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VEM AÍ A 25ª FESTA  
DO MORANGO!

 O inverno ainda não chegou, 
mas o friozinho de montanha já se 
apresenta na estância de Monte Ale-
gre do Sul. 
 A cidade que, no dia a dia, 
é pacata, sabe como agradar os vi-
sitantes. Pode ser com a rica gas-
tronomia, com um passeio em seus 
alambiques ou pela sua reconhecida 
hospitalidade, que fazem de Monte 
Alegre do Sul um dos destinos mais 
procurados do Circuito das Águas 
Paulista. 
 As “Bodas de Prata” da Fes-

ta do Morango serão comemoradas 
com muitas apresentações culturais, 
comida boa e, como não pode deixar 
de ser, muitos morangos, no Centro 
Histórico de Monte Alegre do Sul, 
dos dias 6 a 9, 13 a 15 e 20 a 22 de 
julho, sempre das 10h às 22h.

A história dos morangos  
de Monte Alegre do Sul

 O morango se tornou um 
dos principais elementos da cultura 
e história de Monte Alegre do Sul, 
uma vez que o município foi res-

ponsável pelo plantio das primeiras 
mudas do estado de São Paulo. Des-
de então, a produção se destaca pela 
qualidade. 
 Baseada na agricultura fami-
liar, teve, ao longo das décadas, di-
versas evoluções técnicas que, alia-
das ao carinho com a terra, fazem 
brotar os frutos mais doces da região. 
 Os morangos mais doces da 
região já estão sendo cultivados para 
a festa mais saborosa do Circuito 
das Águas Paulista. Marque na sua 
agenda!

Rainha do Morango
 A escolha acontece no dia 22 
de junho, a partir das 19h, na Sociedade 
Recreativa 1º de Outubro. Nesse ano, a 
disputa tem uma novidade, a inclusão 
da categoria da Rainha do Morango da 
Melhor Idade, para candidatas acima 
dos 60 anos. As candidatas podem se 
inscrever gratuitamente, até a próxi-
ma quinta-feira, no Departamento de 
Cultura, Esportes e Lazer e Turismo. 
Informações e inscrições: www.mon-
tealegredosul.tur.br; turismo@monte-
alegredosul.sp.gov.br;  ou (19) 3899-
2247.
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Vagas de EMPREGO

Energia elétrica não  
combina com gambiarras

Não faça ligações elétricas impro-
visadas e não deixe fios expostos, 
soltos sob tapetes e pelo chão ou 
pendurados. 

Evite ligar vários aparelhos numa 
mesma tomada e substitua os fios e 
tomadas defeituosas. 

Passe o máximo possível de roupas 
por vez e desligue da tomada o ferro 
de passar roupas quando não estiver 
utilizando, mesmo que a pausa seja 
por alguns instantes. 

(*Com informações da Coordenado-
ria  
Estadual de Defesa Civil)

DEFESA CIVIL INFORMA*:  
como evitar acidentes em casa
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Imprensa Oficial 
DISPONÍVEL NA INTERNET

Com base na proposta de transparência, 
a atual gestão implantou a versão digital 
da Imprensa Oficial, disponível no site da 
Prefeitura  
www.montealegredosul.sp.gov.br. 
Com isso, a população pode consultar e 
fiscalizar o conteúdo publicado no jornal 
impresso.

EXPEDIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA  
HIDROMINERAL DE MONTE ALEGRE DO SUL 

Avenida João Girardelli, 500 - Centro 
CEP: 13910-000 - TEL: (19) 3899-9120

E-MAIL: assessoria@montealegredosul.sp.gov.br 
SITE: www.montealegredosul.sp.gov.br

TIRAGEM: 1.000 exemplares 
IMPRESSÃO: Tribuna de Itapira LTDA. ME 

CNPJ: 02.552.439/0001-52

PREFEITO MUNICIPAL:  
Edson Rodrigo de Oliveira Cunha

PRODUÇÃO:  
Caio Henrique Araujo Salgado e 
Rita de Cássia Gritti Gonçalves

JORNALISTA RESPONSÁVEL:  
Caio Henrique Araujo Salgado (MTB: 83.066) 

Vagas de EMPREGO

Limpe e conserte calhas e telhas quebradas para evitar o 
surgimento de goteiras. Deixar o tempo passar só piora a 
situação!

O lixo agrava os problemas, pois entope bueiros e gale-
rias, impedido o escoamento das águas. No caso de a água 
subir,  leve seu lixo para um local alto, que esteja livre de 
enxurradas e enchentes. 

Verifique as condições de conservação das paredes e do 
madeiramento do telhado. Fique atento ao surgimento de 
tricas, inclusive no chão. 

Desligue os aparelhos eletrônicos e a chave-geral, feche a 
válvula do botijão de gás e o registro de entrada d’água. 

Móveis, geladeira, fogão e outos eletrodomésticos devem 
ser erguidos e acomodados fora do alcance da água.

Quando necessário, a casa deve ser trancada e a família 
levada para um abrigo em local alto e livre das águas. A 
vida humana é muito mais valiosa do que qualquer bem 
material. 

(*Com informações da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil)

DEFESA CIVIL INFORMA*: a previsão é de 
chuvas fortes. O que devo fazer?

