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145 ANOS DE  
MONTE ALEGRE DO SUL!

 A 145ª Festa em Louvor ao 
Senhor Bom Jesus e Aniversário de 
Monte Alegre do Sul começa hoje, 03 
de agosto, e se estende até a segunda-
-feira, 06/08. 
 Tudo começou com a fé do 
colono Theodoro de Assis, que encon-
trou a imagem do Senhor Bom Jesus 
em um ribeirão e construiu uma pe-
quena capela de pau a pique em ho-
menagem ao santo.

 Daí em diante, o santo se tor-
nou padroeiro, a capela se tornou san-
tuário e a festa se tornou uma das mais 
tradicionais do Circuito das Águas 
Paulista, com atrações artísticas e in-
tensa programação religiosa.

Programação Religiosa
Sábado - 04/08 
9h30: Chegada da Romaria de São 

Benedito
10h: Santa Missa com Romaria de 
São Benedito
18h: 8º dia da Novena do Bom Jesus
Domingo - 05/08
8h30: Santa Missa (Liturgia Domini-
cal)
9h30: Chegada da Moto-Romaria 
com benção das motocicletas
10h: Santa Missa

15h: Hora da Graça
19h: 9º dia da Novena do Bom Jesus
Segunda-feira - 06/08 (Dia do Padro-
eiro Senhor Bom Jesus)
8h: Chegada da Romaria de Serra 
Negra
8h30: Santa Missa
10h: Santa Missa Solene presidida 
por D. Luiz Gonzaga Fecchio
17h: Santa Missa e procissão

Programação Artística
Sexta-feira - 03/08 
21h: Banda Forró Maria Lua 
Sábado - 04/08
13h: Festival de Bandas e Fanfarras
21h: Joel & Geovan
Domingo - 05/08
12h: Orquestra Violas D’ Monte
13h30: Dança do Grupo Melhor Ida-
de do Município e Dança do Ventre 
21h: Rodrigo Marim
Segunda-feira - 06/08 (Dia do Padro-
eiro Senhor Bom Jesus)
20h: Grande Concerto da Corporação 
Musical Santa Cecília
21h: Fattus Banda Show
00h: Encerramento com Show Piro-
técnico

Haverá também a participação espe-
cial da centenária Corporação Musi-
cal Santa Cecília, de 04 a 06 de agosto, 
nas procissões e durante as alvoradas; 
além de grande concerto musical, na 
segunda-feira, 06/08, às 20h.
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Vagas de EMPREGO

02 SEXTA-FEIRA 
26 DE JANEIRO DE 2018

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 18/07/2018

• Atendente telefônico (ter ensino mé-
dio completo e curso em atendimen-
to ao público com certificado)

• Auxiliar de departamento pessoal (ter 
experiência em carteira, ensino médio 
completo ou técnico em contabili-
dade)

• Auxiliar de escritório (ter bom co-
nhecimento na área de informática, 
categoria de habilitação A e ensino 
médio completo)

• Auxiliar de produção (vaga para 
pessoa com deficiência)

• Auxiliar de mecânico de veículos a 
diesel (ter ensino médio completo e 
experiência comprovada em mecâni-
ca de caminhões)

• Caseiro (vaga para casal, com experi-
ência comprovada na função)

• Contador(a) (com experiência com-
provada na função e ens. superior 
completo em Ciências Contábeis, 
vaga aceita pessoa com deficiência)

• Marceneiro (ter experiência em 
carteira)

• Moto propagandista (ter habilitação 
A e moto própria)

• Motorista carreteiro (ter experiência 
em carteira ou carta de referência 
recente, categoria de habilitação “E” e 
condução própria)

• Motorista carreteiro (ter experiência 
em carteira, categoria de habilitação 
“E” e curso MOPP)

• Motorista de caminhão (ter cate-
goria de habilitação “E” e condução 
própria)

• Motorista de caminhão (ter expe-
riência em carteira e categoria de 
habilitação “C” ou “D”)

• Operador de processo de produção 
(vaga para pessoa com deficiência)

• Operador de tupia (ter experiência 
em carteira)

• Professor de educação física (ter 
curso superior completo)

• Recepcionista atendente (ter ensino 

médio completo e curso em atendi-
mento ao público com certificado)

• Serviços gerais em pintura de metais 
(ter experiência em carteira)

• 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 experiência 
em carteira, ensino médio completo, 
categoria de habilitação A/B e veículo 
próprio)

• Vigilante (ter experiência em carteira, 
curso de vigilante e ensino médio 
completo)

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.

EXPEDIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA  
TURÍSTICA DE MONTE ALEGRE DO SUL 

Avenida João Girardelli, 500 - Centro 
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TIRAGEM: 1.000 exemplares 
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Caio Henrique Araujo Salgado (MTB: 83.066) 
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FESTA DO MORANGO AQUECE 
O TURISMO E TRAZ EMPREGO E 

RENDA PARA A REGIÃO
 Quando se pensa em tu-
rismo, é fácil imaginar viagens, 
lazer e aquele merecido tempo 
livre com a família. Entretanto, 
para um município como Monte 
Alegre do Sul, que tem forte vo-
cação na área, a atividade é mui-
to mais! É geração de emprego, 
renda e oportunidades para a po-
pulação. 
 Desta forma, a promoção 
de eventos de cunho artístico-
-cultural, como a Festa do Mo-
rango, faz-se necessária para, 
em primeiro lugar, proporcio-

nar à população acesso gratuito 
a diversas formas de expressão 
artísticas e culturais; e consoli-
dar Monte Alegre do Sul como 
grande destino turístico, princi-
palmente durante as férias de in-
verno. 
 É importante destacar que 
este e outros tradicionais even-
tos da cidade geram um elevado 
número de empregos diretos e 
indiretos. Aquecem a economia 
local e trazem oportunidades e 
renda a centenas de munícipes. 
Em torno da Festa do Morango, o 

comércio se movimenta. Atrati-
vos turísticos, produtores rurais, 
agricultores, restaurantes, meios 
de hospedagem, padarias, postos 
de combustíveis, expositores, e 
muitos outros se beneficiam.
 Em sete dias de Festa do 
Morango, dezenas de milhares 
de turistas conheceram a nossa 
cidade, toneladas de morangos e 
muitos doces foram comerciali-
zados. 
 O perfil do turismo está 
mudando. Cada vez mais, o bra-
sileiro está deixando os aeropor-
tos e escolhendo viagens curtas, 
de até três hora de duração, feitas 
com seus automóveis ou de ôni-

bus. 
 A nossa proximidade de 
grandes centros (estamos  apenas 
70 km de Campinas e 130 Km 
de São Paulo), nos aproxima de 
mais de 24 milhões de visitantes 
em potencial.
 Ainda há mais três dias 
de Festa do Morango e, logo em 
seguida, no início de agosto, será 
comemorada a 145ª edição da 
Festa em Louvor ao Padroeiro do 
povo desta cidade. 
 Uma festa que simboliza a 
tradição e a fé do monte-alegren-
se que sempre soube receber bem 
quem vem nos visitar e apreciar 
as belezas que temos por aqui!

 Os deslizamentos geralmente 
ocorrem nos morros em períodos chu-
vosos, causando desabamentos e so-
terramentos. Se você mora em morro 
ou encosta, aqui vão algumas dicas:
• Plante grama e capim nas encos-

tas do terreno. As raízes penetram 
no solo, evitando desmorona-
mentos;

• Evite plantar bananeiras e árvores 
grandes como manga, mamão, 
abacate, entre outras, pois acu-
mulam muita água no solo;

• Evite cortes e aterros nas encostas 
para não enfraquecer o terreno;

• Não construa próximo a barran-
cos. Quanto maior for a distância, 
mais segurança para a sua mora-
dia;

• Sabia que o lixo jogado nas encos-
tas acumula água? Isso vai deixá-
-lo mais pesado e, se escorregar, 
vai arrastar o solo junto com ele.

Atenção aos primeiros sinais de pe-
rigo:
• Observe se árvores, postes ou 

muros estão com alguma inclina-
ção anormal; 

• Observe rachaduras, trincas ou sa-
liências no chão ou nas paredes; 

• Observe se o local tem água mais 
barrenta que o normal. Pode ter 
algum cano com vazamento e 
infiltrando-se pelo terreno.

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

DEFESA CIVIL INFORMA*:  
Como evitar deslizamentos?



03SEXTA-FEIRA 
03 DE AGOSTO DE 2018

OFICINAS DO POSTO 
SEBRAE AQUI

 O dia a dia de todo empreendedor 
não é fácil. Sem capacitação, então, 
fica ainda mais díficil. Para promo-
ver a criação e, principalmente, o 
crescimento das micro e pequenas 
empresas de Monte Alegre do Sul 
é que a administração viabilizou a 
implantação de um posto de aten-
dimento “Sebrae Aqui” no municí-
pio.
 O posto de atendimento 
de Monte Alegre do Sul fica no 
prédio da Prefeitura, à Avenida 
João Girardelli, 500, centro. Além 
de orientar empreendedores, o 
Sebrae Aqui oferece cursos e ofici-
nas de capacitação. 

CONFIRA AS PRÓXIMAS  
OFICINAS  AGENDADAS:

22/08, às 13h: “Equipe Motivada”;

13/09, às 13h: “Modernize sua Loja (Ga-
nhe Mercado)”;

08/10, às 13h: “Formalização”

22/11, às 14h: “Potencialize suas Ven-
das no Natal (Inove para Ganhar Mais)“

CIDADE SUSTENTÁVEL
Para evitar a crise hídrica, seja consciente. Use de forma racional!

A Ouvidoria é o serviço que 
garante o acesso gratuito de 
qualquer cidadão às informa-
ções referentes aos órgãos e 
serviços municipais. De acordo 
com a Lei Municipal nº 1836, de 
07/05/2018, qualquer interes-
sado, devidamente identificado, 
poderá ter acesso às informa-
ções, preferencialmente, no site 
www.montealegredosul.sp.gov.
br e, na impossibilidade de utili-
zação desse meio, apresentar o 
pedido no Serviço de Ouvido-
ria, que fica localizado à Avenida 
João Girardelli, nº 500, Centro. 

