMUM
ACORDO FIRMAM O TERMO DA PRESENTE PARCERIA, VISANDO A
EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DA POLÍTICA DE PROMOÇÃO, DE
PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
ADOLESCENTES, NO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA.
PROCESSOS E- NºS 25364/2019 E 25369/2019.
Pelo presente e na melhor forma de direito, de um lado o MUNICÍPIO DE
ITAPECERICA DA SERRA, com sede na Avenida Eduardo Roberto Daher, 1.135
– Centro – Itapecerica da Serra – SP – CEP 06850-040, inscrito no CNPJ sob nº
46.523.130/0001-00, representado pelo Prefeito Municipal Senhor JORGE JOSÉ
DA COSTA, portador do RG nº 8.377.412-9 e CPF nº 060.114.398-10, pela
Secretária Municipal de Inclusão e Desenvolvimento Social Senhora TATIANA
LOPES NASCIMENTO SILVA, portadora do RG nº 29.156.418-5 e CPF nº
276.710.818-50, e pela Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente Senhora JULIANA OLIVEIRA MARTINS, portadora do RG nº
33.931.415-1 e CPF nº 287.319.738-25, doravante denominado MUNICÍPIO, e de
outro lado o INSTITUTO VIS FOUNDATION BRASIL, com sede na Rua Juruá,
400 – Jardim Santa Júlia – Itapecerica da Serra – SP – CEP 06866-540, inscrito no
CNPJ sob nº 05.057.822/0001-22, representado por seu Presidente Senhor
SÉRGIO BARBOSA DE SOUZA NETO, portador do RG nº 6.163.039-2 e CPF nº
905.649.877-00, doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE
CIVIL – OSC, resolvem FIRMAR, o presente TERMO DE COLABORAÇÃO em
parceria entre as partes, em conformidade com a Lei Federal nº 13.019/2014,
alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015, cumulada com o Decreto Municipal nº
2.630/2016, nos seguintes termos:
Cláusula Primeira – Constitui objeto deste Termo de Colaboração para a
execução de atividades voltadas aos Programas da Política de Promoção, de
Proteção, Defesa e Atendimento dos Direitos da Criança e Adolescentes, com
financiamento do Fundo Municipal de Atendimento à Criança e ao Adolescente,
nas seguintes linhas de financiamento:
a) de atividades esportivas;
b) culturais e artísticas; e
c) de promoção a educação e cidadania.
Parágrafo único. A vigência do presente Termo de Colaboração será
pelo período de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura.
Cláusula Segunda – A coordenação das tarefas necessárias à
consecução dos objetivos colimados por este Termo de Colaboração,
caberá à Secretaria Municipal de Inclusão e Desenvolvimento Social e ao
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, que
deverão juntamente com a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC
supervisionar e avaliar as atividades da mesma, com a participação dos
sujeitos envolvidos na ação, conforme previsto no Decreto Municipal nº
2.630/2016.
Cláusula Terceira – O MUNICÍPIO repassará a OSC para a execução do
objeto desta parceria a importância constante no Plano de Trabalho, a ser liberado
em 12 (doze) parcelas, guardando consonância com as metas, fases e etapas de
execução do objeto.
§ 1º - O repasse da primeira parcela será efetuado até o quinto dia útil e
após a publicação do Termo de Colaboração. As demais parcelas serão

mensalmente repassadas no quinto dia útil de cada mês.
§ 2º - O repasse da terceira parcela fica condicionado à apresentação e
aprovação da prestação de contas de primeira parcela, o da quarta parcela fica
condicionado à apresentação e aprovação da segunda e, assim sucessivamente,
nos termos estabelecidos nesta Cláusula.
§ 3º - As parcelas dos recursos transferidos ficarão retidas até o
saneamento das impropriedades, quando:
a) houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela
anteriormente recebida;
b) constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o
inadimplemento da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC em relação a
obrigações estabelecidas no Termo de Colaboração; e
c) a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC deixar de adotar
sem justificativas suficientes as medidas saneadoras apontadas pela
Administração Pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo.
Cláusula Quarta – A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC
obriga-se a:
1. aplicar integralmente nos Programas da Política de Promoção, de
Proteção, Defesa e Atendimento dos Direitos da Criança e Adolescentes o
numerário recebido do MUNICÍPIO, visando o atendimento às crianças e
adolescentes ora dispostos neste Termo de Colaboração;
2. prestar contas na forma da Cláusula Sexta das quantias recebidas;
3. manter nos Programas da Política de Promoção, de Proteção, Defesa
e Atendimento dos Direitos da Criança e Adolescentes pessoal mínimo
indispensável ao seu bom funcionamento, respondendo isoladamente por seus
atos, omissivos ou não, inclusive, quanto a vínculo trabalhista;
4. enviar à Secretaria Municipal de Inclusão e Desenvolvimento Social,
mensalmente, os dados solicitados e pertinentes ao Termo de Colaboração, a
saber:
a) relação mensal com o nome das crianças e adolescentes atendidos;
b) relatórios mensais financeiro e de atividades desenvolvidas e outros
que se fizerem necessários; e
c) apresentar anualmente relatório de atividades desenvolvidas, bem
como balanço, atestado de funcionamento, parecer do Conselho Fiscal e Ata, até
o dia 31 de janeiro de cada exercício.
5. manter os recursos transferidos pelo MUNICÍPIO em conta corrente
específica, junto à instituição financeira pública determinada pela Prefeitura, com
aplicação financeira. Conforme o art. 51, da Lei Federal nº 13.019/2014 e § 1º, do
art. 50 do Decreto Municipal nº 2.630/2016, as parcerias serão realizadas em
conta corrente específica isenta de tarifa bancária, em instituição financeira
pública, ou seja, Caixa Econômica Federal; e
6. manter sob custódia, por 5 (cinco) anos a partir da data de despesa, a
planilha de descrição mensal de despesa, onde devem ser registradas as
despesas mensais identificadas pelos fornecedores com anexação dos
respectivos documentos fiscais comprobatórios, devidamente organizados e à
disposição de verificações programadas, fiscalizações e auditorias por parte dos
órgãos públicos, dos Conselhos de Direitos e de Políticas Públicas.
Cláusula Quinta – O MUNICÍPIO obriga-se a:
1. liberar o repasse do valor mencionado na Cláusula Terceira;
2. proceder à orientação, fiscalização e avaliação dos trabalhos
desenvolvidos que se relacionem com a utilização dos recursos oriundos deste
Termo de Colaboração;
3. providenciar, em caso de descumprimento do objeto, desvio
de finalidade, entre outro, a devida tomada de contas especial; e
4. designar Comissão de Monitoramento e Avaliação, que será
responsável pela gestão da parceria, com poderes de controle e fiscalização.

Imprensa Oficial

30 de Agosto de 2019

18

TERMOS
Cláusula Sexta – A prestação de contas da ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL – OSC será mensal, até o quinto dia útil do mês subsequente
ao do repasse, devendo conter a documentação comprovadora (via original e uma
cópia) da aplicação dos recursos recebidos mensalmente, conforme descrito no
Plano de Trabalho, devidamente acompanhado de relatório circunstanciado das
atividades desenvolvidas; extratos bancários conciliados, evidenciando a
movimentação do recurso e rentabilidade do período; relatório de receita e de
despesas; Certidão Negativa de Regularidade de situação junto à Previdência
Social (CND) – (CNDT) e FGTS (CRF), relação nominal das crianças e
adolescentes atendidos.
§ 1º - Para fins de comprovação dos gastos, não serão aceitas despesas
efetuadas em data anterior ou posterior à vigência da Colaboração.
§ 2º - Não poderão ser pagas com recursos da Colaboração, despesas
decorrentes de multas, juros, taxas ou mora, referentes a pagamentos ou
recolhimentos fora do prazo e a título de taxa de administração, bem como de
aquisição de bens permanentes.
§ 3º - O período concernente à utilização de recursos financeiros para
pagamento das ações conveniadas será dividido em períodos consecutivos,
dentro dos quais se o valor do repasse mensal do Termo de Colaboração não for
gasto integralmente no mês correspondente, o saldo remanescente poderá ser
utilizado no mês seguinte ou no subsequente pela ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL – OSC, não podendo a compensação exceder o período
estabelecido pelo MUNICÍPIO.
§ 4º - Os saldos remanescentes de valores repassados pelo MUNICÍPIO
e não gastos pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC deverão ser
aplicados em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão
de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de
instituição oficial, quando a utilização dos recursos verificar-se em prazos
inferiores a um mês, devendo as receitas auferidas desses investimentos serem
aplicadas exclusivamente no objeto deste Termo, constando de demonstrativo
específico que integrará a prestação de contas.
§ 5º - Em qualquer hipótese, findo o presente Termo de Colaboração, os
saldos de recursos remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas
das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos ao MUNICÍPIO, no prazo
improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata instauração de tomada de
contas especial do responsável.
Cláusula Sétima – O presente Termo de Colaboração poderá ser
rescindido nos seguintes casos:
1. inadimplemento de suas Cláusulas;
2. denúncia de uma das partes concordantes mediante aviso escrito e
prévio com 60 (sessenta) dias de antecedência;
3. a qualquer tempo por mútuo acordo; ou
4. unilateralmente, de pleno direito e a critério do MUNICÍPIO, por
irregularidades providas na administração da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE
CIVIL – OSC, apontadas pela Secretaria Municipal de Inclusão e
Desenvolvimento Social ou por denúncia devidamente comprovada.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2019
CELEBRA-SE O TERMO DE COLABORAÇÃO, CONFORME A LEI FEDERAL
Nº 13.019/2014, ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 13.204/2015 E O
DECRETO MUNICIPAL Nº 2.630/2016, ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA E A ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL, COMUNIDADE MISSIONÁRIA DE VILLAREGIA, QUE DE
COMUM ACORDO FIRMAM O TERMO DA PRESENTE PARCERIA, VISANDO
A EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DA POLÍTICA DE PROMOÇÃO, DE
PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
ADOLESCENTES, NO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA. PROCESSO
E- Nº 24900/2019.
Pelo presente e na melhor forma de direito, de um lado o MUNICÍPIO DE
ITAPECERICA DA SERRA, com sede na Avenida Eduardo Roberto Daher, 1.135
– Centro – Itapecerica da Serra – SP – CEP 06850-040, inscrito no CNPJ sob nº
46.523.130/0001-00, representado pelo Prefeito Municipal Senhor JORGE JOSÉ
DA COSTA, portador do RG nº 8.377.412-9 e CPF nº 060.114.398-10, pela
Secretária Municipal de Inclusão e Desenvolvimento Social Senhora TATIANA
LOPES NASCIMENTO SILVA, portadora do RG nº 29.156.418-5 e CPF nº
276.710.818-50, e pela Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente Senhora JULIANA OLIVEIRA MARTINS, portadora do RG nº
33.931.415-1 e CPF nº 287.319.738-25, doravante denominado MUNICÍPIO, e de
outro lado a COMUNIDADE MISSIONÁRIA DE VILLAREGIA, com sede na Rua
Padre Antônio Franciscus Maria Switzar, 12 – Chácara Italago – Itapecerica da
Serra – SP – CEP 06866-670, inscrita no CNPJ sob nº 25.457.946/0003-74,
representada por seu Diretor Local Pe. VANILSON ROBERTO ZAGO, portador
do RG nº 23.289.111-4 e CPF nº 175.659.928-95, doravante denominada
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC, resolvem FIRMAR, o presente
TERMO DE COLABORAÇÃO em parceria entre as partes, em conformidade com
a Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015, cumulada
com o Decreto Municipal nº 2.630/2016, nos seguintes termos:
Cláusula Primeira – Constitui objeto deste Termo de Colaboração para a
execução de atividades voltadas aos Programas da Política de Promoção, de
Proteção, Defesa e Atendimento dos Direitos da Criança e Adolescentes, com
financiamento do Fundo Municipal de Atendimento à Criança e ao Adolescente,
nas seguintes linhas de financiamento:
a) de atividades esportivas;
b) culturais e artísticas; e
c) de promoção a educação e cidadania.
Parágrafo único. A vigência do presente Termo de Colaboração será
pelo período de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura.
Cláusula Segunda – A coordenação das tarefas necessárias à
consecução dos objetivos colimados por este Termo de Colaboração,
caberá à Secretaria Municipal de Inclusão e Desenvolvimento Social e ao
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, que
deverão juntamente com a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC
supervisionar e avaliar as atividades da mesma, com a participação dos
sujeitos envolvidos na ação, conforme previsto no Decreto Municipal nº
2.630/2016.

Cláusula Oitava – Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou
extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os
provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão
devolvidos ao MUNICÍPIO, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de
imediata instauração de tomada de contas especial do responsável.

Cláusula Terceira – O MUNICÍPIO repassará a OSC para a execução do
objeto desta parceria a importância constante no Plano de Trabalho, a ser liberado
em 12 (doze) parcelas, guardando consonância com as metas, fases e etapas de
execução do objeto.

Cláusula Nona – Os casos omissos que surgirem na execução do
presente Termo de Colaboração serão solucionados pela Comissão de
Monitoramento e Avaliação.

§ 1º - O repasse da primeira parcela será efetuado até o quinto dia útil e
após a publicação do Termo de Colaboração. As demais parcelas serão
mensalmente repassadas no quinto dia útil de cada mês.

Cláusula Décima – As partes elegem o Foro da Comarca de Itapecerica
da Serra, para qualquer procedimento judicial ou extrajudicial oriundo deste Termo
e de suas eventuais modificações.

§ 2º - O repasse da terceira parcela fica condicionado à apresentação e
aprovação da prestação de contas de primeira parcela, o da quarta parcela fica
condicionado à apresentação e aprovação da segunda e, assim sucessivamente,
nos termos estabelecidos nesta Cláusula.

E, achando-se as partes ajustadas, assinam este Termo de Colaboração
na presença das testemunhas abaixo.