PAT AMPARO 
Atualizado em 17/01/2018

Assistente social (ter experiência em 
carteira e curso superior de serviço 
social)
Assistente de logística de transporte (ter 
ensino médio completo e bom conheci-
mento em excel)
Auxiliar de linha de produção (vaga p/ 
pessoas com deficiência, ter ensino mé-
dio completo e experiência em carteira)
Auxiliar de serralheiro (ter experiência 
em carteira, categoria de habilitação A e 
veículo próprio)
Caseiro (vaga p/ casal, ter experiência 
em carteira, trabalhará em Itatiba)
Cozinheiro de restaurante industrial (ter 
experiência em carteira)
Eletricista de manutenção industrial (ter 

experiência em carteira, ensino médio 
completo, curso NR-10, curso na área 
elétrica, categoria de habilitação A/B e 
veículo próprio)
Encarregado de supermercado (ter 
experiência em carteira, ensino médio 
completo e disponibilidade para viajar)
Gerente de supermercado (ter experi-
ência em carteira, ensino médio com-
pleto e disponibilidade para viajar)
Lavador de caminhões (ter experiên-
cia em carteira ou carta de referência 
recente)
Mecânico de automóveis (ter experi-
ência em carteira, ensino fundamental 
completo e categoria de habilitação B)
Mecânico de manutenção de máquinas 
industriais (ter experiência em carteira, 
ensino médio completo e curso técnico 
de mecânica)

Meio oficial de cozinha (ter experiên-
cia em carteira ou carta de referência 
recente
Mestre serralheiro (ter experiência em 
carteira, categoria de habilitação A e 
veículo próprio)
Montador de móveis (ter experiência 
em carteira, veículo próprio e categoria 
de habilitação C)
Serralheiro (ter experiência em carteira 
e habilitação categoria B)
Serviços gerais em chácara (ter experi-
ência em carteira)
Técnico(a) em nutrição (ter curso técni-
co em nutrição completo)
Vendedor(a) pracista (ter experiência 
em carteira, ensino médio completo, 
habilitação categoria A/B e veículo 
próprio)

PAT AMPARO 
Atualizado em 06/06/2018

Auxiliar de mecânico de veículos a 
diesel (ter ensino médio completo e 
experiência comprovada em mecânica 
de caminhões)
Azulejista (especializado em instala-
ção de pisos, revestimentos, pastilhas 
e rejuntamento com experiência em 
carteira e 8ª série completa)
Cuidadora de idosos (c/ experiência 
em carteira e categoria de habilitação 
A/B)
Caseiro (vaga para casal, com experi-
ência comprovada na função)
Dedetizador (ter ensino médio com-
pleto e carteira de habilitação B)
Motorista carreteiro (ter experiência 
em carteira ou carta de referência 
recente, categoria de habilitação “E” e 

veículo próprio)
Motorista de caminhão (ter experiên-
cia em carteira e categoria de habili-
tação D)
Operador de máquinas em frigorífico 
(ter experiência em carteira, ensino 
fundamental completo e curso com-
pleto em manutenção mecânica)
Pedreiro (ter experiência em carteira e 
8ª série completa)
Servente de obras (ter experiência em 
carteira e 8ª série completa)
Supervisor comercial (ter ensino médio 
completo, categoria de habilitação A/B 
e veículo próprio)
Técnico Químico (ter experiência em 
carteira, curso técnico completo em 
Química ou curso superior completo 
em Química Industrial)
Torneiro mecânico (ter experiência 

em carteira, ensino médio completo, 
categoria de habilitação B e veículo 
próprio)
Vendedor externo (ter carta de refe-
rência recente, ensino médio com-
pleto, categoria de habilitação A/B e 
veículo próprio)
Vendedor externo (ter experiência 
em carteira, ensino médio completo, 
categoria de habilitação A/B e veículo 
próprio)
Soldador MIG e ELETRODO (c/ ex-
periência em carteira, categoria de 
habilitação A/B e veículo próprio)
Auxiliar de produção (vaga exclusiva 
para pessoa com deficiência)
Posto de Atendimento ao Trabalhador 
de Amparo (Avenida Bernardino de 
Campos, 705 - Ribeirão - Amparo/SP - 
CEP: 13900-400). Telefones: (19)3808-
1204 / 3817-9300 (ramal 9332)

Imprensa Oficial 
DISPONÍVEL NA INTERNET

Com base na proposta de  
transparência, a atual gestão  

implantou a versão digital da Imprensa 
Oficial, disponível no site da Prefeitura  
www.montealegredosul.sp.gov.br. 

Com isso, a população pode consultar 
 e fiscalizar o conteúdo publicado  

no jornal impresso.
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CREDENCIE-SE PARA OFERECER  
OFICINAS EM MONTE ALEGRE DO SUL
 A Prefeitura Municipal lan-
çou edital de credenciamento para 
profissionais interessados em atu-
ar em oficinas técnicas de caráter 
socioeducativas junto às diretorias 
de Assistência e Desenvolvimento 
Social, Educação e Cultura e Es-
portes e Turismo. Essas oficinas 
envolvem atividades culturais, so-
cioeducativas, capacitações profis-
sionais e sociolaborais.
 A finalidade é a melhoria 
da inclusão cultural, econômica 
e social de toda a população para 
incentivar a formação de novos ta-
lentos profissionais. 
 Há oportunidades para pro-
fissionais nas seguintes áreas: ar-
tesanato, língua italiana, língua 
espanhola, língua inglesa, balé 
clássico, capoeira, instrutor de 
fanfarra, cabeleireiro, manicure 
e pedicure, judô, dança de salão, 
karatê, recreação e monitoria in-
fantil, recreação para a 3ª idade, 
percussão corporal, pilates, teatro 
para adolescentes, adultos e ido-
sos, teatro infantil, ritmos (coreo-
grafias), natação e hidroginástica, 
reciclagem, culinária geral, pani-
ficação, confeitaria, artes plásticas 
(pintura), instrutor musical (piano 
e teclado), instrutor musical (vio-
lão), instrutor musical (viola caipi-
ra), instrutor musical (coral), hote-
laria.
 Podem participar do creden-
ciamento pessoas físicas maiores de 
18 anos que atendam às condições 

específicas de inscrição e habilita-
ção exigidas no edital da Chamada 
Pública nº 002/18 disponível em 
www.montealegredosul.sp.gov.br. 
Os interessados poderão se inscre-
ver em até 5 (cinco) modalidades.

 Não poderão participar ser-
vidores pertencentes aos quadros de 
funcionários da Prefeitura Munici-
pal. 
 As inscrições estarão aber-
tas no período de 11 a 21 de junho, 

das 07h às 11h e das 13h às 17h, e 
devem ser feitas exclusivamente 
no Setor de Protocolo da Prefeitura 
Municipal de Monte Alegre do Sul, 
localizado à Avenida João Girar-
delli, nº 500, Centro.