OUVIDORIA  
MUNICIPAL

 A Câmara Municipal aprovou 
e a Prefeitura sancionou a Lei Municipal 
1.827/18, que dispõe sobre limpeza e manu-
tenção de lotes urbanos não edificados. 
 Essa medida é necessária para re-
gulamentar as obrigações dos proprietários 
de lotes urbanos não edificados no municí-
pio, visando a melhoria da qualidade de vida 
da população e a preservação do meio am-
biente.
 Por meio desta lei, os proprietários 
devem manter limpos os imóveis e remover 
qualquer tipo de entulho que estiver deposi-
tado no local. Se for constatado o descum-
primento desta lei, a Fiscalização notificará 
o proprietário e, se medidas para regularizar 
o imóvel não forem adotadas, o proprietário 
poderá ser multado conforme disposto na 
lei.

Residencial Terras de Monte Alegre:
Quadra A: lotes 01, 02 e 17.
Quadra B: lotes 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12.
Quadra C: lotes 01, 08, 09, 11, 12, 13 e 14. 
Quadra D: lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07.
Quadra E: lotes 01, 02, 03 e 04.
Quadra F: lotes 06, 07, 16, 17, 18, 19, 20 e 21.
Quadra G: lotes 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 13, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30 e 32.
Quadra H: lotes 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16 e 18.
Quadra I: lotes 01, 04, 05, 09, 10, 11, 13, 14, 15 
e 16.
Quadra J: lotes 05, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 16 e 17.
Quadra L: lotes 01, 02, 03, 04, 05, 08, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 20, 22, 23 e 24.
Quadra M: lotes 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 
e 18.
Quadra N: lotes 05, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 16, 17, 
18 e 19.
Quadra R: lotes 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 
29 e 31.
Quadra T: lotes 01, 15, 16, 17 e 18.
Quadra U: lotes 02, 06, 07, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27. 
Quadra V: lotes 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24.
Quadra W: lotes 06 e 08.
Quadra X: lotes 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 
e 16.
Quadra Y: lotes 05,06,07,16,17,18,19 e 24.
Quadra Z: lotes 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23.

Loteamento Estância Girardelli:
Quadra 4 (Rua Conego José Cobucci): lotes 03 
e 04, e 07.
Quadra 6 (Rua Silvio Motta): lote 02.
Quadra 6 (Rua Manoel B. Gonçalves): lote 12.

Parque dos Ipês:
Quadra A: lote 06.
Quadra B (Alameda dos Bem-Te-Vis): lotes 05 
e 06.
Quadra D (Alameda dos Bem-Te-Vis): lotes 05 
e 06.
Quadra D (Alameda dos Sabiás): lote 14.

São Gerônimo:
Quadra B (Rua da Liberdade): lote 16.

Jardim Heli:
Quadra A: lotes 21, 26 e 29.
Quadra B: lote 07.

 Assim, ficam os proprietários notifi-
cados a, no prazo de 30 (trinta) dias a contar 
desta publicação, executar a manutenção e 
limpeza dos lotes.  O descumprimento desta 
notificação implicará na aplicação de multa 
conforme previsto na Lei Municipal 1.827/18.

SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO: 
notificação de proprietários de lotes para limpeza

 Mesmo com as chuvas 
dos últimos dias, a situação do 
abastecimento em todo o esta-

do de São Paulo ainda é preocu-
pante. A estiagem que atinge o 
estado de São Paulo é a pior des-

de 2014. A tendência é de que a 
situação apenas se regularize em 
setembro. 
 Desta maneira, a reco-
mendação para economizar 
água continua. Veja alguns fa-
tores determinantes que podem 
levar à escassez de água:

• Consumo crescente;
• Desperdício;
• Poluição e degradação das re-
servas hídricas;
• Degradação dos recursos natu-
rais;
• Mudanças climáticas;
• Diminuição do nível de chuvas.

Lembre-se sempre! A mobiliza-
ção para se evitar a escassez deve 
ser feita durante todo o ano!
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 No próximo dia 11 de agosto, a 
Prefeitura Municipal, realizará a cam-
panha de vacinação antirrábica para 
cães e gatos. A imunização é gratuita. 
 A raiva é uma doença mortal e 
não tem cura. É transmitida aos seres 
humanos por vírus que ficam na saliva 
do animal doente a partir da mordida de 
cães e gatos infectados. Para prevenir, 
basta vaciná-los contra a doença.
 Os animais devem ser levados 
aos postos de vacinação por um adulto. 
Não se esqueça de levar a carteirinha de 
vacinação do seu animal. 