§ 3º - As parcelas dos recursos transferidos ficarão retidas até o
saneamento das impropriedades, quando:

Itapecerica da Serra, 14 de agosto de 2019
MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
JORGE JOSÉ DA COSTA
Prefeito
SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TATIANA LOPES NASCIMENTO SILVA
Secretária
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE DE ITAPECERICA DA SERRA
JULIANA OLIVEIRA MARTINS
Presidente
INSTITUTO VIS FOUNDATION BRASIL
SÉRGIO BARBOSA DE SOUZA NETO
Presidente
TESTEMUNHAS:
1ª.
2ª.

a) houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela
anteriormente recebida;
b) constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o
inadimplemento da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC em relação a
obrigações estabelecidas no Termo de Colaboração; e
c) a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC deixar de adotar
sem justificativas suficientes as medidas saneadoras apontadas pela
Administração Pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo.
Cláusula Quarta – A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC
obriga-se a:
1. aplicar integralmente nos Programas da Política de Promoção, de
Proteção, Defesa e Atendimento dos Direitos da Criança e Adolescentes o
numerário recebido do MUNICÍPIO, visando o atendimento às crianças e
adolescentes ora dispostos neste Termo de Colaboração;
2. prestar contas na forma da Cláusula Sexta das quantias recebidas;
3. manter nos Programas da Política de Promoção, de Proteção, Defesa
e Atendimento dos Direitos da Criança e Adolescentes pessoal mínimo
indispensável ao seu bom funcionamento, respondendo isoladamente por seus
atos, omissivos ou não, inclusive, quanto a vínculo trabalhista;
4. enviar à Secretaria Municipal de Inclusão e Desenvolvimento Social,
mensalmente, os dados solicitados e pertinentes ao Termo de Colaboração, a
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saber:

específico que integrará a prestação de contas.

a) relação mensal com o nome das crianças e adolescentes atendidos;
b) relatórios mensais financeiro e de atividades desenvolvidas e outros
que se fizerem necessários; e
c) apresentar anualmente relatório de atividades desenvolvidas, bem
como balanço, atestado de funcionamento, parecer do Conselho Fiscal e Ata, até
o dia 31 de janeiro de cada exercício.
5. manter os recursos transferidos pelo MUNICÍPIO em conta corrente
específica, junto à instituição financeira pública determinada pela Prefeitura, com
aplicação financeira. Conforme o art. 51, da Lei Federal nº 13.019/2014 e § 1º, do
art. 50 do Decreto Municipal nº 2.630/2016, as parcerias serão realizadas em
conta corrente específica isenta de tarifa bancária, em instituição financeira
pública, ou seja, Caixa Econômica Federal; e
6. manter sob custódia, por 5 (cinco) anos a partir da data de despesa, a
planilha de descrição mensal de despesa, onde devem ser registradas as
despesas mensais identificadas pelos fornecedores com anexação dos
respectivos documentos fiscais comprobatórios, devidamente organizados e à
disposição de verificações programadas, fiscalizações e auditorias por parte dos
órgãos públicos, dos Conselhos de Direitos e de Políticas Públicas.
Cláusula Quinta – O MUNICÍPIO obriga-se a:
1. liberar o repasse do valor mencionado na Cláusula Terceira;
2. proceder à orientação, fiscalização e avaliação dos trabalhos
desenvolvidos que se relacionem com a utilização dos recursos oriundos deste
Termo de Colaboração;
3. providenciar, em caso de descumprimento do objeto, desvio
de finalidade, entre outro, a devida tomada de contas especial; e
4. designar Comissão de Monitoramento e Avaliação, que será
responsável pela gestão da parceria, com poderes de controle e fiscalização.
Cláusula Sexta – A prestação de contas da ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL – OSC será mensal, até o quinto dia útil do mês subsequente
ao do repasse, devendo conter a documentação comprovadora (via original e uma
cópia) da aplicação dos recursos recebidos mensalmente, conforme descrito no
Plano de Trabalho, devidamente acompanhado de relatório circunstanciado das
atividades desenvolvidas; extratos bancários conciliados, evidenciando a
movimentação do recurso e rentabilidade do período; relatório de receita e de
despesas; Certidão Negativa de Regularidade de situação junto à Previdência
Social (CND) – (CNDT) e FGTS (CRF), relação nominal das crianças e
adolescentes atendidos.

§ 5º - Em qualquer hipótese, findo o presente Termo de Colaboração, os
saldos de recursos remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas
das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos ao MUNICÍPIO, no prazo
improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata instauração de tomada de
contas especial do responsável.
Cláusula Sétima – O presente Termo de Colaboração poderá ser
rescindido nos seguintes casos:
1. inadimplemento de suas Cláusulas;
2. denúncia de uma das partes concordantes mediante aviso escrito e
prévio com 60 (sessenta) dias de antecedência;
3. a qualquer tempo por mútuo acordo; ou
4. unilateralmente, de pleno direito e a critério do MUNICÍPIO, por
irregularidades providas na administração da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE
CIVIL – OSC, apontadas pela Secretaria Municipal de Inclusão e
Desenvolvimento Social ou por denúncia devidamente comprovada.
Cláusula Oitava – Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou
extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os
provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão
devolvidos ao MUNICÍPIO, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de
imediata instauração de tomada de contas especial do responsável.
Cláusula Nona – Os casos omissos que surgirem na execução do
presente Termo de Colaboração serão solucionados pela Comissão de
Monitoramento e Avaliação.
Cláusula Décima – As partes elegem o Foro da Comarca de Itapecerica
da Serra, para qualquer procedimento judicial ou extrajudicial oriundo deste Termo
e de suas eventuais modificações.
E, achando-se as partes ajustadas, assinam este Termo de Colaboração
na presença das testemunhas abaixo.
Itapecerica da Serra, 14 de agosto de 2019
MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
JORGE JOSÉ DA COSTA
Prefeito

§ 1º - Para fins de comprovação dos gastos, não serão aceitas despesas
efetuadas em data anterior ou posterior à vigência da Colaboração.
SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TATIANA LOPES NASCIMENTO SILVA
Secretária

§ 2º - Não poderão ser pagas com recursos da Colaboração, despesas
decorrentes de multas, juros, taxas ou mora, referentes a pagamentos ou
recolhimentos fora do prazo e a título de taxa de administração, bem como de
aquisição de bens permanentes.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE DE ITAPECERICA DA SERRA
JULIANA OLIVEIRA MARTINS
Presidente

§ 3º - O período concernente à utilização de recursos financeiros para
pagamento das ações conveniadas será dividido em períodos consecutivos,
dentro dos quais se o valor do repasse mensal do Termo de Colaboração não for
gasto integralmente no mês correspondente, o saldo remanescente poderá ser
utilizado no mês seguinte ou no subsequente pela ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL – OSC, não podendo a compensação exceder o período
estabelecido pelo MUNICÍPIO.
§ 4º - Os saldos remanescentes de valores repassados pelo MUNICÍPIO
e não gastos pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC deverão ser
aplicados em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão
de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de
instituição oficial, quando a utilização dos recursos verificar-se em prazos
inferiores a um mês, devendo as receitas auferidas desses investimentos serem
aplicadas exclusivamente no objeto deste Termo, constando de demonstrativo

COMUNIDADE MISSIONÁRIA DE VILLAREGIA
Pe. VANILSON ROBERTO ZAGO
Diretor Local
TESTEMUNHAS:
1ª.
2ª.

VIGILÂNCIA SANITÁRIA
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PORTARIA Nº 0163/2019
MICHELE SALES DOS SANTOS DA SILVA, Superintendente – Saúde - IS no
uso de suas atribuições legais fundamentadas no art. 96 § 3° da Lei 10.083/98
do Código Sanitário Estadual credencia as seguintes autoridades sanitárias
para compor a Equipe da Vigilância Sanitária, pelo período de seis meses:
JOSEANA PEREIRA DE ANDRADE COSTA, RG Nº 15.834.962-3, CPF Nº
114.750.618-38, Cargo/Categoria Profissional: Arquiteta, Credencial Nº 003;
OLGA KAYOKO AMADATSU KAGOHARA, RG Nº 6.337.270-8, CPF Nº
000.480.108-39, Cargo/Categoria Profissional: Nutricionista, Credencial Nº
005; DANIELA JUNGERMANN, RG Nº 17.862.981-9, CPF Nº 246.698.058-43,
Cargo/Categoria Profissional: Médica Veterinária, Credencial Nº 007; MARIA
DE FÁTIMA ALVES MARTINS, RG Nº 22.650.481-5, CPF Nº 169.398.468-75,
Cargo/Categoria Profissional: Médica Veterinária, Credencial Nº 009; WANDA
DA SILVA SANTANA, RG Nº 1.098.958-1, CPF Nº 584.676.298-00,
Cargo/Categoria Profissional: Enfermeira, Credencial Nº 020; NAIR SATIKO
TACHIKAWA, RG Nº 14.781.563-0, CPF Nº 041.322.688-37, Cargo/Categoria
Profissional: Enfermeira, Credencial Nº 023; SILVIO FERREIRA NETO, RG Nº
22.218.008-0, CPF Nº 727.082.556-49, Cargo/Categoria Profissional: Chefe
de Divisão de Vigilância Sanitária, Credencial Nº 024.
Esta PORTARIA substitui a PORTARIA DE Nº 0135/2019 de 20/06/2019.
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Torna público a lavratura: Termo de Inutilização de Produtos (Medicamentos)
Série TRM nº 000526 à Drogaria XV Eireli – EPP (CNPJ: 71.674.642/0001-14)

em 08/08/2019. Cancelamento de Licença de Funcionamento/Desativação
do CEVS Nº 352220806-864-000020-1-1 (Laboratórios clínicos – Detalhe:
Posto de coleta para análises clínicas) à Toximax Laboratório de Análises
Clínicas Ltda. - EPP (CNPJ Nº 28.168.473/0002-00) em 13/08/2019.
Deferimento do Laudo Técnico de Avaliação – L.T.A. Nº 000.000.012-2019 à
Clínica Odontológica Integrada Itapecerica Ltda. - ME (Nome Fantasia:
Clínica Odontológica Integrada Itapecerica (Atividade Odontológica – Clínica
Odontológica)) em 15/08/2019 Responsável Técnico pelo Projeto: Mayara
Garcia Alves de Souza (CREA/SP nº 5070124046). Baixa de
Responsabilidade Técnica (R. T. Principal): Miriam Matiko Kikuchi Kazama
(CRF/SP nº 9.429) à LG Log Serviço e Transporte Carga Ltda. (CNPJ:
04.796.917/0001-03) em 16/08/2019. Alteração de Responsabilidade Legal
para Shirley Kelly Lopes da Silva (CPF: 231.165.468-35) à Drogaria e
Perfumaria Nova Jacira Ltda. – ME (CNPJ: 23.782.509/0001-39) em
16/08/2019. Assunção de Responsabilidade Técnica (R. T. Substituto 01):
Olavo Jose de Souza (CRF/SP Nº 87.192) à Drogasan Drogaria Eireli – EPP
(CNPJ: 54.180.286/0001-63) em 16/08/2019. Alteração de Razão Social de
Monica Graziela Paulino Rocha 27006364817 para Monica Graziela Paulino
Rocha Eireli – ME (CNPJ Nº 24.768.552/0001-02) em 27/08/2019. Licenças
Deferidas/Nº CEVS: à Bioclinic Serviços de Diagnósticos S/S (Nome Fantasia:
Bioclinic) nº 352220806-864-000019-1-0 (Laboratórios Clínicos – Detalhe:
Posto de coleta para análises clínicas) em 16/08/2019 Responsável Técnico:
João Luciano Machado (CRB/SP nº 18.094-1); à Drogaria e Perfumaria Nova
Jacira Ltda. – ME (Nome Fantasia: Drogaria Nova Jacira) nº 352220806-477000066-1-0 (Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação
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de fórmulas) em 20/08/2019 Responsável Técnico: Carlos Alberto da Silva
(CRF/SP nº 78.572); à Barbosa Fávaro Manipulação e Comércio de Produtos
Farmacêuticos Ltda. – ME (Nome Fantasia: Santé Pharma) nº 352220806477-000001-1-6 (Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com
manipulação de fórmulas) em 07/08/2019 Responsável Técnico: Patricia
Barbosa Fávaro (CRF/SP nº 22.879); à LKP Distribuidor Varejista de Produtos
de Limpeza e Descartáveis – Eireli – EPP (Nome Fantasia: Thander Trade
Produtos de Limpeza e Descartáveis) nº 352220806-471-000072-1-8
(Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos
alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns) em 22/08/2019; à WKP
Distribuidor Varejista de Produtos de Limpeza e Descartáveis – Eireli – EPP
(Nome Fantasia: Thander Trade Produtos de Limpeza e Descartáveis II) nº
352220806-471-000073-1-5 (Comércio varejista de mercadorias em geral,
com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e
armazéns) em 22/08/2019; à Melissa Yonekura (Nome Fantasia: Melissa
Yonekura – Consultório Odontológico) nº 352220806-863-000001-1-6
(Atividade Odontológica – Detalhe: Consultório Odontológico Tipo I) em
23/08/2019 Responsável Técnico: Melissa Yonekura (CRO/SP nº 60.893); à
Melissa Yonekura (Nome Fantasia: Melissa Yonekura – Consultório
Odontológico) nº 352220806-863-000002-1-3 (Equipamento de Raios X
Odontológico) em 23/08/2019 Responsável Técnico Principal - Equipamento:
Melissa Yonekura (CRO/SP nº 60.893).