 A Câmara Municipal aprovou 
e a Prefeitura sancionou a Lei Muni-
cipal 1.827/18, que trata da limpeza 
e manutenção de lotes urbanos não 
edificados. Em março, também foi 
sancionada a Lei Municipal 1.822/18, 
que prevê a remoção de veículos aban-
donados de logradouros públicos em 
Monte Alegre do Sul.
 Essas medidas são necessárias 
para regulamentar as obrigações dos 

proprietários de lotes urbanos e de veí-
culos, buscando a melhoria da qualida-
de de de vida da população, a preserva-
ção do meio ambiente, e a melhoria da 
circulação das pessoas na cidade. 
 As notificações para remoção 
dos veículos e limpeza dos terrenos 
serão publicadas ao longo das edições 
desta Imprensa Oficial. 
 As leis estão disponíveis no 
site www.montealegredosul.sp.gov.br.
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 Talvez a maioria das pessoas 
não compreenda a real importância da 
água. Apesar de o planeta ter um volu-
me de 70% de água, apenas 0,7% dela 
é potável. Ações de respeito a esse ele-
mento fundamental à vida devem ser 
colocadas em práticas todos os dias.

- Veja como economizar água no dia a 
dia com pequenas ações:
- Feche a torneira enquanto você ensa-
boa as mãos;
- Para escovar os dentes, use um copo;
- Reduza o tempo de banho;
- Varra a calçada em vez de lavá-la;
- Conserte as torneiras com vazamen-

tos;
- Para lavar frutas e verduras, não pre-
cisa usar litros de água corrente: lim-
pe-as as em uma bacia com um pou-
quinho de bicarbonato de sódio e uma 
outra para enxaguar;
- Use a máquina de lavar roupa e louça 
apenas quando tiver carga suficiente 
para completá-las;
- Se não tiver máquina de lavar lou-
ça, use uma bacia para lavar pratos e 
utensílios e outra para enxaguar. Use 
pouco sabão e do biodegradável;
- Se você tiver um jardim, regue as 
plantas no início da manhã ou à noite;
- Lavar o carro em um lava-jato é me-
lhor do que lavar em casa;
- Reutilize água;
- Recolha a água da chuva para regar 
as plantas na parte da manhã
- Reaproveite a água do cozimento dos 
alimentos;
- Não desperdice alimento. Isso é des-
perdiçar água também, pois todo pro-
cesso produtivo utiliza água. 

Responsabilidade compartilhada  
PELA LIMPEZA DA CIDADE

GABINETE 
ITINERANTE

 A Prefeitura de Mon-
te Alegre do Sul está desen-
volvendo, ao lado do Depar-
tamento de Planejamento e 
Desenvolvimento Econômi-
co, o Projeto “Gabinete Iti-
nerante“.  
Trata-se de uma série de 
reuniõs com moradores dos 
diferentes bairros de Monte 
Alegre do Sul para tratar de 
temas como regularização, 
saneamento, limpeza urba-
na e outras questões impor-
tantes para cada uma das 
regiões da cidade. 
O cronograma de reuniões é 
constantemente atualizado 
no site www.montealegredo-
sul.sp.gov.br

CIDADE SUSTENTÁVEL
Água: um recurso finito que precisa ser preservado!

Monte Alegre do Sul agora 
tem um canal de atendimento 
para solicitações de manuten-
ção corretiva e preventiva da 
iluminação pública da cidade.
A população poderá ligar para 
0800 033 1825 e solicitar ser-
viços de reparos como: lâm-
pada apagada, oscilando ou 
acesas durante todo dia. 
A ligação é gratuita e funciona 
todos os dias da semana, 24 
horas.
As solicitações também po-
dem ser feitas por aplicativo 
móvel pelo Whatsapp (31) 
99222-0496 ou pelo e mail 
vagalumeatendimento@gmail.
com.  

ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA

NOTIFICAÇÃO: TAXISTAS QUE NÃO  
APRESENTARAM DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

 A Prefeitura Municipal de Monte Alegre do Sul vem por meio deste 
notificar os proprietários de licenças para condução de táxis que ainda não 
apresentaram documentação e informações demandadas pela municipalidade 
que estas possuem sete dias a contar da data desta publicação para comparecer 
à Seção de Fiscalização e realizar a atualização dessas informações, sob pena 
de cancelamento da licença.
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 Para destacar o Dia Mun-
dial do Meio Ambiente, comemo-
rado em 5 de junho, Monte Alegre 
do Sul  preparou  uma  semana  de 
atividades  especiais desenvolvidas  
junto aos  alunos do ensino infantil 
e fundamental  das escolas EMEIEF 
Antônio Bruno Daólio, EMEIEF 
Ananias Américo Ribeiro Machado, 
EMEIEF  Raul de Paiva Castro  e 
EMEF Esther Silva Valente.
 O projeto foi organizado 
pelo departamento de Agricultura e 
Meio Ambiente em parceria com o 
departamento de Educação.
 A proposta foi despertar  nas 
crianças e jovens a  conscientização, 
sensibilização e a mobilização para  
que se tornem  agentes fiscalizado-
res e multiplicadores da preservação 
do meio ambiente.   
 A Semana foi iniciada com 

uma caminhada ecológica, no dia 04 
de junho, seguida por outras ativida-
des como projetos focados em  re-
ciclagem, desenho educativo sobre 

coleta seletiva,  plantio, horta orgâ-
nica, biodiversidade vegetal, animal  
e animais silvestres. 
 Vale destacar o trabalho com 

o tema “Uso de recursos Naturais e 
a degradação do Meio Ambiente - 
Investigando Monte Alegre do Sul,  
cuja  finalidade foi  mostrar  o gran-
de potencial de recursos naturais  de  
nossa cidade e como é possível ex-
plorar essa riqueza de forma susten-
tável e, assim  garantir a preservação  
de nosso meio ambiente para as fu-
turas gerações.
 A programação encerrou-
-se na  tarde da sexta-feira, 08, com 
a uma caminhada ecológica pelas  
ruas centrais da cidade. 
 O passeio reuniu cerca de 
250 alunos da escola EMEF Profa  
Esther  Valente .  Durante o  trajeto, 
os alunos carregaram cartazes com 
frases e  imagens  referentes a  temas  
sobre preservação do meio ambien-
te, chamando a atenção dos morado-
res para essa importante causa.