Confira os horários e locais  
da Vacinação: 

POSTOS FIXOS 
das 08h às 12h

• Escola do Bairro da Ponte Preta
• Escola do Bairro das Mostardas
• Casa da Agricultura
• Bocha Bairro Menino Jesus
• Condomínio Orypaba
• Três Pontes
• Bairro Falcão (Coreto da Igreja)
• Posto de Saúde do Bairro dos Limas 

(em frente ao clube)

das 08h às 09h
• Bairro das Lavras (Igreja)
• Bairro Vargem Grande (Ponto de ôni-

bus)

POSTOS VOLANTES
• 08h às 12h: Bairro do Braizinho 

• 08h às 12h: Bairro do Lambedor 
• 08h às 08h20: Bairro dos Alves (Igreja) 
• 08h30 às 08h45: Bairro da Barra (Igre-

ja)
• 08h50 às 09h20: Ponto de Ônibus S.S 

(Gritti) 
• 09h30 às 10h: Sitio Novo 
• 10h10 às 10h30: Bairro Moenda (em 

frente à Casa do Nagib) 
• 10h40 às 10h50: Ponto do Carlito 

• 11h às 11h15: Sitio São Paulo (Nos 
Gomes) 

• 11h20 às 11h30: Ribeirão dos Limas 
(Igreja) 

• 11h35 às 11h45: Ponte (ao lado da 
propriedade do Laerte) 

• 11h50 às 12h00: Furquilha (Igreja) 
• 08h às 10h:  Bairro dos Godoy (Igreja)
• 10h10 às 11h50: Bairro Paiol de Telha 

(Igreja)

Campanha Antirrábica 
para Cães e Gatos será 

REALIZADA DIA 11 DE 
AGOSTO

       Diante da ocorrência de centenas 
de casos confirmados de sarampo no 
país, o Ministério da Saúde  retomou  
uma campanha específica de vacina-
ção contra o sarampo e a poliomielite. 
Em Monte Alegre do Sul, a vacina já 
está sendo aplicada das 9h às 16h, 
nas três unidades de saúde. O Dia D 
será  18 de agosto.
O sarampo já foi uma das principais 
causas de mortalidade infantil no país 
e pode deixar sequelas neurológicas.O 
vírus provoca manchas vermelhas no 
corpo, febre alta, tosse, coriza, con-
juntivite e pontos brancos na mucosa 
bucal.
Quem já foi vacinado não precisa se 
preocupar, pois a imunização não 
possui prazo de validade.  Quem não 
sabe se tomou a vacina deve aplicá-la. 
Mais informações pelo telefone (19) 
3899-1199.

MUNICÍPIO REFORÇA 
VACINAÇÃO CONTRA 
SARAMPO E PÓLIO. 
DIA D SERÁ 18 DE 

AGOSTO
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PORTARIAS ASSINADAS PELO  EXMO. SR. PREFEITO

PORTARIA N° 298 DE 20 DE JULHO DE 2018
Exonerar, a pedido das funções de Controle Interno o servi-
dor FERNANDO JOSÉ DA SILVA CARVALHO, RG. 16.122.797, 
a partir de 20/07/2018.Será nomeado (a) outro servidor (a) 
para responder pelo Controle Interno.

PORTARIA N° 299 DE 23 DE JULHO DE 2018
Nomeia para  exercer as funções de Controle Interno a ser-
vidora CRISTIANE SCHIAVONI MONTINI, RG.2 1.248.744-9 , 
a partir de 23/07/2018.A servidora nomeada ficará respon-
sável, na forma da Lei, por todas as ações, atos e obrigações 
de seu Setor.

ATA DE DELIBERAÇÃO
Interessados: Adilson José Segalla, Carlos Roberto Antonelli 
e Pietro Alexandre Pinto.
Ref: Revisão de Documentos - Chamada Pública nº 
002/2018
OBJETO: Credenciamento e a seleção de interessados em 
apresentar propostas de oficinas técnicas de caráter socio-
educativos para o Município da Estância Hidromineral de 
Monte Alegre do Sul, dentro das respectivas programações 
culturais, socioeducativas, capacitações profissionais e so-
ciolaborais.
Na data de 25 (vinte e cinco) de Julho de 2018, às 15:00 
horas, reuniram-se a comissão julgadora para deliberação 
de recursos ofertados pelos interessados em razão da pu-
blicação do Resultado da Seleção dos Credenciados em 
16/07/2018. Manifestaram interesse de recurso os seguin-
tes credenciados: Adilson José Segalla - modalidade Capo-
eira; Carlos Roberto Antonelli – modalidade Karatê e Pietro 
Alexandre Pinto – modalidade Judô. Da análise, a comissão 
passa a  expor os seguintes fatos:
1 - Adilson José Segalla - modalidade Capoeira: foi desclas-
sificado na condição de não apresentação dos documentos 
no prazo estipulado (cessou em 10/07/2018), sendo que 
todos os interessados com pendencias foram intimados 
através de endereço eletrônico e no site do município, por-
tanto a Comissão decidiu por NÃO ACATAR as solicitações 
apresentadas pelo credenciado interessado.
2- Carlos Roberto Antonelli – modalidade Karatê: aponta 
que o Sr. Douglas Henrique da silva Domingues, classifi-
cado em 1º lugar para a modalidade em questão, porém 
sem ter comprovado a habilitação para tanto, a Comissão 
por sua vez, após revisão do processo bem como de toda 
a documentação apresentada pelo vencedor do item apon-
tado e ainda, da juntada de parecer da Procuradoria Geral 
do Município, decide POR ACATAR o pedido do recorrente 
e INABILITAR  o 1º colocado vez que não trouxe qualquer 
documento comprobatório da experiência na modalidade 
Karatê, conforme exigência expressa prevista do edital.
3- Pietro Alexandre Pinto – modalidade Judô: solicita revi-
são das notas. A comissão após apreciação da documen-
tação apresentada constatou-se que não foram entregues 
documentos comprobatórios que comprovem experiência 
há mais de cinco anos na modalidade, certificados, atesta-
dos ou declarações de participação de eventos formativos 
de média duração bem como matérias e/ou publicações 
em mídia digital e impressa, portanto a nota final NÃO FOI 
ALTERADA.
Diante do exposto a Comissão decidiu por deliberar e re-
classificar parcialmente sobre as modalidades em questão, 
sendo que para as demais modalidades da Chamada Públi-
ca n.º 002/2018 ficam mantidas e inalteradas a nota final e 
Classificação Geral. 
INABILITADOS
Nome/Protocolo/Motivo
Adilson Jose Segala / 1660/2018 / Não apresentação de 
Comprovante de Residência, Número de PIS e CND Mu-
nicipal
Douglas Henrique da Silva Domingues  / 1653/2018 / Não 
apresentação de documento comprobatório da experiência 
na modalidade Karatê
RECLASSIFICADOS (PARCIAL)
JUDÔ (ARTE MARCIAL)
Classificação / Credenciado / Protocolo / Pontuação
1° / Edmundo B. de Oliveira / 1648/2018 / 70
2° / Pietro Alexandre Pinto / 1659/2018 / 69
KARATÊ (ARTE MARCIAL)
Classificação / Credenciado / Protocolo / Pontuação
1° / Carlos Roberto Antonelli / 1629/2018 / 77
Nada mais havendo a tratar a Comissão determinou a pu-
blicação do resultado parcial, informando ainda que o pro-
cesso encontra-se a disposição no Departamento Adminis-
trativo para vistas e ciência dos interessados. A presente foi 
redigida que após foi lida, assinada pelos presentes a sessão 
foi encerrada.