LEIS
LEI Nº 2.722, DE 21 DE AGOSTO DE 2019
(Projeto de Lei nº 1.348/19 de autoria do Vereador Presidente Márcio Roberto
Pinto da Silva)
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER ISENÇÃO OU REMISSÃO
DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU SOBRE IMÓVEIS E
BENS QUE GUARNECEM A MORADIA EM DECORRÊNCIA DE ENCHENTES,
ALAGAMENTOS E INUNDAÇÕES.
FAÇO SABER que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono e
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º O Poder Executivo fica autorizado a conceder isenção ou
remissão do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU incidente sobre
imóveis e bens que guarnecem a moradia em decorrência de enchentes,
alagamentos e inundações.
§ 1º Os benefícios a que se refere o art. 1º observarão o limite de R$
10.000,00 (dez mil reais), relativo ao valor a recolher a título de IPTU, por
exercício e por imóvel.
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Itapecerica da Serra, 21 de agosto de 2019
JORGE JOSÉ DA COSTA
Prefeito
Afixada no Quadro de Editais desta Prefeitura
IVO MARTELLO FILHO
Secretário Municipal de Finanças
LEI Nº 2.723, DE 27 DE AGOSTO DE 2019
(Projeto de Lei nº 1.349/19 de autoria do Vereador José Carlos de Oliveira Zecas)
DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA DIVULGAÇÃO DOS NÚMEROS DE
TELEFONES DAS CENTRAIS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E
EMERGÊNCIAS, NOS ESTABELECIMENTOS DE ACESSO AO PÚBLICO QUE
ESPECIFICA.
FAÇO SABER que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono e
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação dos
números de telefones das Centrais de Atendimento de Urgências e
Emergências, nos estabelecimentos de acesso ao público que especifica.
Art. 2º
Telefones:

É obrigatória a divulgação dos seguintes números de

- Guarda Municipal de Itapecerica da Serra – 153
- Corpo de Bombeiros – 193
- Polícia Militar – 190
- Polícia Rodoviária Estadual – 198
- Polícia Rodoviária Federal – 191
- Defesa Civil – 199
- Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) – 192
- Central de Atendimento à Mulher no Brasil – 180
- Serviço de Denúncia de Violações aos Direitos Humanos – 100

§ 2º Os benefícios serão concedidos em relação ao crédito
tributário relativo ao exercício seguinte ao da ocorrência da enchente,
alagamento ou inundação.

Art. 3º Promoverão a divulgação das Centrais Telefônicas, os
estabelecimentos comerciais e congêneres que, em caráter permanente,
provisório ou eventual, exerçam ao menos uma das atividades a seguir
relacionadas:

Art. 2º A decisão da autoridade administrativa que conceder a
remissão prevista no art. 1º implicará a restituição das importâncias
recolhidas a título de IPTU, na forma regulamentar.

I – hotel, motel, pousada e hospedagem;
II – bar, restaurante, lanchonete e similares;
III – eventos e shows;
IV – estação de transporte de massa;
V – salão de beleza, casa de massagem, sauna, academia de
ginástica e atividade correlata; e
VI – mercados, feiras, shoppings de qualquer porte e demais
estabelecimentos de venda de produtos ao consumidor final.

Art. 3º Para efeito de concessão dos benefícios de que trata esta
Lei, serão elaborados pela Secretaria Municipal de Defesa Civil relatórios
com relação dos imóveis edificados afetados por enchentes, alagamentos e
inundações.
§ 1º Consideram-se, para os efeitos desta Lei, imóveis atingidos por
enchentes e alagamentos aqueles edificados que sofreram danos
decorrentes da invasão irresistível das águas, com destruição de alimentos,
móveis, eletrodomésticos ou instalações elétricas.
§ 2º Os relatórios elaborados pela Secretaria Municipal de Defesa
Civil, na forma regulamentar, serão encaminhados à Secretaria Municipal de
Finanças, que os adotará como fundamento para os despachos
concessivos dos benefícios.
Art. 4º Só terão direito à isenção ou remissão os imóveis
residenciais localizados em vias públicas oficializadas pela Municipalidade,
asfaltadas ou não.
Parágrafo único. Para requerer o benefício apontado nesta Lei, o
solicitante deverá ingressar com o pedido de isenção junto à Secretaria
Municipal de Finanças, Departamento de Receita, com documentos que
comprovem sua residência no imóvel que sofreu enchente, alagamento ou
inundação e os danos causados pelo evento.

Parágrafo único.
Enquadram-se nesta Lei todos os
estabelecimentos comerciais situados à margem de rodovias.
Art. 4º Os estabelecimentos públicos especificados nesta Lei
deverão afixar placas com os telefones das Centrais, conforme
especificados no art. 3º.
Parágrafo único. As placas deverão ser afixadas em local de maior
trânsito de clientes ou usuários, devendo ser confeccionadas no formato de
20 cm (vinte centímetros) de largura por 30 cm (trinta centímetros) de altura,
com texto impresso em letras proporcionais às dimensões da placa, de fácil
compreensão e contraste visual que possibilite visualização nítida.
Art. 5º
A inobservância ao disposto nesta Lei sujeitará o
estabelecimento infrator às seguintes sanções:
I – advertência; e
II – multa de 10 (dez) UFMs a 100 (cem) UFMs, podendo ser agravada
em caso de reincidência.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após publicação.

Art. 5º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de trinta
dias, contados da data de sua publicação.
Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por
conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Itapecerica da Serra, 27 de agosto de 2019
JORGE JOSÉ DA COSTA
Prefeito
Afixada no Quadro de Editais desta Prefeitura
MELISSA HEE TERRA DO AMARAL
Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos
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EXTRATOS
EXTRATO DE CONTRATOS
Termo de Modificação nº 2.391/19 ao Contrato nº 4.750/17 – Pregão nº
030/17 – CONTRATANTE: MIS – CONTRATADA: TELEFÔNICA BRASIL S.A. –
OBJETO: Fica modificada a Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1., lote 1,
conforme Proposta da CONTRATADA, para incluir o item 1.1.1., na Cláusula
Primeira, de acordo com a Proposta a saber: “Item 1.1.1. As chamadas (Local x
Fixo x Fixo x Móvel e Longa Distância Nacional – Fixo x Fixo x Móvel) serão a
custo zero para todas as operadoras e estão contempladas nos valores
descritos.”
LOTE 01 – TELEFONIA FIXA - ITEM 01 – TELEFONIA FIXA
Serviço
Minutagem
Preço Unitário
Preço Total
Mensal Estimada
(Minuto)
Mensal
Local (fixo x fixo)
150.000
R$ 0,00
R$ 0,00
Intra Estadual – D1
3.000
R$ 0,00
R$ 0,00
Inter Estadual – D2
1.750
R$ 0,00
R$ 0,00
Internacional – D3
50
R$ 0,00
R$ 0,00
VC2
250
R$ 0,00
R$ 0,00
CV3
80
R$ 0,00
R$ 0,00
PREÇO TOTAL MENSAL DA TELEFONIA FIXA
R$ 3.399,00
VALOR TOTAL DO LOTE 1 – 12 (DOZE) MESES
R$ 40.788,00

ASS: 12/7/19 Prefeito.
Termo Aditivo nº 2.409/19 ao Contrato nº 4.917/19 – Convite nº 020/18 –
CONTRATANTE: MIS – CONTRATADA: NSA CONSTRUÇÃO CIVIL E
REFORMAS EM GERAL LTDA – ME – OBJETO: Fica acrescido o valor total de
R$ 2.683,02 ao valor contratual que corresponde aproximadamente a 4,1993% do
valor inicial contratado. – ASS: 5/8/19 Prefeito.
Termo de Prorrogação nº 2.410/19 ao Contrato nº 4.832/18 – Pregão nº
031/18 – CONTRATANTE: MIS – CONTRATADA: COMERCIAL JOÃO AFONSO
LTDA – OBJETO: Fica prorrogado por mais 2 meses o prazo contratual, item 2.1,
com térmno em 7/10/19. – ASS: 7/8/19 Prefeito.
Termo de Prorrogação nº 2.411/19 ao Contrato nº 4.925/19 – Pregão nº
005/19 – CONTRATANTE: MIS – CONTRATADA: UPPER SERVIÇOS DE
CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA – EPP – OBJETO: Fica prorrogado por mais
2 meses o prazo de vigência, item 2.1, com término em 30/12/19 e prorroga por
mais 2 meses o prazo de execução, item 2.2, do Contrato em questão com término
11/10/19. – ASS: 9/8/19 Prefeito.
Termo de Prorrogação nº 2.412/19 ao Contrato nº 4.449/15 – Concorrência
nº 003/15 – CONTRATANTE: MIS – CONTRATADA: SHOP SIGNS OBRAS E
SERVIÇOS LTDA - OBJETO: Fica prorrogado por mais 8 meses o prazo de
execução, item 2.1, com términoem 12/4/20 e prorroga por mais 6 meses a vigência,
item 2.2., com término em 1º/9/20. – ASS: 12/8/19 Prefeito.
Termo de Prorrogação e Modificação nº 2.413/19 ao Contrato nº 4.834/18 –
Pregão nº 034/18 – CONTRATANTE: MIS – CONTRATADA: NUTRIPLUS
ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA – OBJETO: Fica prorrogado por mais 12
meses o prazo contratual com término em 15/8/20, fica aplicado o reajuste no
percentual de 3,3664%, ao valor contratual, de acordo com a variação do Índice de
Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, computados nos termos previstos na Cláusula
Sexta so Contrato em questão, acumulado no período de julho/2018 a junho/2019,
passando a viger os seguintes valores unitários dos cardápios: LOTE 01.
CARD
CARD. 1
CARD. 2
CARD. 3
CARD. 4
CARD. 5
CARD. 6
CARD. 7
CARD. 8

TIPO DE CARDÁPIO
BERÇARIO
PERÍODO INTEGRAL
EMEI MANHÃ
EMEI E EMEF
EJA/EDUC. ESPECIAL
DESJEJUM
LANCHE PASSEIO
CARDÁPIOS EVENTUAIS

VALOR DO CARD. COM REAJUSTE
11,47
8,19
4,14
2,83
2,89
2,51
3,18
2,77

Para cobertura do novo período será providenciado o empenhamento no
valor total estimado de R$ 5.561.077,17, já considerado o reajuste. – ASS: 15/8/19
Prefeito.
Termo de Prorrogação e Modificação nº 2.414/19 ao Contrato nº 4.835/18
– Pregão nº 034/18 – CONTRATANTE: MIS – CONTRATADA: CONVIDA
REFEIÇÕES LTDA – OBJETO: Fica prorrogado por mais 12 meses o prazo
contratual com término em 15/8/20, fica aplicado o reajuste no percentual de
3,3664%, ao valor contratual, de acordo com a variação do Índice de Preços ao
Consumidor Amplo – IPCA, computados nos termos previstos na Cláusula Sexta
so Contrato em questão, acumulado no período de julho/2018 a junho/2019,
passando a viger os seguintes valores unitários dos cardápios: LOTE 02.
CARD
CARD. 1
CARD. 2
CARD. 3
CARD. 4
CARD. 5
CARD. 6
CARD. 7
CARD. 8

TIPO DE CARDÁPIO
BERÇARIO
PERÍODO INTEGRAL
EMEI MANHÃ
EMEI E EMEF
EJA/EDUC. ESPECIAL
DESJEJUM
LANCHE PASSEIO
CARDÁPIOS EVENTUAIS

VALOR DO CARD. COM REAJUSTE
6,38
5,82
5,00
3,12
3,06
1,65
3,51
3,10

Para cobertura do novo período será providenciado o empenhamento no
valor total estimado de R$ 5.685.145,79, já consideradoo reajuste. – ASS: 15/8/19
Prefeito.
Termo de Modificação nº 2.415/19 ao Contrato nº 4.939/19 – Pregão nº
010/19 – CONTRATANTE: MIS – CONTRATADA: SENTRAN-SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS DE TRÂNSITO LTDA – OBJETO: Fica modificada a Cláusula
Décima – Da Fiscalização do Contrato, substituindo o Senhor OSWALDO SAKAE
OKUMURA, portador do CPF nº 038.931.538-96, pelo Senhor OSWALDO LUIZ
CARDENUTO, portador do CPF nº 010.458.988-48, responsável pela gestão do
presente Contrato. – ASS: 15/8/19 Prefeito.
Termo de Prorrogação nº 2.416/19 ao Contrato nº 4.857/18 – TP nº
015/18 – CONTRATANTE: MIS – CONTRATADA: VIGENT CONSTRUÇÕES

LTDA – OBJETO: Fica prorrogado por mais 8 meses o prazo de vigência, item 2.1,
com término em 17/4/20. – ASS: 16/8/19 Prefeito.
Termo de Prorrogação e Modificação nº 2.417/19 ao Contrato nº 4.740/17
– Dispensa de Licitação nº 677/17 – LOCATÁRIO: MIS – LOCADORA: ELVIRA DE
FÁTIMA DOS SANTOS – OBJETO: Prorroga por mais 12 meses o prazo
contratual com término em 22/8/20, para cobertura da presente prorrogação fica
estimado o valor total de R$ 25.589,28, sendo o valor mensal de R$ 2.132,44 e fica
modificada a Cláusula XIII. DA FINALIDADE DA LOCAÇÃO, passando a ter a
seguinte redação: Onde se lê: “... para alocação da Diretoria de Defesa dos
Direitos da Mulher ...” Leia-se: “ ... para uso do CREAS – Centro de Referência
Especializado de Assistência Social ...” – ASS: 22/8/19 Prefeito.
Termo de Prorrogação nº 2.418/19 ao Contrato nº 4.743/17 – Pregão nº
028/17 – CONTRATANTE: MIS – CONTRATADA: ROYAL SERVIÇOS LTDA –
EPP – OBJETO: Fica prorrogado por mais 12 meses o prazo contratual com
término em 5/9/20 e para a cobertura do novo período será empenhado o valor
total de R$ 137.880,00 – ASS: 22/8/19 Prefeito.
Termo de Prorrogação nº 2.419/19 ao Contrato nº 4.960/19 – Pregão nº
025/18 – CONTRATANTE: MIS – CONTRATADA: POTENZA ENGENHARIA E
CONSTRUÇÃO LTDA – OBJETO: Fica prorrogado por mais 3 meses o prazo
contratual com térmno em 2/12/19. – ASS: 22/8/19 Prefeito.
Termo de Rerratificação nº 2.420/19 à ARP nº 665/19 – Pregão nº 017/19
– CONTRATANTE: MIS – DETENTORA: 13A INFORMÁTICA E MATERIAL DE
ESCRITÓRIO LTDA – OBJETO: Fica retificada a Ata de Registro Preços nº
665/19, para incluir o Lote 4, com os seguintes itens: Item 86 – Papel Sulfite, 210 x
297 mm branco 500 folhas, A-4 branco, alcalino 75 gramas, com certificado FCS
ou CEFLOR, embalado em pacote e reembalado em caixa com 10 ou 5 resmas,
revestido em BOPP, corte rotativo, material de primeiríssima qualidade,
quantidade anual estimada de 9.226 resmas, com valor unitário de R$ 17,98/rm. –
ASS: 22/8/19 Prefeito.
Contrato nº 4.973/19 – Dispensa de Licitação nº 1.077/19 – LOCATÁRIO:
MIS – LOCADOR: JOSE DE CAMARGO – OBJETO: Locação do imóvel situado
na Rua Antonio Manoel Pedroso de Castro, 165 – Centro para alocação da Saúde
Escolar e o Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação. VIGÊNCIA: 12
meses – VALOR TOTAL: R$ 109.085,04, sendo o valor mensal de R$ 9.090,42 –
ASS: 22/8/19 Prefeito.
ARP nº 678/19 – Pregão nº 028/19 – CONTRATANTE: MIS –
DETENTORA: VRH CONSTRUTORA EIRELI – OBJETO: Execução de demolição
e destinação dos resíduos da construção civil no Município de Itapecerica da
Serra, classificada em 1º lugar para os itens abaixo: conforme segue:
PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE PREÇOS
OBRA:

REGISTRO DE PREÇOS PARA DEMOLIÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL
DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA- SP

LOCAL:

ITEM

CÓDIGO

1
1.1
1.2

101601
10121

1.3

101122

1.4

10123

1.5

10124

1.6

10540

1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14

32900
34100
2035
2036
2041
2044
2229
2232

2
2.1

35001

2.2

35002

2.3

35003

2.4

35004

2.5

35005

2.6

35006

2.7

45004

2.8

65020

2.9

66005

2.10

66006

2.11

76001

2.12
2.13

76002
95002

2.14

95003

2.15

88000

2.16

88600

2.17

88700

2.18
2.19

COTAÇ
ÃO
94045

2.20

94017

2.21
2.22

94215
94233

2.23
2.24

94219
94309

3
3.1

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRELIMINARES
SINALIZAÇÃO – TAPUME MÓVEL
CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES
INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 15 E < 30 CM
CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES
INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 30 E < 60 CM
CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES
INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 60 E < 90 CM
CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES
INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 90 CM
TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2
MM
ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO
AJUDANTE GERAL
ENCANADOR (SGSP)
AJUDANTE DE ENCANADOR (SGSP)
ELETRICISTA (SGSP)
AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP)
VIGIA DE CANTEIRO DE OBRA - DIURNO (SGSP)
VIGILANTE DE PRÉDIO - NOTURNO (SGSP)
DEMOLIÇÃO E RETIRADA
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO
SIMPLES
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO
ARMADO
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES
DEMOLIÇÃO
MANUAL
DE
CONCRETO
ARMADO
DEMOLIÇÃO DE LAJES MISTAS COM
ESPESSURA FINAL IGUAL OU INFERIOR A 16
CM
DEMOLIÇÃO DE LAJES MISTAS COM
ESPESSURA FINAL SUPERIOR A 16 CM, ATÉ 30
CM
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL
(TIJOLOS OU BLOCOS)
DEMOLIÇÃO DE TELHAS DE BARRO COZIDO
OU VIDRO EM GERAL
RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM
TESOURAS - PARA TELHAS DE BARRO COZIDO
RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM
TESOURAS - PARA TELHA ONDULADA DE
CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO
RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE
PASSAGEM OU JANELA
RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA
REMOÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE
ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - CONCRETO
REMOÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA
EM BAIXA TENSÃO
CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A
DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM
REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO
KM
BRITAGEM DOS MATERIAIS PROVENIENTES
DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL
RECEBIMENTO DE ENTULHO EM ATERRO
SANITÁRIO
RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA
FRONTAL 0,76 M3
CAMINHÃO TRATOR COM SEMI REBOQUE
PLANO CARREGA TUDO
CAMINHÃO CARGA SECA CAPACIDADE 8 TON.
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS
CAP. 1,50 M3
CARRO POPULAR
CAÇAMBA BRITADORA DE 0,60M³ DE CICLO
LIMPEZA DA OBRA
LIMPEZA GERAL DE OBRA
VALOR TOTAL ESTIMADO

TABELA SIURB JUL
18 COM
DESONERAÇÃO data
base março 2019
PREÇO TOTAL COM
BDI DE 26,56%

UNID.

QUANT.

CUSTO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO COM
BDEI DE 26,56%

M2
UN

1.000,00
50,00

R$ 19,71
R$ 184,03

R$ 24,94
R$ 232,91

R$ 24.940,00
R$ 11.645,50

UN

50,00

R$ 230,04

R$ 291,14

R$ 14.557,00

R$ 349,39

R$ 17.469,50

R$ 407,62

R$ 20.381,00

R$ 13,33

R$ 13.330,00

UN

50,00

UN

50,00

M2

1.000,00

R$
276,07
R$
322,08
R$ 10,53

H
H
H
H
H
H
H
H

2.112,00
6.336,00
1.056,00
1.056,00
1.056,00
1.056,00
1.056,00
1.056,00

R$ 83,15
R$ 10,09
R$ 10,78
R$ 8,41
R$ 12,35
R$ 9,30
R$ 9,52
R$ 13,05

R$ 105,23
R$ 12,77
R$ 13,64
R$ 10,64
R$ 15,63
R$ 11,77
R$ 12,05
R$ 16,52

R$ 222.245,76
R$ 80.910,72
R$ 14.403,84
R$ 11.235,84
R$ 16.505,28
R$ 12.429,12
R$ 12.724,80
R$ 17.445,12

M3

1.000,00

R$ 66,16

R$ 83,73

R$ 83.730,00

M3

840,00

R$ 140.691,60

500,00

R$
132,34
R$ 94,72

R$ 167,49

M3

R$ 119,88

R$ 59.940,00

M3

420,00

R$ 217,96

R$ 91.543,20

M2

6.000,00

R$
172,22
R$ 15,06

R$ 19,06

R$ 114.360,00

M2

4.000,00

R$ 21,52

R$ 27,24

R$ 108.960,00

M3

2.612,50

R$ 25,83

R$ 32,69

R$ 85.402,63

M2

5.000,00

R$ 5,15

R$ 6,52

R$ 32.600,00

M2

5.000,00

R$ 9,58

R$ 12,12

R$ 60.600,00

M2

5.000,00

R$ 7,66

R$ 9.69

R$ 48.450,00

UN

1.000,00

R$ 5,27

R$ 6,67

R$ 6.670,00

UN
UN

1.000,00
250,00

R$ 29,03
R$ 137,25

R$ 29.030,00
R$ 34.312,50

R$ 109,79

R$ 27.447,50

R$ 4,95

R$ 38.947,84
R$ 191.198,48

UN

250,00

R$ 22,94
R$
108,45
R$ 86,75

M3

7.868,25

R$ 3,91

M3X
KM
M3

236.047,50

R$ 0,64

R$ 0,81

3.934,13

R$ 8,83

R$ 11,18

R$ 43.983,52

TON

5.901,19

R$ 41,23

R$ 52,18

R$ 307.923,96

H

1.056,00

R$ 53,44

R$ 67,63

R$ 71.417,28

H

300,00

R$ 160,54

R$ 48.162,00

H
H

1.056,00
1.000,00

R$
126,85
R$ 60,11
R$ 83,46

R$ 76,08
R$ 105,63

R$ 80.340,48
R$ 105.630,00

H
H

2.112,00
300,00

R$ 21,87
R$ 23,68

R$ 27,68
R$ 29,97

R$ 58.460,16
R$ 8.991,00

M²

10.000,00

R$ 5,15

R$ 6,52

R$ 65.200,00
R$ 2.434.215,63
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EXTRATOS
VIGÊNCIA: 12 meses – ASS: 8/8/19 Prefeito.
ARP nº 679/19 – Pregão nº 039/19 – CONTRATANTE: MIS –
DETENTORA: NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA –
OBJETO: Aquisição de veículos tipo SUV (Sport Utility Vehicle), classificada em 1º
lugar para o item único, conforme segue: Item 01 – Veículo Tipo SUV (Sport
Utility Vehicle) ou Veículo Utilitário Esportivo. Ano 2019. Cor: branco, preto ou
azul marinho. Porte médio. 4 portas. Combustível Flex (álcool e gasolina).
Configuração SUV. 5 lugares. Mecânica: motorização 1.4 ou superior. Potência
(cv) entre 150 a 200 (cv). Consumo entre 7 a 15 km. Câmbio: automático com
modo manual de 6 marchas. Tração dianteira. Direção elétrica. Suspensão:
Dianteira, tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo
independente e molas helicoidal. Traseira, tipo McPherson e traseira com barra
estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal; Freios: Quatro freios a
disco com dois discos ventilados; Porta malas acima de 400 litros; Segurança:
Airbag motorista; Freios ABS; Airbag passageiro; Distribuição eletrônica de
frenagem; Conforto: Ar condicionado. Travas elétricas. Piloto automático. Volante
com regulagem de altura. Som: Entrada USB. Radio FM/AM. Kit multimídia.
Janelas: Vidros elétricos dianteiros. Desembaçador traseiro. Vidros elétricos
traseiros. Outros: Computador de bordo. Farol de neblina, quantidade estimada de
05 unidades, com valor unitário de R$ 109.800,00/un. – VIGÊNCIA: 12 meses –
ASS: 20/8/19 Prefeito.

CONTRATOS
CONTRATO Nº 13/2019
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA – ITAPREV E A EMPRESA
ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDENCIÁRIA LTDA - EPP,
OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DOS REQUISITOS
NECESSÁRIOS PARA OBTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DO PRÓ-GESTÃO
NO NÍVEL I E II – DIPENSA DE LICIÇÃTO Nº 58/2019.
Ao vigésimo sétimo dias do mês de agosto de 2019, de um lado o INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA - ITAPREV,
pessoa jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob o nº 22.182.519/0001-70,
com sede na Av. Eduardo Roberto Daher nº 1135 – Centro – Itapecerica da Serra –
SP – CEP 06850-040, representada por seu Superintendente, Rafael de Jesus
Freitas, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade com RG nº
20.393.176-2 e do CPF nº 146.010.888-44, Registro no CRA – SP nº 6-004024,
residente e domiciliado na Estrada de Itapecerica, 2.880, apto. 116 – B, Vila Prel,
São Paulo - SP, doravamente designado CONTRATANTE, e de outro, a empresa,
ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDENCIÁRIA LTDA – EPP, pessoa
jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 16.778.036/0001-30, com
sede na Av. Príncipe de Gales, 71, Bairro Príncipe de Gales, CEP 09060-650,
Santo André – SP, representada por Adriano Antonio Postal, sócio
administrador, portador da Cédula de Identidade nº 26.578.634-4 e do CPF nº
165.870.728- 10, residente e domiciliado à Rua Dom Lucas Obes, 35, - Ipiranga,
CEP 02030-450 - de São Paulo – SP, doravante denominada CONTRATADA,
celebram entre si, nos termos e limites do artigo 24, inciso II da Lei Federal nº
8.666/93 e suas atualizações, o presente Contrato mediante cláusulas e
condições abaixo – Dispensa de Licitação nº 58/2019.
I - OBJETO:
1.1 O presente Contrato tem como objeto a Contratação de empresa
especializada para Assessoria no desenvolvimento das ações necessárias para
implantação dos requisitos para obtenção da certificação do Pró-Gestão no nível I
ou II, conforme especificações contidas no ANEXO I - Especificação do Objeto.
II – EXECUÇÃO:
2.1 O prazo para execução dos serviços contratados será de 120 (cento e vinte
dias) dias corridos, contados a partir da assinatura do Contrato.
III – VALOR E PAGAMENTO:
3.1 O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor global de R$ 15.900,00
(quinze mil e novecentos reais), pagos em duas parcelas de R$ 7.950,00 (sete mil,
novecentos e cinqüenta reais) sendo a primeira parcela em paga após o
cumprimento dos itens A, B e C do Termo de Referência constante no anexo e a
segundo após os términos dos trabalhos.
3.2 Os pagamentos ocorrerão por meio de boleto bancário ou por meio de crédito
identificado em conta corrente, devendo a Contratada indicar banco, agência e
número de conta corrente de titularidade da Contratada.
IV – REAJUSTES:
4.1 O Contrato não poderá ser reajustado em toda sua vigência.
V – VIGÊNCIA DO CONTRATO:
5.1 O prazo de vigência do presente contrato será de 120 (cento e vinte dias)
corridos contados após sua assinatura.
VI - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
6.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta de dotações
próprias do seguinte orgão: 3.3.90.35.01.
VII – GARANTIA:
7.1 Não será exigido garantia para essa prestação de serviço.
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CONTRATOS
VIII – PENALIDADES:
8.1 Em caso de descumprimento das condições contratuais a CONTRATADA,
garantida prévia defesa, estará sujeita as penalidades de acordo com os artigos
86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
IX – RESCISÃO:
9.1 Independentemente de interpelação judicial, o contrato poderá ser rescindido
nas hipóteses previstas pela Lei Federal nº 8.666/93.
X - DA FISCALIZAÇÃO:
10.1 Fica designado o servidor Alex Domingues de Castro Santos, portador do
CPF nº 348.698.578-71 e a servidora Vera Lucia Rossi Ferreira, portadora do CPF
nº 039.596.108-40, responsáveis de acompanhar e fiscalizar a execução do
presente contrato, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93.
XI – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
11.1O presente ajuste é celebrado diretamente com fundamento no art. 24, inciso
II, como dispensa de licitação em razão do valor, relativo à Lei 8.666 de 21 de junho
de 1993, com as alterações posteriores.
XII – EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO:
12.1 O presente contrato vincula-se ao processo administrativo de dispensa de
licitação nº 58/2019, e todos os documentos que o compõem consideram-se parte
integrante do ajuste, bem como eventuais anexos, independentemente de
transcrição, que nortearão a execução contratual.
XIII – FORO:
13.1 Fica eleito o Foro de Itapecerica da Serra para suprimir quaisquer dúvidas
oriundas do presente ajuste que não possam ser resolvidas administrativamente,
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e acertadas, as partes firmam o presente instrumento, em 3
(três) vias de igual teor e forma, passando a vigorar da data de assinatura do
contrato.
Itapecerica da Serra, 27 de agosto de 2019.
Instituto de Previdência dos Servidores
de Itapecerica da Serra - ITAPREV
CONTRATANTE
ABCPREV Gestão e Formação Previdenciárias Ltda - EPP
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1ª.__________________________
2ª.__________________________
ANEXO I DESCRITIVO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS OBJETO:
Implantação dos requisitos para obtenção da certificação do Pró-Gestão, nível I ou
II pelo período de 120 (cento e vinte) dias.
1.1 Análise e diagnóstico da situação atual do Instituto com relação aos requisitos
previstos no Manual do PRÓ-GESTÃO, cumprindo-se as seguintes etapas:
a) coleta de informações;
b) emissão de relatório de requisitos já atendidos;
c) emissão de relatório de requisitos não atendidos, com a indicação de quais
ações são necessárias para certificação no nível identificado;
d) Desenvolvimento e implementação das ações mínimas exigidas no Manual,
para possibilitar ao RPPS a certificação no Nível I ou II do PRÓ-GESTÃO,
podendo ser desenvolvidas as seguintes atividades:
I.
Elaboração do plano de ação que permitam ao RPPS aperfeiçoar sua
gestão e implementar as ações do PRÓ-GESTÃO;
II.
Mapeamento e manualização dos processos das áreas indicadas no
manual correlatas ao nível definido.
III.
Ações inerentes à implantação ou organização do Controle Interno,
contemplando a elaboração de minuta de regulamento e modelo de relatório
semestral, nos termos exigidos no manual do PRÓ-GESTÃO;
IV.
Adequação do Portal da transparência, com revisão das informações que
são disponibilizadas no site, para atendimento dos requisitos estabelecidos no
manual;
V.
Desenvolvimento da Política de Segurança da Informação, aplicável a
todos os servidores e prestadores de serviço que acessam informações do RPPS,
indicando a responsabilidade de cada um quanto à segurança da informação;
VI.
Adequação da legislação previdenciária às normas e exigências do
PRÓGESTÃO no nível identificado no diagnóstico de aderência;
VII.
Revisão e auxílio na elaboração do Relatório de Governança
Corporativa, objetivando o cumprimento dos requisitos obrigatórios do PróGestão;
VIII.
Auxílio na revisão ou elaboração do relatório de gestão atuarial, com a
análise dos resultados das avaliações atuariais anuais relativas aos 3 (três)
últimos exercícios;
IX.
Elaboração, revisão ou adequação do Código de Ética, para divulgação
aos servidores do RPPS, segurados (servidores ativos, aposentados e
pensionistas), aos membros dos órgãos colegiados e partes relacionadas
(fornecedores, prestadores de serviço, agentes financeiros e outros).
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PORTARIAS