Alunos da Rede Municipal participam da 
SEMANA DO MEIO AMBIENTE 

 Incentivar a prática de exer-
cícios que previnem doenças e pro-
porcionam mais saúde e qualidade 
de vida à comunidade é a finalida-
de do projeto “Aulas de Pilates de 
Solo” mantido pela Prefeitura por 
meio de seu departamento de Assis-
tência e Desenvolvimento Social.
 O Pilates é um método de-
senvolvido na década de 1920 pelo 
alemão Joseph Pilates que visa o 
controle muscular, valoriza a con-
centração, fluidez, precisão e respi-
ração do praticante. 
 A maioria dos exercícios 
foca a ativação do centro de for-
ça do corpo como ponto de partida 

para todos os movimentos, o que ga-
rante abdômen e costas fortes, além 
de uma melhor postura, tonicidade e 
mobilidade aos praticantes.
 A atividade é ministrada 
por profissional de educação físi-
ca e pode ser realizada por adultos 
e crianças, a partir dos seis anos de 
idade. As aulas são oferecidas no 
centro da cidade, bairro dos Limas e 
Distrito das Mostardas.
 Locais, horários e dias:
- Centro da Cidade – Sede do 
DADS, àa Rua Coronel Luís Leite, 
nº 255, Centro. 
Segunda e Sexta-Feira, das 8h às 
10h. 

- Bairro dos Limas - Clube (ao lado 
da Unidade de Saúde)
Quarta-feira, das 8h às 9h.
- Distrito das Mostardas - Estação 
Dr. Carlos Norberto, estrada Nelson 
Taufic Nassif, s/nº.

Quarta-feira, das 9h15 às 10h15.   
 Inscrições e informações 
no departamento de Assistência e 
Desenvolvimento Social, na Rua 
Coronel Luís Leite, nº 255, Centro 
– Fone (19) 3899 1066. 

AULAS DE PILATES  
gratuitas para a população
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 Apesar da exigência do Plano 
Diretor se aplicar a municípios com 
mais de 20 mil habitantes, Monte 
Alegre do Sul terá esse projeto, sem 
nenhum investimento financeiro da 
municipalidade. 
 Para que o projeto se desen-
volva, a Prefeitura estabeleceu um 
núcleo gestor, formado por profissio-
nais do executivo e pessoas altamente 
qualificadas da sociedade civil. Esse 
núcleo é responsável por mobilizar a 
população, organizar reuniões e via-
bilizar um projeto que realmente seja 
feito pelo povo.
 A participação de todos é 

determinante. No site da Prefeitura 
(www.montealegredosul.sp.gov.br), 
na área “Plano Diretor Participativo”, 
é possível ver as reuniões marcadas e 
outros materiais para que você possa 
saber mais sobre esse projeto.

Audiência Pública
 No dia 26 de junho, será re-
alizada a segunda audiência pública 
para a realização do Plano Diretor 
Participativo de Monte Alegre do Sul. 
 A audiência será realizada a 
partir das 19h, na Câmara Municipal 
de Monte Alegre do Sul (Praça Coro-
nel João Ferraz, 45, Centro).

Audiência Pública  
para o PLANO DIRETOR  

PARTICIPATIVO Oficinas Na Medida 

voltadas para Internet 

Horário: das 14h às 17h 
Investimento: R$ 140,00

Inscrições e Informações: (19) 3899-1025 
Nívia

Realização: Sebrae Aqui Monte Alegre do Sul 
Av. João Girardelli, 500 - Centro (Prefeitura)

Saiba como criar e administrar uma página empresarial no 
Facebook. O marketing no Facebook ajuda você a encontrar 
novos clientes e a construir relações duradouras com eles. 

Ter um site empresarial é essencial para qualquer empresa. 
Afinal, os clientes buscam informações na internet, antes, 
depois e durante a compra de algum produto ou serviço. 

25/06 - Na Medida - Como Criar sua Página 
Empresarial no Facebook

26/06 - Na Medida - Como Criar um Site de Sucesso 

A Prefeitura de Monte Alegre do Sul convida 
para o  treinamento e lançamento oficial da nova 
Nota Fiscal de  Serviços Eletrônica (NFS-e) e da 
Declaração Eletrônica do ISSQN (DEISS).
O evento acontecerá no dia 28 de junho, das 9h 
às 16h (com intervalo para almoço), na Câmara 
Municipal de Monte Alegre do Sul (Praça Coro-
nel João Ferraz, 45, Centro).
Tópicos abordados:
- Considerações acerca da legislação nacional e 
municipal;

- Solicitação de acesso ao sistema e geração de 
NFS-e;
- Consultas: autenticidade de NFS-e e ao pro-
cessamento do Recibo Provisório de Serviços 
(RPS);
- Acesso ao sistema DEISS;
- Escrituração fiscal da NFS-e e demais docu-
mentos - Entrega da declaração à Administração 
Tributária;
- Emissão dos protocolos de entrega e retenção 
na fonte;

- Emissão da guia de recolhimento do ISSQN a 
partir da declaração entregue;
- Emissão do livro de registro de serviços execu-
tados e contratados;
- Retificação da declaração entregue;
- Seção de Perguntas e Respostas.

As inscrições deverão ser feitas até o dia 
22/06/2018 pelo telefone (19) 3899-9123 ou 
pelo e-mail dipam@montealegredosul.sp.gov.br

CONVITE - TREINAMENTO DA NOVA NOTA FISCAL 

29/06 - AUDIÊNCIA PÚBLICA
METAS FISCAIS

Local: Câmara Municipal de Monte Alegre do Sul  
(Praça Coronel João Ferraz, 45, Centro); Horário: 14h
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PORTARIAS ASSINADAS PELO  EXMO. SR. PREFEITO

PORTARIA N° 283 DE 30 DE MAIO DE 2018
Instaura sindicância para apuração da conduta dos agentes públicos, de acordo com as informações 
prestadas, na denúncia vinculada junto ao Processo Administrativo n° 088/2013, referente ao Pregão 
Presencial 003/2013, pelas considerações prestadas pelo Departamento de Administração e Governo 
Municipal.