Luciana Maria Gonçalves Benedetti         
Diretora de Adm. e Governo em substituição     

Portaria n.º 297/2018

Elisa Francisca Gritti Buzo
Valdete Aparecida Daólio Ávila                                                                   

Vera Marcelino Rossi
Raquel do Nascimento

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo Administrativo nº 1378/2018

Modalidade: Chamada Pública nº 002/2018
OBJETO: Credenciamento e a seleção de interessados em 
apresentar propostas de oficinas técnicas de caráter socio-
educativos para o Município da Estância Hidromineral de 
Monte Alegre do Sul, dentro das respectivas programações 
culturais, socioeducativas, capacitações profissionais e so-
ciolaborais.
Considerando os despachos e elementos constantes dos 
presentes autos HOMOLOGO o procedimento do objeto 
do presente credenciamento, procedendo a classificação 
final na seguinte forma:
ARTESANATO
Classificação / Credenciado / Protocolo / Pontuação
1° / Dayse Benjamin / 1640/2018 / 50
2° / Lazer e Fazer – Escola de Marcenaria / 1634/2018 / 35
LÍNGUA INGLESA
Classificação / Credenciado / Protocolo / Pontuação
1° / Claudinei Correa Junior / 1645/2018 / 55
BALLET CLÁSSICO
Classificação / Credenciado / Protocolo / Pontuação
1° / Raoni Henrique Mozer Xavier / 1661/2018 / 75
2° / Alessandra Helena Gritti Buzo / 1662/2018 / 70
CAPOEIRA
Classificação / Credenciado / Protocolo / Pontuação
1° / Wendell de Jesus Florentino / 1598/2018 / 64
INSTRUTOR DE FANFARRA
Classificação / Credenciado / Protocolo / Pontuação
1° / Antonio Carlos Ferreira de Oliveira / 1654/2018 / 65
2° / Ariovaldo Cardoso Fiorante / 1650/2018 / 63
3° / Maria Edna Nogueira / 1639/2018 / 30
CABELEIREIRO
Classificação / Credenciado / Protocolo / Pontuação
1° / Ivan Luis Gonçalves / 1599/2018 / 50
2° / Josevania Sena de Lyra / 1625/2018 / 31
MANICURE E PEDICURE
Classificação / Credenciado / Protocolo / Pontuação
1° / Josevania Sena de Lyra / 1624/2018 / 40
JUDÔ (ARTE MARCIAL)
Classificação / Credenciado / Protocolo / Pontuação
1° / Edmundo B. de Oliveira / 1648/2018 / 70
2° / Pietro Alexandre Pinto / 1659/2018 / 69
DANÇA DE SALÃO
Classificação / Credenciado / Protocolo / Pontuação
1° / Alessandra Helena Gritti Buzo / 1662/2018 / 75
KARATÊ (ARTE MARCIAL)
Classificação / Credenciado / Protocolo / Pontuação
1° / Carlos Roberto Antonelli / 1629/2018 / 77
OFICINA DE RECREAÇÃO E MONITORIA INFANTIL
Classificação / Credenciado / Protocolo / Pontuação
1° / Kelly Campos Gomes / 1646/2018 / 60
2° / Lazer e Fazer – Escola de Marcenaria / 1634/2018 / 35
OFICINA DE RECREAÇÃO PARA 3° IDADE
Classificação / Credenciado / Protocolo / Pontuação
1° / Moises Maestro Souza / 1657/2018 / 64
2° / Kelly Campos Gomes / 1646/2018 / 60
3° / Lazer e Fazer – Escola de Marcenaria / 1634/2018 / 35
PILATES
Classificação / Credenciado / Protocolo / Pontuação
1° / Alessandra Helena Gritti Buzo / 1662/2018 / 90
2° / Kelly Campos Gomes / 1646/2018 / 65
RITMOS (COREOGRAFIAS)
Classificação / Credenciado / Protocolo / Pontuação
1° / Alessandra Helena Gritti Buzo / 1662/2018 / 82
NATAÇÃO E HIDROGINÁSTICA
Classificação / Credenciado / Protocolo / Pontuação
1° / Kelly Campos Gomes / 1646/2018 / 85
ARTES PLÁSTICAS (PINTURA)
Classificação / Credenciado / Protocolo / Pontuação
1° / Pedro Adolfo Staffoker Cazotto / 1649/2018 / 65
INSTRUTOR MUSICAL – PIANO E TECLADO
Classificação / Credenciado / Protocolo / Pontuação
1° / Samuel Donizeth de Oliveira / 1656/2018 / 95