EDITAIS
EDITAL Nº 083 /2019-DCI
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019-SIDS
HOMOLOGAÇÃO
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, no uso
de suas atribuições legais,
HOMOLOGA o encerramento do CHAMAMENTO PÚBLICO Nº
004/2019-SIDS, noticiado pelo Edital nº 076/2019-DCI, cujo objeto é a
convocação de todas as Entidades/Organizações Sociais interessadas em ter
assento no Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – COMSEA,
para o biênio 2019-2021, uma vez que não houve interessados.

PORTARIA Nº 884/2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, no uso de
suas atribuições legais,
N O M E I A no período de 23 de agosto a 07 de outubro de 2019, a
servidora Sra. MARIA DA GRAÇA TEIXEIRA DA SILVA, como presidente na
Portaria nº 436/2017 e suas alterações, que nomeou a Comissão de
Desenvolvimento e Acompanhamento de Convênios Federais.
Itapecerica da Serra, 07 de agosto de 2019.
Jorge José da Costa
Prefeito

O presente Edital será publicado na Imprensa Oficial do Município e
estará disponível no site www.itapececerica.sp.gov.br.
Itapecerica da Serra,

30 de agosto de 2019

JORGE JOSÉ DA COSTA
Prefeito
TATIANA LOPES NASCIMENTO SILVA
Secretária Municipal de Inclusão e Desenvolvimento Social

PORTARIA Nº 885/2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, no uso de
suas atribuições legais e, em virtude da titular do cargo Sra. MARIA CRISTINA
GOMES DA CONCEIÇÃO MOTTA, estar afastado por motivo de férias,
F A Z S A B E R que designou sem ônus para os cofres públicos, a
servidora Sra. SAMARA CRISTINA RODRIGUES NOVAIS, Auxiliar
Administrativo, como responsável pelo Departamento de Recursos Humanos , no
período de 01 a 20 de agosto de 2019.

DECRETOS

Itapecerica da Serra, 07 de agosto de 2019.

DECRETO Nº 2.808, DE 23 DE AGOSTO DE 2019

Jorge José da Costa
Prefeito

FICAM REVOGADOS OS DECRETOS Nº 1.724, DE 27 DE DEZEMBRO DE
2002, Nº 1.898, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005 E Nº 1.954, DE 23 DE OUTUBRO
DE 2006, QUE DISPÕEM SOBRE A TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS.

PORTARIA Nº 886/2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, usando
das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município; e
Considerando a promulgação da Lei Complementar nº 45, de 15 de
dezembro de 2017, que prevê as Taxas de Serviços Administrativos em sua
Tabela XI,
D E C R E T A:

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, no uso de
suas atribuições legais,
RETIFICA

a Portaria nº 836/2019, a saber:

Onde se lê:
L O T A a partir de 01 de agosto de 2019, as servidoras abaixo relacionadas, a
saber:
NOME

Art. 1º Ficam revogados integralmente os Decretos nº 1.724, de 27 de
dezembro de 2002, que aprova a Tabela de Preços de Serviços, e dá outras
providências, nº 1.898, de 28 de dezembro de 2005 e nº 1.954, de 23 de outubro de
2006, que acrescentam itens à Tabela anexa ao Decreto nº 1.724, de 2002.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Itapecerica da Serra, 23 de agosto de 2019
JORGE JOSÉ DA COSTA
Prefeito

CARGO

Luana Trindade Loiola

Chefe de Serviço

Renata de Carvalho Cherubin Sousa

Chefe de Divisão

L O T A a partir de 01 de agosto de 2019, as servidoras abaixo relacionadas, a
saber:
NOME

CARGO

Luana Trindade Loiola

Chefe de Serviço

Renata de Carvalho Cherubin Sousa

Chefe de Serviço

PORTARIAS

LOTAÇÃO
Serviço de Controle de Ponto – Divisão
de Folha de Pagamento e Rotinas
Anuais - Departamento de Recursos
Humanos - Secretaria Municipal de
Administração.
Serviço Organizacional - Divisão de
Treinamento e Capacitação –
Departamento de Recursos Humanos Secretaria Municipal de Administração.

Itapecerica da Serra, 08 de agosto de 2019.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, no uso de
suas atribuições legais,
C O N S I D E R A N D O a nomeação dos servidores para comporem a
Comissão de Acompanhamento do Convênio com o Movimento Paulista de
Segurança no Trânsito – DETRAN-SP, através da Portaria nº 1347/2017 e suas
alterações:

LOTAÇÃO
Serviço de Controle de Ponto – Divisão
de Folha de Pagamento e Rotinas
Anuais - Departamento de Recursos
Humanos - Secretaria Municipal de
Administração.
Serviço Organizacional - Divisão de
Treinamento e Capacitação –
Departamento de Recursos Humanos Secretaria Municipal de Administração.

Leia se:

IVO MARTELLO FILHO
Secretário Municipal de Finanças

PORTARIA Nº 883/2019
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Jorge José da Costa
Prefeito
PORTARIA Nº 887/2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA no uso de
suas atribuições legais,

R E S O L V E:

A L T E R A a Portaria nº 861/2019, que passa a vigorar com a seguinte

Art. 1º E X C L U I R
NASCIMENTO OLIVEIRA;

a servidora Sra. KATIA CHAVES DO

Art. 2º I N C L U I R os servidores abaixo relacionados:
PRISCILA SALDANHA DA SILVA
VALDIR JUSTINO DAS DORES
THYAGO INOCENTE DE OLIVEIRA
RODRIGO GOMES DA SILVA

redação:
“Inclui a partir de 02 de julho de 2019 como presidente, a servidora Sra.
SAMARA CRISTINA RODRIGUES NOVAIS, Auxiliar Administrativo, na Portaria
968/2018 e suas alterações.”(NR)
Itapecerica da Serra (SP), 08 de agosto de 2019.
Jorge José da Costa
Prefeito

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.
PORTARIA Nº 888/2019
Itapecerica da Serra (SP), 07 de agosto de 2019.
Jorge José da Costa
Prefeito

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, no uso de
suas atribuições legais,
S U B S T I T U I a partir desta data os servidores Srs. SONIA MARIA
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PORTARIAS
PIMENTA CONTIER MORAES, Arquiteta, e CLAUDIA CRISTINA LISSONI DA
SILVA, Supervisor de Ensino, pelos Srs. MARCELO RODRIGUES MOTTA,
Arquiteto e ROSANA LADEIRA, Supervisor de Ensino,
na Portaria nº
767/2019, que a nomeou a Comissão Processante.
Itapecerica da Serra, 09 de agosto de 2019.
Jorge José da Costa
Prefeito

PORTARIA Nº 894/2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, no uso de
suas atribuições legais,
NOMEIA
os servidores abaixo relacionados, para comporem a
Comissão de Chamamento Público, para contratação de oficineiros para o Serviço
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV – Crianças e Adolescentes
(06 a 15 anos).
Secretaria Municipal de Inclusão e Desenvolvimento Social

PORTARIA Nº 889/2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, no uso de
suas atribuições legais,
S U B S T I T U I a partir desta data os servidores Srs. SONIA MARIA
PIMENTA CONTIER MORAES, Arquiteta, e CLAUDIA CRISTINA LISSONI DA
SILVA, Supervisor de Ensino, pelos Srs. MARCELO RODRIGUES MOTTA,
Arquiteto e ROSANA LADEIRA, Supervisor de Ensino,
na Portaria nº
1007/2018, que a nomeou a Comissão Processante.

Juliana Oliveira Martins - Presidente
Lucimara Silva de Jesus Vaders
Carolina Pereira Rodrigues
Denise Ferreira da Silva
Talita Pires Alaminio Gonçalves
Secretaria Municipal de Finanças
Tania Moreira da Silva

Itapecerica da Serra, 09 de agosto de 2019.

Itapecerica da Serra (SP), 09 de agosto de 2019.

Jorge José da Costa
Prefeito

Jorge José da Costa
Prefeito

PORTARIA Nº 890/2019

PORTARIA Nº 895/2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, no uso de
suas atribuições legais,

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, no uso de
suas atribuições legais,

C O N S I D E R A N D O a conclusão do Processo Administrativo nº
16/2016, instaurado pela Portaria nº 801/2016 e suas alterações,

NOMEIA
os servidores abaixo relacionados, para comporem a
Comissão de Chamamento Público, para contratação de oficineiros para o Serviço
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV – Adolescentes (15 a 17
anos).

R E S O L V E:
E X O N E R A R a partir desta data, o Sr. MAURO TUTAKE, portador da
Cédula de Identidade RG: nº 20.756.117-5 e CPF nº 286.192.908-19, ocupante do
cargo de Coletor de Lixo, por infringir o artigo 214 inciso X da Lei Complementar nº
36/2016.
Itapecerica da Serra (SP), 09 de agosto de 2019.
Jorge José da Costa
Prefeito

Secretaria Municipal de Inclusão e Desenvolvimento Social
Juliana Oliveira Martins - Presidente
Lucimara Silva de Jesus Vaders
Carolina Pereira Rodrigues
Denise Ferreira da Silva
Talita Pires Alaminio Gonçalves
Secretaria Municipal de Finanças
Tania Moreira da Silva

PORTARIA Nº 891/2019
Itapecerica da Serra (SP), 09 de agosto de 2019.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, no uso de
suas atribuições legais,
C O N S I D E R A N D O a nomeação dos servidores para comporem o
Comissão de Chamamento Público para cadastrar e indicar os membros
representantes das Organizações da Sociedade Civil no Conselho Municipal de
Segurança Alimentar e Nutricional-COMSEA, de acordo com o Decreto nº 2.789
de 27 de maio de 2019, instituido pela Portaria nº 726/2019,
R E S O L V E:
Art. 1º S U B S T I T U I R, os servidores abaixo relacionados:
Lucimara Silva de Jesus Vaders por Denise Ferreira da Silva
Alan Ferreira de Oliveira por Eliane Cristina Soares da Silva
Art. 2º E X C L U I R a servidora Sra. Juliana Oliveira Martins.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigar na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 29 de julho de 2019.
Itapecerica da Serra (SP), 09 de agosto de 2019.

Jorge José da Costa
Prefeito
PORTARIA Nº 896/2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, no uso de
suas atribuições legais,
NOMEIA
os servidores abaixo relacionados, para comporem a
Comissão de Chamamento Público, para contratação de oficineiros para o Serviço
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV – Idosos (60+).
Secretaria Municipal de Inclusão e Desenvolvimento Social
Juliana Oliveira Martins - Presidente
Lucimara Silva de Jesus Vaders
Carolina Pereira Rodrigues
Denise Ferreira da Silva
Talita Pires Alaminio Gonçalves
Secretaria Municipal de Finanças
Tania Moreira da Silva

Jorge José da Costa
Prefeito

Itapecerica da Serra (SP), 09 de agosto de 2019.

PORTARIA Nº 893/2019

Jorge José da Costa
Prefeito

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, no uso de
suas atribuições legais,

PORTARIA Nº 897/2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, no uso de
suas atribuições legais,

F A Z S A B E R que excluiu a partir de 01 de agosto de 2019,
a
servidora Sra. MARIA CRISTINA GOMES DA CONCEIÇÃO MOTTA, da
Portaria nº 968/2018 e suas alterações que nomeou a Comissão para realização
de Concurso Público.

I N C L U I a partir desta data, o servidor Sr. LEANDRO APARECIDO
AMAZONAS DA SILVA, na Portaria nº 1082/2015 e suas alterações, que nomeou
o Grupo Técnico de Licenciamento Ambiental.

Itapecerica da Serra (SP), 09 de agosto de 2019.