PORTARIA N° 284 DE 04 DE JUNHO DE 2018
Nomeia os servidores abaixo dispostos, para constituírem Comissão de Licitações do município, nos 
termos do Art. 51 da Lei Federal 8.666/93, e legislação correlata.
MEMBROS EFETIVOS
EVERTON LUIS FERREIRA DE OLIVEIRA, RG. 33.421.266-2 - Presidente
MELISSE FERNANDA DA SILVA, RG. 44.705.852-6
BEATRIZ DO CANTO E CASTRO MAZZINI, RG. 48.356.905-7
MEMBROS SUPLENTES
LEANDRO AFFONSO TOMAZI, RG. 33.530546-5 
LUCIANA MARIA GONÇALVES BENEDETTI, RG. 12.243.331-2

PORTARIA N° 285 DE 04 DE JUNHO DE 2018
Nomeia para a função de Pregoeiro o servidor, LEANDRO AFFONSO TOMAZI, RG. 33.530.546-5, lotado 
nos termos da legislação municipal e federal correlata, revogadas às disposições em contrário em espe-
cial a Portaria nº 223/2018.

PORTARIA N° 286 DE 08 DE JUNHO DE 2018
Autoriza a cessão da Comissão Permanente de Sindicância para apuração da conduta dos agentes públi-
cos, de acordo com o ofício n° 68/2018/CM da Câmara Municipal de Monte Alegre do Sul.

PORTARIA Nº 287 DE 11 DE JUNHO DE 2018
Nomeia  e recompõe a Comissão Municipal Sindicante nos termos do Art. 126 da Lei Complementar n° 
03/2017, que será assim constituída dentre os servidores municipais efetivos e estáveis do município:
MEMBROS EFETIVOS: 

CRISTIANE SCHIAVONI MONTINI
MAIARA RUBIM DE TOLEDO
MARIA RITA FAVALI DE GODOI
MEMBROS SUPLENTES:
EDIVANIA ALEXANDRA GRITTI
MÁRCIA DONIZETE LASTORIA
EVERTON COSTA RODRIGUES

PORTARIA N° 288 DE 13 DE JUNHO DE 2018
Exonera o servidor público municipal DIRCEU GRITTI,  RG nº 6.279.396, ocupante do cargo de Operador 
de ETA, por aposentadoria compulsória, com fulcro no Art. 40, § 1º, inciso II da Constituição Federal, a 
partir de 30/06/2018.

PORTARIA N° 289 DE 13 DE JUNHO DE 2018
Exonera o servidor público municipal FRANCISCO EVANGELISTA CASTRO BUENO,  RG nº 17.939.777, 
cupante do cargo de Vigia, por aposentadoria compulsória, com fulcro no Art. 40, § 1º, inciso II da Cons-
tituição Federal, a partir de 30/06/2018. 

PORTARIA N° 290 DE 13 DE JUNHO DE 2018
Exonera a servidora pública municipal MARIA EDNA NOGUEIRA, ocupante do cargo de Professora de 
Educação Básica II, por aposentadoria compulsória, com fulcro no Art. 40, § 1º, inciso II da Constituição 
Federal, a partir de 30/06/2018.

DECRETOS ASSINADOS PELO  EXMO. SR. PREFEITO

DECRETO N° 2.108 DE 08 DE JUNHO DE 2.018
Dispõe sobre o expediente nas repartições públicas municipais nos dias 22 e 27 de junho de 2018, datas  
em que ocorrerão os jogos da 1° fase da Seleção Brasileira na Copa do Mundo FIFA de 2018.Registrado 
e publicado em 08 de junho de 2018. A municipalidade informa que a íntegra deste Decreto encontra-se 
disponível no site www.montealegredosul.sp.gov.br

DECRETO N° 2.109 DE 08 DE JUNHO DE 2.018

 A Assessoria de Comunica-
ção da Prefeitura de Monte Alegre do 
Sul informa que recebeu, na tarde de 
11/06, nota oficial dos Correios a res-
peito da alteração do CEP do municí-
pio. Segue abaixo:
Correios altera CEP de Monte Ale-
gre do Sul/SP
O município de Monte Alegre do Sul/
SP conta, desde 05/06/18, com um 
novo Código de Endereçamento Pos-
tal – CEP. O CEP único da cidade 
passa a ser 13820-000 e o anterior, 
13910-000, será extinto.
Recomenda-se que a população entre 
em contato com seus remetentes e em-
presas onde possuam cadastro para 
que estes sejam atualizados e passem 
a utilizar o novo CEP; inclusive no 
caso de novos cadastros será neces-

sário utilizar o CEP atualizado. Siste-
mas de bancos e empresas que traba-
lham conectados ao banco de dados 
dos Correios serão atualizados com 
o novo CEP. Alguns sistemas particu-
lares também serão gradativamente 
atualizados.
A correta utilização do CEP é mais 
uma garantia que as correspondên-
cias sejam entregues com maior agi-
lidade. Para consultar o CEP, basta 
acessar o site dos Correios, no Busca 
CEP.
Os Correios continuam à disposição 
para esclarecimentos por meio da 
Central de Atendimento: 0800 725 
0100 (sugestões, elogios e reclama-
ções de todas as cidades) ou pelo site 
www.correios.com.br – Fale com os 
Correios.

Correios altera CEP DE MONTE 
ALEGRE DO SUL/SP

 A Prefeitura Municipal da 
Estância Hidromineral de Monte Ale-
gre do Sul, por meio do decreto nº 
2.108/18, estabelece que o expediente 
seguirá horários especiais nos dias de 
partidas da Seleção Brasileira na Copa 
do Mundo 2018.
 Na sexta-feira, 22 de junho, 
o expediente será das 13h às 17h. Na 
quarta-feira, 27 de junho, o horário de 

trabalho será das 7h às 11h. Caso a Se-
leção avance de fase, o expediente se-
guirá os seguintes horários:
- Jogos às 11h: das 07h às 10h30 e das 
13h30 às 17h;
- Jogos às 15h: das 07h às 12h.
 O decreto não se aplica às re-
partições em que houver a necessidade 
de prestação de serviço ininterrupto.