2° / Luis Antonio Belotto / 1644/2018 / 75
3° / Pedro Adolfo Staffoker Cazotto / 1649/2018 / 65
4° / Renato Coelho / 1658/2018 / 44
INSTRUTOR MUSICAL – CORAL
Classificação / Credenciado / Protocolo / Pontuação
1° / Samuel Donizeth de Oliveira / 1656/2018 / 95
Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais 
pertinentes, em especial àquelas tocantes a prazos legais.

Monte Alegre do Sul, 26 de julho de 2018
Edson Rodrigo de Oliveira Cunha

PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal da Estância Hi-
dromineral de Monte Alegre do Sul, a seguinte licitação:
CARTA CONVITE Nº 013/2018
OBJETO: “Contratação de empresa especializada para a 
execução de obras de “Manutenção e melhoria de ruas” do 
município de Monte Alegre do Sul, com recursos origina-
dos do Convênio SET-DADETUR, de acordo com o Anexo 
I – Memorial Descritivo, Orçamento, Cronograma Físico e 
Financeiro”.
Sessão de entrega de envelopes: 27 de julho de 2018 até às 
14:00 horas, na Sala de Licitações da Prefeitura de Monte 
Alegre do Sul.
Local para informações e obtenção do instrumento convo-
catório 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 ofi-
cial da prefeitura: www.montealegredosul.sp.gov.br.

Monte Alegre do Sul, 20 de julho de 2018
Edson Rodrigo de Oliveira Cunha

Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal da Estância Hi-
dromineral de Monte Alegre do Sul, a seguinte licitação:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018 – MENOR PREÇO POR 
ITEM
OBJETO: “Aquisição de produtos e insumos odontológicos 
para a Diretoria de Saúde do município, em conformida-
de com o Anexo I – Termo de Referencia, integrante deste 
Edital”
Sessão de entrega de envelopes: 13 de agosto de 2018 até 
às 14:00 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, 16 de julho de 2018
Edson Rodrigo de Oliveira Cunha

Prefeito Municipal

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE 
JULGAMENTO DE LICITAÇÕES PARA ABERTURA DOS 

ENVELOPES HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS DA 
LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 012/2018

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de julho do ano de dois 
mil e dezoito reuniram-se na sala de Licitações da Prefeitu-
ra Municipal da Estância Hidromineral de Monte Alegre do 
Sul, situado na Avenida João Girardelli, n° 500, Centro, Mon-
te Alegre do Sul, Estado de São Paulo, às 14:00 (quatorze), 
a Comissão de Licitações formada pelo presidente Everton 
Luis Ferreira de Oliveira e membros Melisse Fernanda da 
Silva e Beatriz do Canto e Castro Mazzini de acordo com 
a portaria n° 284/2018 de 04 de junho de 2018, assesso-
rado pela Diretora de Administração e Governo Municipal 
em substituição, Luciana Maria Gonçalves Benedetti, a fim 
de dar andamento ao processo licitatório Carta Convite nº. 
012/2018, processo nº 1734/2018, cujo objeto refere-se a 
“Contratação de empresa especializada para a execução 
de serviços de “Retirada de paralelo, recuperação de solo 
e pavimentação asfáltica da Alameda dos Cajus – Lote-
amento Orypaba do município de Monte Alegre do Sul, 
com recurso originados do Convênio SET-DADETUR para 
o exercício de 2018, de acordo com o Anexo I – Memorial 
Descritivo, Orçamento, Cronograma Físico e Financeiro”.  
Foram convidadas as empresas M R CONSTANTINO, CPNJ 
20.880.106/0001-34; TRUZZI ENGENHARIA EMPREENDI-
MENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 67.232.439/0001-10; 
PROJECON PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, CNPJ. 
26.588.542/0001-10. Aberta a reunião foi constatada a pre-
sença das empresas a seguir descritas, foram convidadas 
ou requereram tempestivamente participação no certame: 
M. R. CONSTANTINO CONSTRUTORA EIRELLI EPP, CNPJ. 
20.880.106/0001-34, com sede à Washington Luiz, 619 – 
Centro, na cidade de Americana/SP, neste ato representado 
por Marcos Roberto Constantino, RG. 23.495.705-0, CPF. 
177.692.558-05. Devido à presença de apenas uma empre-
sa em atendimento ao principio da competitividade, de que 
dispõe o artigo 37, XXI, da Constituição Federal, a Comissão, 