Itapecerica da Serra (SP), 09 de agosto de 2019

Jorge José da Costa
Prefeito

Jorge José da Costa
Prefeito
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PORTARIAS
PORTARIA Nº 898/2019

PORTARIA Nº 905/2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, no uso de
suas atribuições legais, e de conformidade com a Lei Municipal nº 2.527 de 01 de
abril de 2016,

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, no uso de
suas atribuições legais,

F A Z S A B E R que reenquadrou a partir de 01 de agosto de 2019, a
servidora Sra. ANA PAULA GARCIA, no cargo de Professor de Desenvolvimento
Infantil (PDI), referência PDI.
Itapecerica da Serra (SP), 09 de agosto de 2019.
Jorge José da Costa
Prefeito
PORTARIA Nº 899/2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, no uso de
suas atribuições legais, e de conformidade com a Lei Municipal nº 2.527 de 01 de
abril de 2016,

F A Z S A B E R que lotou a partir de 01 de agosto de 2019, os
servidores abaixo relacionados, a saber:
NOME

CARGO

TATIANA MARIA DE JESUS LIMA
BRESSAN

ASSESSOR
TÉCNICO

LOTAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTE E LAZER

JOSE DE MORAES

DIRETOR DE
DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO DE SERVIÇO E
ATENDIMENTO – SECRETARIA
MUNICIPAL DE INCLUSÃO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

LUCIANA AGUIAR DE ANDRADE
MORAES

DIRETOR DE
DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO DE TURISMO –
SECRETARIA MUNICIPAL DE
TURISMO

Itapecerica da Serra (SP), 09 de agosto de 2019.

F A Z S A B E R que reenquadrou a partir de 01 de agosto de 2019, a
servidora Sra. MARTA DA SILVEIRA LEITE, no cargo de Professor de
Desenvolvimento Infantil (PDI), referência PDI.

Jorge José da Costa
Prefeito

Itapecerica da Serra (SP), 09 de agosto de 2019.

PORTARIA Nº 906/2019

Jorge José da Costa
Prefeito

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, no uso de
suas atribuições legais, e de conformidade com os arts. 55, 56 e seus parágrafos,
da Lei Complementar nº 36 de 30 de março de 2016,

PORTARIA Nº 900/2019

F A Z S A B E R que autorizou a servidora
Sra. ZILMA
ALVES DE JESUS, Assistente Social, para substituir a Sra. MARY ANNE
MIRANDA DA CRUZ, designada no cargo de Coordenador do Cras, em virtude de
seu afastamento por férias, no período de 06 de setembro a 05 de outubro de
2019.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, no uso de
suas atribuições legais, e de conformidade com a Lei Municipal nº 2.527 de 01 de
abril de 2016,
F A Z S A B E R que reenquadrou a partir de 01 de agosto de 2019, a
servidora Sra. SONIA RODRIGUES DA SILVA , no cargo de Professor de
Desenvolvimento Infantil (PDI), referência PDI.

Itapecerica da Serra, 12 de agosto de 2019.
Jorge José da Costa
Prefeito

Itapecerica da Serra (SP), 09 de agosto de 2019.
Jorge José da Costa
Prefeito

PORTARIA Nº 901/2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, no uso de
suas atribuições legais,
F A Z S A B E R que nomeou a partir de 02 de julho de 2019, os
servidores, Srs. AIRTON ALVES ESTEVES, JOSE TENORIO DA SILVA,
ROGERIO ENGELHARDT DOS SANTOS e VINICIUS DO NASCIMENTO, para
comporem o Grupo Técnico que deverá organizar, monitorar e executar ações nas
dependências do Parque do Povo Roberto Nasraui.

PORTARIA Nº 907/2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, no uso de
suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 106 da Lei Complementar nº 36 de
30 de março de 2016, e ainda, atendendo ao requerimento protocolado sob nº
38568/2019,
CONCEDE
a servidora Sra MARLUCE DOS SANTOS COSME,
Psicóloga, 02 (dois) anos de Licença para Tratar de Interesses Particulares,
compreendida no período de 25 de setembro de 2019 à 23 de setembro de 2021.
Itapecerica da Serra (SP), 12 de agosto de 2019.
Jorge José da Costa
Prefeito

Itapecerica da Serra (SP), 09 de agosto de 2019.
Jorge José da Costa
Prefeito

PORTARIA Nº 902/2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, no uso de
suas atribuições legais,
E X O N E R A a partir desta data, o Sr. FABIO ROBERTO CRAVO
ROXO, da função de Secretário Municipal.
Itapecerica da Serra (SP), 09 de agosto de 2019.
Jorge José da Costa
Prefeito

PORTARIA Nº 908/2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, no uso de
suas atribuições legais,
S U B S T I T U I a partir desta data os servidores Srs. SONIA MARIA
PIMENTA CONTIER MORAES, Arquiteta e CLAUDIA CRISTINA LISSONI DA
SILVA, Supervisor de Ensino, pelos Srs. MARCELO RODRIGUES MOTTA,
Arquiteto e ROSANA LADEIRA, Supervisor de Ensino, na Portaria nº 948/2018,
que a nomeou a Comissão Processante.
Itapecerica da Serra, 09 de agosto de 2019.
Jorge José da Costa
Prefeito

PORTARIA Nº 909/2019
PORTARIA Nº 903/2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, no uso de
suas atribuições legais,

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, no uso de
suas atribuições legais,

E X O N E R A
a partir desta data, o funcionário Sr. CLAUDIO
SILVESTRE RODRIGUES JUNIOR, do cargo em comissão de Assessor Especial,
referência 20.

F A Z S A B E R que substituiu no período de 01 de agosto a 30 de
setembro de 2019, a Sra. Silvana Nascimento Cunha por Juliana Caporicci
Simonetti, na Portaria nº 013/2019 e suas alterações, que nomeou a COMISSÃO
DE AVALIAÇÃO PARA CONCESSÃO DE REMISSÃO DE DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS para o exercício de 2019.

Itapecerica da Serra (SP), 09 de agosto de 2019.

Itapecerica da Serra (SP), 12 de agosto de 2019.

Jorge José da Costa
Prefeito

Jorge José da Costa
Prefeito
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PORTARIAS
PORTARIA Nº 910/2019

PORTARIA Nº 913/2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, no uso de
suas atribuições legais,

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, no uso de
suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 106 da Lei Complementar nº 36 de
30 de março de 2016, e ainda, atendendo ao requerimento protocolado sob nº
36493/2019,

S U B S T I T U I a partir desta data os servidores Srs. SONIA MARIA
PIMENTA CONTIER MORAES, Arquiteta e CLAUDIA CRISTINA LISSONI DA
SILVA, Supervisor de Ensino, pelos Srs. MARCELO RODRIGUES MOTTA,
Arquiteto e ROSANA LADEIRA, Supervisor de Ensino, na Portaria nº
1076/2018, que a nomeou a Comissão Processante.

F A Z S A B E R que concedeu ao servidor Sr. EVERTON PASCOAL
SOARES SANTOS, Motorista, 02 (dois) anos de Licença para Tratar de Interesses
Particulares, compreendida no período de 14 de agosto de 2019 à 12 de agosto
de 2021.

Itapecerica da Serra, 12 de agosto de 2019.
Itapecerica da Serra (SP), 15 de agosto de 2019.
Jorge José da Costa
Prefeito

Jorge José da Costa
Prefeito

PORTARIA Nº 911/2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, no uso de
suas atribuições legais,
S U B S T I T U I a partir desta data os servidores Srs. SONIA MARIA
PIMENTA CONTIER MORAES, Arquiteta e CLAUDIA CRISTINA LISSONI DA
SILVA, Supervisor de Ensino, pelos Srs. MARCELO RODRIGUES MOTTA,
Arquiteto e ROSANA LADEIRA, Supervisor de Ensino, na Portaria nº 739/2019,
que a nomeou a Comissão Processante.
Itapecerica da Serra, 09 de agosto de 2019.
Jorge José da Costa
Prefeito

PORTARIA Nº 914/2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, no uso de
suas atribuições legais,
F A Z S A B E R que autorizou a servidora, Sra. LAURA PEREIRA
NAVARRO, designada no cargo de Chefe de Divisão, para substituir a servidora,
Sra. IEDA DA CRUZ, Assessor Geral de Gabinete, em virtude de seu afastamento
por licença para acompanhamento familiar, no período de 04 de 23 de agosto de
2019.
Itapecerica da Serra (SP), 16 de agosto de 2019.
Jorge José da Costa
Prefeito

PORTARIA Nº 912/2019
PORTARIA Nº 915/2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, no uso de
suas atribuições legais,
F A Z S A B E R que encontra-se vago a partir de 29 de julho de 2019, o
cargo de Professor P4 - Artes, referência P4, em virtude do falecimento do seu
titular Sr. CARLOS FRANCISCO COSTA .
Itapecerica da Serra (SP), 13 de agosto de 2019.
Jorge José da Costa
Prefeito

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, no uso de
suas atribuições legais, e em virtude do titular do cargo Sr. LUIZ FARIAS DE
OLIVEIRA, estará afastado por motivo de férias,
D E S I G N A sem ônus ao erário, a servidora Sra. MARIA CECILIA DA
SILVA SZAZ, como responsável pela Secretaria Municipal de Cultura, no período
de 19 de agosto a 02 de setembro de 2019.
Itapecerica da Serra, 16 de agosto de 2019.
Jorge José da Costa
Prefeito

PORTARIA Nº 729/2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, no uso de
suas atribuições legais,
E X O N E R A
a partir desta data, o Sr. ALEX MATIAS VILAR
ABRANTES, do cargo em Comissão de Chefe de Serviço, referência 13.
Itapecerica da Serra (SP), 01 de julho de 2019.
Jorge José da Costa
Prefeito

PORTARIA Nº 916/2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, no uso de
suas atribuições legais, e ainda atendendo a Informação nº 268, expedida pela
Secretaria Municipal de Turismo, datada em 13 de agosto de 2019,
A D V E R T E o servidor, Sr. ADRIANO DIAS DOMINGUES, Pintor de
Paredes, nos termos do Art. 210 da Lei Complementar nº 036 de 30 de março de
2016.
Itapecerica da Serra (SP), 19 de agosto de 2019.

PORTARIA Nº 892/2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, no uso de
suas atribuições legais,
DETERMINA a instauração de procedimento administrativo para apurar
a regularidade do loteamento, autodenominado CONJUNTO HABITACIONAL M
BOI MIRIM.
Itapecerica da Serra (SP), 09 de agosto de 2019.
Jorge José da Costa
Prefeito

Jorge José da Costa
Prefeito
PORTARIA Nº 917/2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, no uso de
suas atribuições legais,
I N C L U I a partir desta data, os servidores Srs. WILSON DA SILVA e
EVELYN ALENCAR SANTANA, na Portaria nº 1082/2015 e suas alterações, que
nomeou o Grupo Técnico de Licenciamento Ambiental.
Itapecerica da Serra (SP), 19 de agosto de 2019

PORTARIA Nº 904/2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, no uso de
suas atribuições legais ,

Jorge José da Costa
Prefeito
PORTARIA Nº 918/2019

N O M E I A a partir desta, o Sr. CLAUDIO SILVESTRE RODRIGUES
JUNIOR, portador da Cédula de Identidade R.G. Nº 23.711.849-X e C.P.F. Nº
270.019.688-03, para exercer as funções de Secretário Municipal.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, no uso de
suas atribuições legais,

L O T A o nomeado para exercer suas funções na Secretaria Municipal de
Planejamento e Meio Ambiente.

F A Z S A B E R que exonerou a partir de 09 de agosto de 2019, o Sr.
DEJAIR DIAS DA SILVA, do cargo em Comissão de Diretor de Departamento,
referência 18.

Itapecerica da Serra (SP), 09 de agosto de 2019.

Itapecerica da Serra (SP), 19 de agosto de 2019.

Jorge José da Costa
Prefeito

Jorge José da Costa
Prefeito
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PORTARIAS
PORTARIA Nº 919/2019

PORTARIA Nº 926/2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, no uso de
suas atribuições legais e de conformidade com o Anexo I, Lei nº 2.000/2009, e
suas alterações,

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, no uso de
suas atribuições legais,

F A Z S A B E R que nomeou a partir de 09 de agosto de 2019, o Sr.
DEJAIR DIAS DA SILVA, portador da Cédula de Identidade R.G. Nº 21.962.753-8
e C.P.F. Nº 169.375.848-22, para exercer o Cargo em Comissão de Assessor
Especial, referência 20.

F A Z S A B E R que exonerou a partir de 11 de agosto de 2019, o Sr.
GUILHERME DE SOUZA, do cargo em Comissão de Chefe de Divisão, referência
15.

L O T A o nomeado para exercer as funções do seu cargo na Secretaria
Municipal de Planejamento e Meio Ambiente.
Itapecerica da Serra (SP), 19 de agosto de 2019.
Jorge José da Costa
Prefeito
PORTARIA Nº 920/2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, no uso de
suas atribuições legais,
E X C L U I a partir desta data, o Sr. ADRIANO AURELIO FERNANDES
LAMEDA, da Portaria nº 1559/2017 e suas alterações, que nomeou a Comissão
de Projetos e Avaliações Esportivas.