Expediente da Prefeitura será al-
terado DURANTE JOGOS DO 

BRASIL NA COPA DO MUNDO 

ATOS OFICIAIS

PORTARIAS

DECRETOS
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Dispõe sobre a revisão e alteração do valor do vale alimentação concedido aos Servidores Municipais 
e Conselheiros Tutelares para R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), a partir de 1º de junho de 2018. re-
gistrado e publicado em 08 de junho de 2018. A municipalidade informa que a íntegra deste Decreto 
encontra-se disponível no site www.montealegredosul.sp.gov.br. 

AVISO DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Monte Alegre do Sul, a seguinte 
licitação:
CARTA CONVITE Nº 009/2018
OBJETO: “Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de “Sinalização Turística 
e Ruas do Município” de Monte Alegre do Sul, com recurso originados do Convênio SET-DADETUR n° 
270/2017, de acordo com o Anexo I – Memorial Descritivo, Orçamento, Cronograma Físico e Financeiro”.
Sessão de entrega de envelopes: 14 de junho de 2018 até às 14:00 horas, na Sala de Licitações da Pre-
feitura de Monte Alegre do Sul. 
Local para informações e obtenção do instrumento convocatório e seus anexos: Diretoria Municipal de 
Administração do Município, à Av. João Girardelli, 500 – Monte Alegre do Sul – SP, telefones: (19) 3899-
9120 ou 3899-9128 e site oficial da prefeitura: www.montealegredosul.sp.gov.br.

Monte Alegre do Sul, 30 de maio de 2018
Edson Rodrigo de Oliveira Cunha

Prefeito Municipal

ERRATA
Processo Administrativo nº 908/2018

Carta Convite nº 009/2018 
Objeto: “Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de “Sinalização Turística 
e Ruas do Município” de Monte Alegre do Sul, com recurso originados do Convênio SET-DADETUR n° 
270/2017, de acordo com o Anexo I – Memorial Descritivo, Orçamento, Cronograma Físico e Financeiro”.
A Prefeitura Municipal de Monte Alegre do Sul, emite a presente errata a Carta Convite supra citada, 
onde se faz a alteração e esclarecimento dos itens abaixo descritos:
Item 8. ENVELOPE 1 - “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 
Fica excluído o item 8.2 “f” visto que as empresas participantes não necessitam estar inscrito junto a 
entidades profissionais para a execução dos serviços.
Item 8. ENVELOPE 1 - “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 
O item 8.2 “i” passa a ter a seguinte redação
i) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto da licitação, a qual será atendida por no mínimo um atestado  for-
necido  por  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou  privado  que deverão ser apresentados em papel 
timbrado, original ou cópia reprográfica autenticada, assinado(s) por autoridade ou representante de 
quem o(s) expediu, com a devida identificação, descrição dos serviços executados e as áreas atendidas.
Considerando as datas do certame, mantém-se a sessão designada para 14/06/2018 às 14hs na Sala de 
Licitações da Prefeitura Municipal.
Publique-se.

Monte Alegre do Sul, 04 de junho de 2018
Edson Rodrigo de Oliveira Cunha

Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Monte Alegre do Sul, a seguinte 
licitação:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018 – MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: “Contratação de empresa para locação de tendas e stands em octanorm para utilização nas 
festividades da Festa do Morango de Monte Alegre do Sul, em conformidade com o Anexo I – Termo de 
Referencia, integrante deste Edital”
Sessão de entrega de envelopes: 25 de junho de 2018 até às 14:00 horas, na Sala de Licitações da Pre-
feitura de Monte Alegre do Sul. 
O Edital na íntegra encontra-se disponível no site oficial da Prefeitura: www.montealegredosul.sp.gov.br 
e também pode ser solicitado no Departamento Administrativo desta Prefeitura. 

Monte Alegre do Sul, 11 de junho de 2018
Edson Rodrigo de Oliveira Cunha
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo Administrativo nº 753/2018

Tomada de Preços nº 001/2018 
Objeto: “Contratação de empresa especializada para a execução de obras de “Reforma e melhorias do 
Parque Ecológico do Camanducaia” do município de Monte Alegre do Sul, com recurso originados do 
Convênio SET-DADETUR n° 272/2017, de acordo com o Anexo I – Memorial Descritivo, Orçamento, 
Cronograma Físico e Financeiro”.
Considerando os despachos e elementos constantes dos presentes autos HOMOLOGO o procedimento 
do objeto da presente licitação às seguintes Empresas: 
TRUZZI ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ. 67.232.439/0001-10, com pro-
posta de preço total de R$ 343.212,73 (trezentos e quarenta e três mil, duzentos e doze reais e setenta 
e três centavos)
Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes, em especial àquelas tocantes a 
prazos legais.

Monte Alegre do Sul, 06 de junho de 2018 
Edson Rodrigo de Oliveira Cunha

 PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo Administrativo nº 736/2018

Tomada de Preços nº 002/2018 
Objeto: “Contratação de empresa especializada para a execução de obras de “Reforma e melhorias do 
Terminal Rodoviário” do município de Monte Alegre do Sul, com recurso originados do Convênio SET-
-DADETUR n° 091/2017, de acordo com o Anexo I – Memorial Descritivo, Orçamento, Cronograma Físico 
e Financeiro”.
Considerando os despachos e elementos constantes dos presentes autos HOMOLOGO o procedimento 
do objeto da presente licitação às seguintes Empresas: 
TRUZZI ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ. 67.232.439/0001-10, com pro-
posta de preço total de R$ 277.200,16 (duzentos e setenta e sete mil, duzentos reais e dezesseis centa-
vos).
Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes, em especial àquelas tocantes a 
prazos legais.