Itapecerica da Serra (SP), 20 de agosto de 2019.
Jorge José da Costa
Prefeito
PORTARIA Nº 927/2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, no uso de
suas atribuições legais,
F A Z S A B E R que exonerou a partir de 11 de agosto de 2019, o
funcionário Sr. JOSE CARLOS ALVES PEREIRA, do cargo em Comissão de
Chefe de Serviço, referência 13.
Itapecerica da Serra (SP), 20 de agosto de 2019.
Jorge José da Costa
Prefeito

Itapecerica da Serra (SP), 19 de agosto de 2019.
Jorge José da Costa
Prefeito
PORTARIA Nº 921/2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, no uso de
suas atribuições legais,
C O N S I D E RAN D O
o despacho exarado pela Procuradora Chefe
da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, no procedimento gerado a partir do
MPA 35979/2019.
R E S O L V E
instaurar, PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR, a ser movido em face da servidora Sra. JULIANA DE FATIMA
PEREIRA SOARES, a fim de apurar suposta infração nos termos dos artigos 76 e
parágrafo único, 199, I, 200 IV, 213, I e parágrafo único todos da LC 36/2016.
N O M E I A os servidores Srs. SUELLEN MAIUZE DA SILVA
RODRIGUES, Procurador, KARINA MEDES CUNHA BUENO, designada no
cargo de Chefe de Divisão, MARCELO RODRIGUES DA MOTTA, Arquiteto,
ROSANA LADEIRA, designada no cargo de Diretor de Departamento e PAMELA
CORDEIRO DE MELO, Assistente Social, para sob a presidência do primeiro,
comporem a COMISSÃO PROCESSANTE.
Itapecerica da Serra (SP), 20 de agosto de 2019.
Jorge José da Costa
Prefeito
PORTARIA Nº 924/2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, no uso de
suas atribuições legais, de acordo com o artigo 31 e seus incisos da Lei
Complementar nº 036/2016, e ainda atendendo ao Ofício nº 438/2019, expedido
pela Saúde-IS - Autarquia Municipal,
A U T O R I Z A a cessão do servidor Sr. JOSÉ ANTONIO TOBIAS,
Motorista, para sem prejuízo dos vencimentos e sem prejuízo das demais
vantagens do cargo, prestar serviços na Saúde-IS - Autarquia Municipal no
período de 01 de agosto a 31 de dezembro de 2019.

PORTARIA Nº 928/2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, no uso de
suas atribuições legais e de conformidade com o Anexo I, Lei nº 2.000/2009, e
suas alterações,
F A Z S A B E R que nomeou a partir de 12 de agosto de 2019, o Sr.
GUILHERME DE SOUZA, portador da Cédula de Identidade R.G. 8.115.216-4 e
C.P.F. 001.058.448-02, para exercer o Cargo em Comissão de Diretor de
Departamento, referência 18.
L O T A
o nomeado para exercer as funções do seu cargo no
Departamento Regional do Jardim Jacira - Secretaria Municipal de Serviços
Urbanos.
Itapecerica da Serra (SP), 20 de agosto de 2019.
Jorge José da Costa
Prefeito
PORTARIA Nº 929/2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, no uso de
suas atribuições legais e de conformidade com o Anexo I, Lei nº 2.000/2009, e
suas alterações,
F A Z S A B E R que nomeou a partir de 12 de agosto de 2019, o Sr.
JOSÉ CARLOS ALVES PEREIRA, portador da Cédula de Identidade R.G.
24.797.458-4 e C.P.F. 142.691.888-71, para exercer o Cargo em Comissão de
Chefe de Divisão, referência 15.
L O T A o nomeado para exercer as funções do seu cargo na Divisão de
Praças Parques e Jardins – Departamento de Serviços Municipais - Secretaria
Municipal de Serviços Urbanos.
Itapecerica da Serra (SP), 20 de agosto de 2019.
Jorge José da Costa
Prefeito

Itapecerica da Serra (SP), 20 de agosto de 2019.
Jorge José da Costa
Prefeito
PORTARIA Nº 925/2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, no uso de
suas atribuições legais,
RETIFICA

a Portaria nº 802/2019, a saber:

Onde se lê:
TAMANA SILVA DE JESUS, CREA n° 506922930 - SP.
Leia-se:
TAMANA SILVA DE JESUS, CREA n° 5069229530 - SP.

PORTARIA Nº 930/2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, no uso de
suas atribuições legais e de conformidade com o Anexo I, Lei nº 2.000/2009, e
suas alterações,
F A Z S A B E R que nomeou a partir de 19 de agosto de 2019, o Sr.
EDISON DE OLIVEIRA, portador da Cédula de Identidade R.G. 22.034.550-8 e
C.P.F. 145.612.308-40, para exercer o Cargo em Comissão de Chefe de Serviço,
referência 13.
L O T A o nomeado para exercer as funções do seu cargo no Serviço de
Manutenção da Frota - Departamento de Frota Municipal - Secretaria Municipal de
Administração.

Itapecerica da Serra, 20 de agosto de 2019.

Itapecerica da Serra (SP), 20 de agosto de 2019.

Jorge José da Costa
Prefeito

Jorge José da Costa
Prefeito
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PORTARIAS
PORTARIA Nº 937/2019

PORTARIA Nº 942/2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, no uso de
suas atribuições legais, e ainda atendendo a Informação nº 080/2018-SGCT,

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, no uso de
suas atribuições legais,

F A Z S A B E R que cessou a partir de 19 de agosto de 2019 , os efeitos
da Portaria nº 578/2018, que autorizou a cessão do servidor, Sr. THIAGO DE
OLIVEIRA CAMPOS, Motorista, para sem prejuízo dos vencimentos e sem
prejuízo das demais vantagens do cargo, prestar serviços junto a Saúde –IS
Autarquia Municipal.

F A Z S A B E R que incluiu a partir de 15 de agosto de 2019, o servidor
Sr. ADRIANO AURELIO FERNANDES LAMEDA, na Portaria nº 615/2019, que
nomeou a Comissão responsável pela distribuição e acompanhamento dos
sentenciados (Prestadores de Serviços a Comunidade), para limpeza e
manutenção no Município.

Itapecerica da Serra (SP), 20 de agosto de 2019.

Itapecerica da Serra (SP), 23 de agosto de 2019.

Jorge José da Costa
Prefeito

Jorge José da Costa
Prefeito

PORTARIA Nº 938/2019

PORTARIA Nº 943/2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, no uso de
suas atribuições legais,

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, no uso de
suas atribuições legais,

D E T E R M I N A a instauração de SINDICÂNCIA para apurar eventuais
irregularidades sobre o assunto citado na Informação 940/2019 - SIDS,
N O M E I A os servidores Srs., SILNEY YOSHIMITSU ONO,
Procurador, ANA PAULA DE OLIVEIRA ROCHA, Assistente Administrativo,
MIRLEI MENDES OLIVEIRA, Auxiliar Administrativo, GRACIETE CARREIRA
PAVAO, designada no cargo em comissão de Diretor de Departamento e TEREZA
CHICONATO MARINHO, Auxiliar Administrativo, para sob a presidência do
primeiro, comporem a COMISSÃO SINDICANTE.
Itapecerica da Serra (SP), 20 de agosto de 2019.
Jorge José da Costa
Prefeito

RESOLVE:
Art. 1º N O M E A R a Sra. MARCELA DE OLIVEIRA MIRANDA,
portadora da Cédula de Identidade RG nº 34.945.841-8, classificada em 144º
lugar, para exercer o cargo de CUIDADOR, referência 01, observado o estágio
probatório de 03 (três) anos, em conformidade com o art. 12 da Lei Complementar
nº 36 de 30 de março de 2016.
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Itapecerica da Serra (SP), 23 de agosto de 2019.
Jorge José da Costa
Prefeito

PORTARIA Nº 939/2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, no uso de
suas atribuições legais,
C O N S I D E RAN D O
o despacho exarado pela Procuradora Chefe
da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, no procedimento gerado a partir do
MPA 18944/2019 - SADRH.
R E S O L V E
instaurar, PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR, a ser movido em face da servidora Sra. ROSANA APARECIDA DO
CARMO AMARAL, a fim de apurar suposta infração nos termos dos artigo 200, IV
da Lei Complementar 36/2016.
N O M E I A os servidores Srs. SUELLEN MAIUZE DA SILVA
RODRIGUES, Procurador, KARINA MEDES CUNHA BUENO, designada no
cargo de Chefe de Divisão, MARCELO RODRIGUES DA MOTTA, Arquiteto,
ROSANA LADEIRA, designada no cargo de Diretor de Departamento e PAMELA
CORDEIRO DE MELO, Assistente Social, para sob a presidência do primeiro,
comporem a COMISSÃO PROCESSANTE.

PORTARIA Nº 944/2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, no uso de
suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º N O M E A R a Sra. VANICIA HELENA CHAGAS PAVANELLI,
portadora da Cédula de Identidade RG nº 33.756.498-X, classificada em 145º
lugar, para exercer o cargo de CUIDADOR, referência 01, observado o estágio
probatório de 03 (três) anos, em conformidade com o art. 12 da Lei Complementar
nº 36 de 30 de março de 2016.
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Itapecerica da Serra (SP), 23 de agosto de 2019.
Jorge José da Costa
Prefeito
PORTARIA Nº 945/2019

Itapecerica da Serra (SP), 20 de agosto de 2019.
Jorge José da Costa
Prefeito

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, no uso de
suas atribuições legais,
RESOLVE:

PORTARIA Nº 940/2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, no uso de
suas atribuições legais,
F A Z S A B E R que cessou a partir de 19 de agosto de 2019, os efeitos
da Portaria nº 606/2019, que designou a servidora, Sra. SIMONE RODRIGUES
CINTRA LOPES, Orientador Pedagogico (OP), para desempenhar as funções do
cargo de Diretor de Escola (DE).

Art. 1º N O M E A R a Sra. WANESSA KELLY LINO VELEPOLSKAS,
portadora da Cédula de Identidade RG nº 29.912.693-6, classificada em 146º
lugar, para exercer o cargo de CUIDADOR, referência 01, observado o estágio
probatório de 03 (três) anos, em conformidade com o art. 12 da Lei Complementar
nº 36 de 30 de março de 2016.
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Itapecerica da Serra (SP), 23 de agosto de 2019.

Itapecerica da Serra (SP), 22 de agosto de 2019.

Jorge José da Costa
Prefeito

Jorge José da Costa
Prefeito

PORTARIA Nº 946/2019

PORTARIA Nº 941/2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, no uso de
suas atribuições legais,
D E T E R M I N A a instauração de SINDICÂNCIA para apurar eventuais
irregularidades sobre o assunto citado na Informação 1013/2019 – SIDS,

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, no uso de
suas atribuições legais,
F A Z S A B E R que incluiu a partir de 01 de agosto de 2019, a servidora
Sra. LUCIANA AGUIAR DE ANDRADE MORAES, na Portaria nº 831/2018, que
nomeou o Grupo Técnico que terá como objetivo a criação do Plano de Atividades
para o desenvolvimento do setor turístico no Município.

N O M E I A os servidores Srs., JULIANA DE MORAES SOUSA,
Procurador, ANA PAULA DE OLIVEIRA ROCHA, Assistente Administrativo,
MIRLEI MENDES OLIVEIRA, Auxiliar Administrativo, GRACIETE CARREIRA
PAVAO, designada no cargo em comissão de Diretor de Departamento e TEREZA
CHICONATO MARINHO, Auxiliar Administrativo, para sob a presidência da
primeira, comporem a COMISSÃO SINDICANTE.

Itapecerica da Serra (SP), 23 de agosto de 2019.

Itapecerica da Serra (SP), 26 de agosto de 2019.

Jorge José da Costa
Prefeito

Jorge José da Costa
Prefeito
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CONCURSO PÚBLICO

PORTARIA Nº 947/2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, no uso de
suas atribuições legais,
D E T E R M I N A a instauração de SINDICÂNCIA para apurar eventuais
irregularidades sobre o assunto citado na Informação 147/2019 – E.M. IPÊ,
N O M E I A os servidores Srs., OSVANIR BASTOS VIANA, Procurador,
ANA PAULA DE OLIVEIRA ROCHA, Assistente Administrativo, MIRLEI MENDES
OLIVEIRA, Auxiliar Administrativo, GRACIETE CARREIRA PAVAO, designada no
cargo em comissão de Diretor de Departamento e TEREZA CHICONATO
MARINHO, Auxiliar Administrativo, para sob a presidência da primeira, comporem
a COMISSÃO SINDICANTE.
Itapecerica da Serra (SP), 26 de agosto de 2019.
Jorge José da Costa
Prefeito

CONCURSO PÚBLICO

_______________________________________________________________
Cargo: Professor P4 (Prof. de Educação Física)
Horário da Prova: 14:00:00
1-B 2-D 3-A 4-C 5-B 6-D 7-C 8-A 9-B 10-D 11-C 12-B 13-D 14-A 15-D 16-B 17-B
18-D 19-A 20-D 21-C 22-C 23-A 24-C 25-A 26-B 27-A 28-B 29-C 30-C 31-A 32C 33-B 34-A 35-C 36-A 37-B 38-C 39-D 40-C
_______________________________________________________________
Cargo: Psicólogo
Horário da Prova: 09:00:00
1-A 2-D 3-B 4-C 5-A 6-C 7-D 8-A 9-B 10-C 11-C 12-D 13-B 14-A 15-C 16-A 17-C
18-A 19-A 20-D 21-A 22-D 23-B 24-C 25-B 26-B 27-A 28-C 29-C 30-D 31-A 32A 33-A 34-C 35-B 36-D 37-A 38-B 39-C 40-A
_______________________________________________________________
Cargo: Supervisor de Ensino (SP)
Horário da Prova: 14:00:00

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 - DRH
EDITAL Nº 022/2019 - DRH
DIVULGAÇÃO DOS GABARITOS

1-B 2-D 3-A 4-C 5-B 6-D 7-C 8-A 9-B 10-D 11-C 12-B 13-D 14-A 15-D 16-B 17-B
18-D 19-A 20-D 21-B 22-C 23-A 24-D 25-B 26-A 27-D 28-C 29-B 30-A 31-D 32A 33-D 34-C 35-D 36-A 37-B 38-C 39-D 40-A

A Prefeitura do Município de Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo, por meio
da Comissão do Concurso Público nomeada pela Portaria n.° 968/2018 e suas
alterações, juntamente com o Instituto Nacional de Desenvolvimento Educacional
e Capacitação – INDEC, responsável pela realização do Concurso Público,
conforme Edital nº. 001/2019, tornam público os Gabaritos das provas objetivas
do Concurso Público 001/2019.

_______________________________________________________________
Cargo: Técnico em Contabilidade
Horário da Prova: 09:00:00

Gabaritos
Cargo: Assistente Social
Horário da Prova: 14:00:00
1-B 2-D 3-A 4-C 5-B 6-D 7-C 8-A 9-B 10-D 11-C 12-B 13-D 14-A 15-D 16-B 17-B
18-D 19-A 20-D 21-A 22-C 23-C 24-A 25-D 26-D 27-A 28-A 29-B 30-B 31-C 32D 33-B 34-D 35-C 36-A 37-A 38-C 39-C 40-D
_______________________________________________________________
Cargo: Jardineiro
Horário da Prova: 09:00:00
1-A 2-C 3-D 4-B 5-A 6-D 7-B 8-A 9-C 10-D 11-A 12-D 13-D 14-D 15-A 16-B 17-D
18-D 19-B 20-D 21-A 22-B 23-C 24-C 25-A
26-D 27-B 28-D 29-C 30-B 31A 32-D 33-A 34-C 35-A 36-D 37-B 38-A 39-B 40-B
_______________________________________________________________
Cargo: Médico Trabalho do Trabalho
Horário da Prova: 14:00:00
1-B 2-D 3-A 4-C 5-B 6-D 7-C 8-A 9-B 10-D 11-C 12-B 13-D 14-A 15-D 16-B 17-B
18-D 19-A 20-D 21-D 22-D 23-C 24-D 25-A 26-C 27-B 28-C 29-A 30-B 31-A 32A 33-B 34-D 35-C 36-B 37-C 38-C 39-A 40-B
_______________________________________________________________
Cargo: Oficial de Escola
Horário da Prova: 09:00:00
1-A 2-C 3-D 4-B 5-A 6-D 7-B 8-A 9-C 10-D 11-A 12-D 13-D 14-D 15-A 16-B 17-D
18-D 19-B 20-D 21-C 22-B 23-D 24-B 25-D 26-C 27-B 28-D 29-C 30-A 31-B 32D 33-D 34-A 35-D 36-C 37-D 38-B 39-C 40-D
_______________________________________________________________
Cargo: Professor de Educação Física
Horário da Prova: 09:00:00
1-A 2-D 3-B 4-C 5-A 6-C 7-D 8-A 9-B 10-C 11-C 12-D 13-B 14-A 15-C 16-A 17-C
18-A 19-A 20-D 21-A 22-C 23-D 24-A 25-A 26-B 27-D 28-A 29-B 30-B 31-C 32-A
33-B 34-A 35-A 36-B 37-B 38-C 39-A 40-C
_______________________________________________________________
Cargo: Professor P2
Horário da Prova: 09:00:00
1-A 2-D 3-B 4-C 5-A 6-C 7-D 8-A 9-B 10-C 11-C 12-D 13-B 14-A 15-C 16-A 17-C
18-A 19-A 20-D 21-A 22-C 23-D 24-A 25-A 26-B 27-D 28-A 29-B 30-B 31-B 32-C
33-D 34-A 35-B 36-D 37-C 38-A 39-B 40-D
_______________________________________________________________
Cargo: Professor P3
Horário da Prova: 14:00:00
1-B 2-D 3-A 4-C 5-B 6-D 7-C 8-A 9-B 10-D 11-C 12-B 13-D 14-A 15-D 16-B 17-B
18-D 19-A 20-D 21-C 22-C 23-A 24-C 25-A 26-B 27-A 28-B 29-C 30-C 31-D 32B 33-C 34-A 35-D 36-C 37-A 38-B 39-C 40-A
_______________________________________________________________
Cargo: Professor P4 (Prof. de Artes)
Horário da Prova: 14:00:00
1-B 2-D 3-A 4-C 5-B 6-D 7-C 8-A 9-B 10-D 11-C 12-B 13-D 14-A 15-D 16-B 17-B
18-D 19-A 20-D 21-C 22-C 23-A 24-C 25-A 26-B 27-A 28-B 29-C 30-C 31-C 32B 33-A 34-B 35-D 36-A 37-B 38-D 39-C 40-D

1-A 2-C 3-D 4-B 5-A 6-D 7-B 8-A 9-C 10-D 11-A 12-D 13-D 14-D 15-A 16-B 17-D
18-D 19-B 20-D 21-C 22-C 23-B 24-A 25-A 26-C 27-B 28-A 29-C 30-D 31-C 32B 33-D 34-D 35-C 36-D 37-B 38-B 39-C 40-A
_______________________________________________________________
Itapecerica da Serra, 30 de agosto de 2019.
JORGE JOSÉ DA COSTA
Prefeito do Município de Itapecerica da Serra

TERMOS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 011/2019
CELEBRA-SE O TERMO DE COLABORAÇÃO, CONFORME A LEI FEDERAL
Nº 13.019/2014, ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 13.204/2015 E O
DECRETO MUNICIPAL Nº 2.630/2016, ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA E A ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL, ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE, QUE DE COMUM ACORDO FIRMAM O TERMO DA
PRESENTE PARCERIA, VISANDO A EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DA
POLÍTICA DE PROMOÇÃO, DE PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES, NO MUNICÍPIO DE
ITAPECERICA DA SERRA. PROCESSO E- Nº 27644/2019.
Pelo presente e na melhor forma de direito, de um lado o MUNICÍPIO DE
ITAPECERICA DA SERRA, com sede na Avenida Eduardo Roberto Daher, 1.135
– Centro – Itapecerica da Serra – SP – CEP 06850-040, inscrito no CNPJ sob nº
46.523.130/0001-00, representado pelo Prefeito Municipal Senhor JORGE JOSÉ
DA COSTA, portador do RG nº 8.377.412-9 e CPF nº 060.114.398-10, pela
Secretária Municipal de Inclusão e Desenvolvimento Social Senhora TATIANA
LOPES NASCIMENTO SILVA, portadora do RG nº 29.156.418-5 e CPF nº
276.710.818-50, e pela Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente Senhora JULIANA OLIVEIRA MARTINS, portadora do RG nº
33.931.415-1 e CPF nº 287.319.738-25, doravante denominado MUNICÍPIO, e de
outro lado a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE, com sede na Rua Santos Dumont, 596 – Jardim Jacira –
Itapecerica da Serra – SP – CEP 06864-340, inscrita no CNPJ sob nº
04.728.612/0001-56, representada por sua Presidente Senhora SOLANGE DA
SILVA COSTA, portadora do RG nº 21.954.021-4 e CPF nº 146.099.938-05,
doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC,
resolvem FIRMAR, o presente TERMO DE COLABORAÇÃO em parceria entre
as partes, em conformidade com a Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei
Federal nº 13.204/2015, cumulada com o Decreto Municipal nº 2.630/2016, nos
seguintes termos:
Cláusula Primeira – Constitui objeto deste Termo de Colaboração para a
execução de atividades voltadas aos Programas da Política de Promoção, de
Proteção, Defesa e Atendimento dos Direitos da Criança e Adolescentes, com
financiamento do Fundo Municipal de Atendimento à Criança e ao Adolescente,
nas seguintes linhas de financiamento:
a) de atividades esportivas;
b) culturais e artísticas; e
c) de promoção a educação e cidadania.
Parágrafo único. A vigência do presente Termo de Colaboração será pelo
período de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura.
Cláusula Segunda – A coordenação das tarefas necessárias à consecução
dos objetivos colimados por este Termo de Colaboração, caberá à Secretaria
Municipal de Inclusão e Desenvolvimento Social e ao Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, que deverão juntamente com a
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TERMOS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC supervisionar e avaliar as
atividades da mesma, com a participação dos sujeitos envolvidos na ação,
conforme previsto no Decreto Municipal nº 2.630/2016.
Cláusula Terceira – O MUNICÍPIO repassará a OSC para a execução do
objeto desta parceria a importância constante no Plano de Trabalho, a ser liberado
em 12 (doze) parcelas, guardando consonância com as metas, fases e etapas de
execução do objeto.
§ 1º - O repasse da primeira parcela será efetuado até o quinto dia útil e após a
publicação do Termo de Colaboração. As demais parcelas serão mensalmente
repassadas no quinto dia útil de cada mês.
§ 2º - O repasse da terceira parcela fica condicionado à apresentação e aprovação
da prestação de contas de primeira parcela, o da quarta parcela fica condicionado
à apresentação e aprovação da segunda e, assim sucessivamente, nos termos
estabelecidos nesta Cláusula.
§ 3º - As parcelas dos recursos transferidos ficarão retidas até o saneamento das
impropriedades, quando:
a) houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente
recebida;
b) constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento
da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC em relação a obrigações
estabelecidas no Termo de Colaboração; e
c) a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC deixar de adotar sem
justificativas suficientes as medidas saneadoras apontadas pela Administração
Pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo.
Cláusula Quarta – A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC
obriga-se a:
1. aplicar integralmente nos Programas da Política de Promoção, de
Proteção, Defesa e Atendimento dos Direitos da Criança e Adolescentes o
numerário recebido do MUNICÍPIO, visando o atendimento às crianças e
adolescentes ora dispostos neste Termo de Colaboração;
2. prestar contas na forma da Cláusula Sexta das quantias recebidas;
3. manter nos Programas da Política de Promoção, de Proteção, Defesa
e Atendimento dos Direitos da Criança e Adolescentes pessoal mínimo
indispensável ao seu bom funcionamento, respondendo isoladamente por seus
atos, omissivos ou não, inclusive, quanto a vínculo trabalhista;
4. enviar à Secretaria Municipal de Inclusão e Desenvolvimento Social,
mensalmente, os dados solicitados e pertinentes ao Termo de Colaboração, a
saber:
a) relação mensal com o nome das crianças e adolescentes atendidos;
b) relatórios mensais financeiro e de atividades desenvolvidas e outros
que se fizerem necessários; e
c) apresentar anualmente relatório de atividades desenvolvidas, bem
como balanço, atestado de funcionamento, parecer do Conselho Fiscal e Ata, até o
dia 31 de janeiro de cada exercício.
5. manter os recursos transferidos pelo MUNICÍPIO em conta corrente
específica, junto à instituição financeira pública determinada pela Prefeitura, com
aplicação financeira. Conforme o art. 51, da Lei Federal nº 13.019/2014 e § 1º, do
art. 50 do Decreto Municipal nº 2.630/2016, as parcerias serão realizadas em
conta corrente específica isenta de tarifa bancária, em instituição financeira
pública, ou seja, Caixa Econômica Federal; e
6. manter sob custódia, por 5 (cinco) anos a partir da data de despesa, a
planilha de descrição mensal de despesa, onde devem ser registradas as
despesas mensais identificadas pelos fornecedores com anexação dos
respectivos documentos fiscais comprobatórios, devidamente organizados e à
disposição de verificações programadas, fiscalizações e auditorias por parte dos
órgãos públicos, dos Conselhos de Direitos e de Políticas Públicas.
Cláusula Quinta – O MUNICÍPIO obriga-se a:
1. liberar o repasse do valor mencionado na Cláusula Terceira;
2. proceder à orientação, fiscalização e avaliação dos trabalhos
desenvolvidos que se relacionem com a utilização dos recursos oriundos deste
Termo de Colaboração;
3. providenciar, em caso de descumprimento do objeto, desvio de
finalidade, entre outro, a devida tomada de contas especial; e
4. designar Comissão de Monitoramento e Avaliação, que será
responsável pela gestão da parceria, com poderes de controle e fiscalização.
Cláusula Sexta – A prestação de contas da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE
CIVIL – OSC será mensal, até o quinto dia útil do mês subsequente ao do repasse,
devendo conter a documentação comprovadora (via original e uma cópia) da
aplicação dos recursos recebidos mensalmente, conforme descrito no Plano de
Trabalho, devidamente acompanhado de relatório circunstanciado das atividades
desenvolvidas; extratos bancários conciliados, evidenciando a movimentação do
recurso e rentabilidade do período; relatório de receita e de despesas; Certidão
Negativa de Regularidade de situação junto à Previdência Social (CND) – (CNDT)
e FGTS (CRF), relação nominal das crianças e adolescentes atendidos.
§ 1º - Para fins de comprovação dos gastos, não serão aceitas despesas
efetuadas em data anterior ou posterior à vigência da Colaboração.
§ 2º - Não poderão ser pagas com recursos da Colaboração, despesas
decorrentes de multas, juros, taxas ou mora, referentes a pagamentos ou
recolhimentos fora do prazo e a título de taxa de administração, bem como de
aquisição de bens permanentes.
§ 3º - O período concernente à utilização de recursos financeiros para
pagamento das ações conveniadas será dividido em períodos consecutivos,
dentro dos quais se o valor do repasse mensal do Termo de Colaboração não for
gasto integralmente no mês correspondente, o saldo remanescente poderá ser
utilizado no mês seguinte ou no subsequente pela ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL – OSC, não podendo a compensação exceder o período
estabelecido pelo MUNICÍPIO.
§ 4º - Os saldos remanescentes de valores repassados pelo MUNICÍPIO
e não gastos pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC deverão ser

aplicados em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão
de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de
instituição oficial, quando a utilização dos recursos verificar-se em prazos
inferiores a um mês, devendo as receitas auferidas desses investimentos serem
aplicadas exclusivamente no objeto deste Termo, constando de demonstrativo
específico que integrará a prestação de contas.
§ 5º - Em qualquer hipótese, findo o presente Termo de Colaboração, os
saldos de recursos remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas
das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos ao MUNICÍPIO, no prazo
improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata instauração de tomada de
contas especial do responsável.
Cláusula Sétima – O presente Termo de Colaboração poderá ser
rescindido nos seguintes casos:
1. inadimplemento de suas Cláusulas;
2. denúncia de uma das partes concordantes mediante aviso escrito e
prévio com 60 (sessenta) dias de antecedência;
3. a qualquer tempo por mútuo acordo; ou
4. unilateralmente, de pleno direito e a critério do MUNICÍPIO, por
irregularidades providas na administração da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE
CIVIL – OSC, apontadas pela Secretaria Municipal de Inclusão e
Desenvolvimento Social ou por denúncia devidamente comprovada.
Cláusula Oitava – Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou
extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os
provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão
devolvidos ao MUNICÍPIO, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de
imediata instauração de tomada de contas especial do responsável.
Cláusula Nona – Os casos omissos que surgirem na execução do presente Termo
de Colaboração serão solucionados pela Comissão de Monitoramento e
Avaliação.
Cláusula Décima – As partes elegem o Foro da Comarca de Itapecerica
da Serra, para qualquer procedimento judicial ou extrajudicial oriundo deste Termo
e de suas eventuais modificações.
E, achando-se as partes ajustadas, assinam este Termo de Colaboração
na presença das testemunhas abaixo.
Itapecerica da Serra, 14 de agosto de 2019
MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
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