Monte Alegre do Sul, 06 de junho de 2018 
Edson Rodrigo de Oliveira Cunha

 PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
Processo Administrativo nº 678/2018

Modalidade: Pregão Presencial Nº 15/2018 – Registro de Preço 
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios (estocáveis) 
para merenda escolar e creches da rede municipal de ensino, paro o período de 12 (doze) meses, do tipo 
menor preço por item, em conformidade com o Anexo I, integrante deste Edital.
Considerando os despachos e elementos constantes dos presentes autos HOMOLOGO o procedimento 
do objeto da presente licitação às seguintes Empresas:
CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA, CNPJ 60.795.978/0001-19
MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME, CNPJ 21.488.453/0001-89
Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes, em especial àquelas tocantes a 
prazos legais.

Monte Alegre do Sul, 07 de junho de 2018
Edson Rodrigo de Oliveira Cunha

 PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Monte Alegre do Sul, a seguinte 
licitação:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018 (REGISTRO DE PREÇOS) 
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios (estocáveis) 
para merenda escolar e creches da rede municipal de ensino, paro o período de 12 (doze) meses, do tipo 
menor preço por item, em conformidade com o Anexo I, integrante deste Edital.
Considerando que alguns itens do presente processo licitatório restaram desertos, fica aberta 2° Sessão 
de entrega de envelopes 22 de junho de 2018 até às 14:00 horas, na Sala de Licitações da Prefeitura de 
Monte Alegre do Sul, para os itens abaixo descrito, mantendo-se os demais termos do edital:
Item/Descrição/Quantidade
3/LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL/5.000  Uni
18/CEREAL MATINAL FLOCOS DE MILHO COM AÇUCAR/50 Uni
19/CEREAL EM FORMATO ESFERICO SABOR CHOCOLATE/50 Uni
46/PO PARA PREPARO DE PUDIM SABOR CHOCOLATE E COCO/120  Uni
53/SAGU 500G/100 Uni
58/COCO RALADO PURO FINO SEM AÇUCAR 10 KG/40 Uni
64/OLEO EMUSIFICANTE 5 LT/8 Uni
68/LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL/9.000 Uni
69/IOGURTE INTEGRAL COM POLPA DE MORANGO 900 ML/500 Uni
70/QUEIJO FRESCAL/80 Uni  
O Edital na íntegra encontra-se disponível no site oficial da Prefeitura: www.montealegredosul.sp.gov.br 
e também pode ser solicitado no Departamento Administrativo desta Prefeitura. 

Monte Alegre do Sul, 08 de junho de 2018
Edson Rodrigo de Oliveira Cunha

Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo Administrativo nº 885/2018

Modalidade: Pregão Presencial Nº 16/2018 – Registro de Preço 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de outsourcing de impressão 
reprográfica com fornecimento de equipamentos, Impressoras e Multifuncionais (novos e sem uso), 
exceto papel, fornecimento de Software de controle de dispositivos e captura de contadores de impres-
são e cópia, e Assistência Técnica preventiva e corretiva, com reposição de peças e de fornecimento de 
suprimentos originais de fábrica, em conformidade com o Anexo I, integrante deste Edital.
Considerando os despachos e elementos constantes dos presentes autos HOMOLOGO o procedimento 
do objeto da presente licitação às seguintes Empresas:

LICITAÇÕES
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OLIVEIRA E FRANCO DE ITATIBA LTDA, CNPJ nº 00.253.834/0001-09, com sede na Rua Joaquim Sanfins, 
190 – Parque Empresarial Adelelmo Corrradini, na cidade de Itatiba/SP
Item/Descrição/Unidade/Valor unitário
1/Impressões Monocromáticas (Preto e branco)/Páginas/0,04
2/Impressões Coloridas/Páginas/0,35
1/Impressões Monocromáticas (Preto e branco)/Páginas/0,04
Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes, em especial àquelas tocantes a 
prazos legais.
    

Monte Alegre do Sul, 12 de junho de 2018
Edson Rodrigo de Oliveira Cunha

 PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Monte Alegre do Sul, a seguinte 
licitação:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018 – MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: “Aquisição de aparelhos, equipamentos e utensílios médicos-odontológicos para a Diretoria de 
Saúde do município, em conformidade com o Anexo I – Termo de Referencia, integrante deste Edital”
Sessão de entrega de envelopes: 29 de junho de 2018 até às 13:30 horas, na Sala de Licitações da Pre-
feitura de Monte Alegre do Sul. 
O Edital na íntegra encontra-se disponível no site oficial da Prefeitura: www.montealegredosul.sp.gov.br 
e também pode ser solicitado no Departamento Administrativo desta Prefeitura. 

Monte Alegre do Sul, 12 de junho de 2018
Edson Rodrigo de Oliveira Cunha

Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Monte Alegre do Sul, a seguinte 
licitação:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018 – MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: “Aquisição de aparelhos e equipamentos médicos para a Diretoria de Saúde do município, em 
conformidade com o Anexo I – Termo de Referencia, integrante deste Edital”
Sessão de entrega de envelopes: 29 de junho de 2018 até às 15:30 horas, na Sala de Licitações da Pre-
feitura de Monte Alegre do Sul. 
O Edital na íntegra encontra-se disponível no site oficial da Prefeitura: www.montealegredosul.sp.gov.br 
e também pode ser solicitado no Departamento Administrativo desta Prefeitura. 

Monte Alegre do Sul, 12 de junho de 2018
Edson Rodrigo de Oliveira Cunha

Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Monte Alegre do Sul, a seguinte 
licitação:
CARTA CONVITE Nº 010/2018
OBJETO: “Contratação de empresa especializada para fornecimento de equipe de apoio organizacional 
para as festividades da Festa do Morango de 2018 do município, em conformidade com o Anexo I – Ter-
mo de Referencia, integrante deste Edital”.
Sessão de entrega de envelopes: 20 de junho de 2018 até às 09:30 horas, na Sala de Licitações da Pre-
feitura de Monte Alegre do Sul. 
Local para informações e obtenção do instrumento convocatório e seus anexos: Diretoria Municipal de 
Administração do Município, à Av. João Girardelli, 500 – Monte Alegre do Sul – SP, telefones: (19) 3899-
9120 ou 3899-9128 e site oficial da prefeitura: www.montealegredosul.sp.gov.br.

Monte Alegre do Sul, 12 de junho de 2018
Edson Rodrigo de Oliveira Cunha

Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Monte Alegre do Sul, a seguinte 
licitação:
CARTA CONVITE Nº 011/2018
OBJETO: “Contratação de empresa especializada em locação de estrutura e serviços de sonorização e 
iluminação a serem utilizados na Festa do Morango, conforme especificações constantes no Termo de 
Referência, Anexo I do presente edital”.
Sessão de entrega de envelopes: 21 de junho de 2018 até às 14:00 horas, na Sala de Licitações da Pre-
feitura de Monte Alegre do Sul. 
Local para informações e obtenção do instrumento convocatório e seus anexos: Diretoria Municipal de 
Administração do Município, à Av. João Girardelli, 500 – Monte Alegre do Sul – SP, telefones: (19) 3899-
9120 ou 3899-9128 e site oficial da prefeitura: www.montealegredosul.sp.gov.br.

Monte Alegre do Sul, 12 de junho de 2018
Edson Rodrigo de Oliveira Cunha

Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Monte Alegre do Sul, a seguinte 
licitação:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018
OBJETO: “Contratação de empresa para prestação de serviços de transportes de estudantes, para linhas 
com monitor e sem monitor em cada veículo, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Anexo I – Ter-
mo de Referência.”
Sessão de abertura de envelopes de habilitação – Lote 04: 27 de junho de 2018 até às 10:00 horas, na 
Sala de Licitações da Prefeitura de Monte Alegre do Sul. 
O Edital na íntegra encontra-se disponível no site oficial da Prefeitura: www.montealegredosul.sp.gov.br 
e também pode ser solicitado no Departamento Administrativo desta Prefeitura. 

Monte Alegre do Sul, 13 de junho de 2018
Edson Rodrigo de Oliveira Cunha

Prefeito Municipal

Processo Administrativo nº 474/2018
Modalidade: Pregão Presencial nº 017/2018

Objeto: “Aquisição de veículos automotores tipo hatch, sedan e tipo ambulâncias para uso do Gabinete 
do Prefeito Municipal e Diretoria de Saúde do município, em conformidade com o Anexo I – Termo de 
Referencia, integrante deste Edital”
Trata-se de impugnação sobre procedimento licitatório interposto NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS, 
protocolado em 12/06/2018 no que tange a informações de ordem técnica dos veículo e prazo de 
entrega.
Diante ao exposto, este pregoeiro entende que a presente Impugnação deve ser julgada PARCIALMENTE 
PROCEDENTE, devendo ser alterados os itens aqui promulgados no edital.
Destarte, visando a amplitude da disputa, o descritivo deve ser corrigido, conforme acima exposto, e o 
edital republicado recontando o prazo legal em cumprimento às determinações legais.
Encaminho o presente expediente para o senhor Prefeito Municipal para apreciação do mesmo.
Dê-se ciência do mérito do pleito à interessada via e-mail.

Monte Alegre do Sul, 13 de junho de 2018
Leandro Affonso Tomazi

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Monte Alegre do Sul, a seguinte 
licitação:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018 – MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: “Aquisição de veículos automotores tipo hatch, sedan e tipo ambulâncias para uso do Gabinete 
do Prefeito Municipal e Diretoria de Saúde do município, em conformidade com o Anexo I – Termo de 
Referencia, integrante deste Edital”
Após alteração do objeto em Termo de Referência, fica redesignada sessão de entrega de envelopes: 28 
de junho de 2018 até às 13:30 horas, na Sala de Licitações da Prefeitura de Monte Alegre do Sul. 
O Edital na íntegra encontra-se disponível no site oficial da Prefeitura: www.montealegredosul.sp.gov.br 
e também pode ser solicitado no Departamento Administrativo desta Prefeitura. 

Monte Alegre do Sul, 14 de junho de 2018 
Edson Rodrigo de Oliveira Cunha

Prefeito Municipal

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DA  
REGIÃO DO CIRCUITO DAS ÁGUAS - CISBRA

CNPJ: 14.009.006/0001-34 
LICITAÇÃO: Processo nº 022/2018 – ORGÃO: Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Região 
do Circuito das Águas – MODALIDADE: Pregão Presencial nº 005/2018 – OBJETO: “Registro de preço 
para eventual aquisição de PEV - Ponto de Entrega Voluntária (estação de reciclagem) em formato de 
container para os municípios consorciados, pelo regime de menor preço, conforme Edital e Anexos”. 
DATA DE ENCERRAMENTO: 27/06/2018 às 14h30min. O edital poderá ser consultado através do site 
www.cisbra.eco.br ou na sede localizada na Rua Capitão José Inácio 91, Centro, Monte Alegre do Sul (SP) 
das 09h00min às 16h00min. INFORMAÇÕES: Telefone (019) 3899-2233. 
Publique-se. 

Monte Alegre do Sul (SP), 12 de junho de 2018. 
Marcela Lonel de Souza Guelere 

Pregoeira

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DA  
REGIÃO DO CIRCUITO DAS ÁGUAS - CISBRA

CNPJ: 14.009.006/0001-34 
LICITAÇÃO: Processo nº 025/2018 – ORGÃO: Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Região 
do Circuito das Águas – MODALIDADE: Pregão Presencial nº 004/2018 – OBJETO: “Locação (licencia-
mento de uso) de programas ou sistemas para execução dos serviços de Contabilidade, Compras e 
Licitações, Recursos Humanos, Almoxarifado, Frota e Patrimônio, abrangendo instalação, implantação 
e manutenção pelo período de 12 meses conforme Anexo I – Termo de Referência.” DATA DE ENCER-
RAMENTO: 27/06/2018 às 10h30min. O edital poderá ser consultado através do site www.cisbra.eco.br 
ou na sede localizada na Rua Capitão José Inácio 91, Centro, Monte Alegre do Sul (SP) das 09h00min às 
16h00min. INFORMAÇÕES: Telefone (019) 3899-2233. 
Publique-se. 

Monte Alegre do Sul (SP), 12 de junho de 2018. 
Marcela Lonel de Souza Guelere 

Pregoeira

CISBRA