através de seu Presidente, decidiu pelo reagendamento da 
sessão no prazo legal estabelecido.
Nada mais havendo a tratar a sessão foi encerrada, sen-
do aberto prazo para eventual recurso pelos interessados 
a partir da presente data com a publicação desta ata em 
quadro de avisos da municipalidade. Em seguida foi lavrada 
a presente ata que após lida e aprovada foi assinada pelos 
presentes.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EVERTON LUIS FERREIRA DE OLIVEIRA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES
BEATRIZ DO CANTO E CASTRO MAZZINI

MEMBRO DA COMISSÃO
MELISSE FERNANDA DA SILVA

MEMBRO DA COMISSÃO
LUCIANA MARIA GONÇALVES BENEDETTI

Diretora de Administração e Governo Municipal em 
substituição
LICITANTES

M. R. CONSTANTINO CONSTRUTORA EIRELLI EPP
CNPJ. 20.880.106/0001-34

Marcos Roberto Constantino

AVISO DE LICITAÇÃO (REAGENDAMENTO)
Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal da Estância Hi-
dromineral de Monte Alegre do Sul, a seguinte licitação:
CARTA CONVITE Nº 012/2018
OBJETO: “Contratação de empresa especializada para a exe-
cução de serviços de “Retirada de paralelo, recuperação de 
solo e pavimentação asfáltica da Alameda dos Cajus – Lo-
teamento Orypaba do município de Monte Alegre do Sul, 
com recurso originados do Convênio SET-DADETUR para 
o exercício de 2018, de acordo com o Anexo I – Memorial 
Descritivo, Orçamento, Cronograma Físico e Financeiro”.
Considerando a sessão de entrega de envelopes realizada 
na data de 23 de julho de 2018 contou com apenas uma 
empresa, fica a mesma redesignada para a data de 31 de 
julho de 2018 às 14:00 horas, na Sala de Licitações da Pre-
feitura de Monte Alegre do Sul, na integralidade do Edital 
constante no sítio deste poder público.
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, 24 de julho de 2018
Edson Rodrigo de Oliveira Cunha

Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo Administrativo nº 1735/2018

Carta Convite nº 013/2018 
Objeto: “Contratação de empresa especializada para a exe-
cução de obras de “Manutenção e melhoria de ruas” do 
município de Monte Alegre do Sul, com recurso origina-
dos do Convênio SET-DADETUR, 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: 
M. R. CONSTANTINO CONSTRUTORA EIRELLI EPP, CNPJ. 
20.880.106/0001-34, pelo preço total de R$ 280.974,56 (Du-
zentos e oitenta mil, novecentos e setenta e quatro reais e 
cinquenta e seis centavos)
Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais 
pertinentes, em especial àquelas tocantes a prazos legais.

Monte Alegre do Sul, 01 de agosto de 2018 
Edson Rodrigo de Oliveira Cunha

PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo Administrativo nº 1756/2018

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018
Objeto: “Contratação de empresa especializada para forne-
cimento de equipe de apoio organizacional para as festivi-
dades da Festa do Padroeiro e Aniversário da Cidade, em 
conformidade com o Anexo I – Termo de Referencia, inte-
grante deste Edital”
Considerando os despachos e elementos constantes dos 
presentes autos HOMOLOGO o procedimento do objeto 
da presente licitação à:
SEGFORTE MONITORAMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI, , CNPJ. 
21.952.524/0001-52, com sede à Rua Dona Laurinda, 305 – 
Centro, no município de Guararema/SP, pelo valor total de 
R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais).
Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais 
pertinentes, em especial àquelas tocantes a prazos legais.

Monte Alegre do Sul, 23 de Julho de 2018. 
Edson Rodrigo de Oliveira Cunha

PORTARIAS

LICITAÇÕES
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PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE ABERTURA PARA O CONCURSO PÚBLICO DE 
PROVAS E TÍTULOS Nº 01/2018

PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE MONTE 
ALEGRE DO SUL/SP

O Prefeito da Estância Hidromineral de Monte Alegre do Sul 
/ SP, usando das atribuições legais, faz saber que fará reali-
zar, através da empresa INTEGRI BRASIL – Projetos e Servi-
ços Integrados Ltda. EPP, as INSCRIÇÕES para o Concurso 
Público de Provas e Títulos Nº 01/2018 – com a supervisão 
da Comissão de Concurso especialmente nomeada pela 
Portaria nº 169/2017, para o preenchimento de vagas dis-
poníveis para os empregos constantes do ITEM 2.5 - QUA-
DRO DE EMPREGOS.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Concurso, para todos os efeitos, terá valida-
de de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado por igual pe-
ríodo a partir da data da homologação, que será publicada 
na IMPRENSA OFICIAL DE MONTE ALEGRE DO SUL, pela 
Internet nos endereços  www.integribrasil.com.br e www.
montealegredosul.sp.gov.br; e ainda afixado no quadro de 
avisos da Prefeitura.
1.2 O período de validade estabelecido para este 
Concurso não gera, para a Prefeitura, a obrigatoriedade de 
aproveitar todos os candidatos aprovados, além daquelas 
vagas previstas no quadro constante no ITEM 2.5. A habi-
litação dos demais candidatos constantes da listagem final 
de classificação gera, para o candidato, apenas o direito à 
preferência na contratação, dependendo da sua classifica-
ção no Concurso;
1.3 Os candidatos habilitados e classificados serão 
convocados e tomarão posse sob o REGIME CELETISTA, nos 
termos da Lei Municipal nº 1.671/2013 estando sujeito às 
disposições legais vigentes, e alterações posteriores.  
 
2. DOS EMPREGOS
2.1 O presente Concurso Público de Provas e Títu-
los destina-se ao preenchimento de empregos atualmente 
vagos, de acordo com o constante do ITEM 2.5 – DO QUA-
DRO DE EMPREGOS, mais os que vagarem e ou forem cria-
dos, durante o prazo de validade do Concurso.
2.2 As atividades inerentes ao emprego ora con-
cursado serão desenvolvidas - conforme demanda - nas 
diversas dependências da Prefeitura de Monte Alegre do 
Sul/SP, visando atender ao restrito interesse público.
2.3 A remuneração para todos os empregos é 
aquela constante do ITEM 2.5 - DO QUADRO DE EMPRE-
GOS, mais os benefícios assegurados por lei.
2.4 Fazem parte deste Edital os seguinte anexos:
a) ANEXO I – DESCRIÇÃO DOS EMPREGOS – In-
forma a descrição das funções e demais requisitos inerentes 
aos empregos.
b) ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO e SU-
GESTÕES BIBLIOGRÁFICAS – Indica a sugestão dos conteú-
dos para estudos inerentes as provas.
c) ANEXO III – FORMULÁRIO PARA ENTREGA DE 
TÍTULOS - Solicitação de Pontuação por entrega de títulos.
d) ANEXO IV – RELAÇÃO DE DOCUMENTOS – Do-
cumentos a serem apresentados por ocasião da convoca-
ção para posse no emprego.
2.5 DO QUADRO DE EMPREGOS 
CÓD. / EMPREGOS/VAGAS/CARGA HORÁRIA
SEMANAL/ESCOLARIDADE/SALÁRIO/VALOR DA INSCRI-
ÇÃO
a) Empregos com Exigência do Ensino Fundamental Com-
pleto
1.01 – Merendeira/02/40 horas/Ensino Fundamental Com-
pleto/R$ 982,62/R$ 28,00
b) Empregos com Exigência do Ensino Médio e ou Técnico 
Completo
2.01 – Auxiliar de Enfermagem PSF/01/40 horas/Ensino 
Técnico Médio ou Equivalente Completo com Registro no 
Órgão de Classe/R$ 1.143,52/R$ 38,00
2.02 – Técnico de Enfermagem/02/40 horas/Ensino Técnico 
Médio ou Equivalente Completo com Registro no Órgão de 
Classe/R$ 1.065,12/R$ 38,00
2.03 – Técnico em Segurança do Trabalho/01/40 horas/
Curso Técnico em Segurança do Trabalho, registro no ór-
gão competente e CNH – Categoria “B” ou superior/R$ 
1.065,12/R$ 38,00
c) Empregos com Exigência do Ensino Superior Completo
3.01 – Contador /01/40 horas/Superior Completo em Ciên-
cias Contábeis, com Registro e Regularidade junto ao C.R.C 
(Conselho Regional de Contabilidade)/R$ 1.627,37/R$ 52,00
3.02 – Farmacêutico/01/40 horas/Superior Completo em 
Farmácia com Registro e Regularidade junto ao Órgão de 
Classe/R$ 1.468,83/R$ 52,00
d) Empregos do Magistério com exigência do Ensino Su-
perior 
3.03 – Professor de Educação Básica II – Educação Físi-
ca/01/-/Superior Completo de Licenciatura Plena em Edu-
cação Física e possuir Registro e regularidade junto ao CREF 

/R$ 12,03      por hora/R$ 52,00
3.04 – Professor de Educação Básica II – Informática/01/-/
Superior Completo de Licenciatura Plena em Formação 
Tecnológica em Processamento de Dados ou Cursando o 
último ano/R$ 12,03      por hora/R$ 52,00
2.6. Fica definido que as provas, serão prestadas em um úni-
co dia e em único período, razão pela qual não será possível 
ao candidato inscrever-se para mais de um emprego no 
presente concurso.
3. CONSIDERAÇÕES GERAIS, CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 
E REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO
3.1 Considerações Gerais
 A inscrição do candidato implicará no conheci-
mento e na tácita aceitação das normas e condições estabe-
lecidas neste edital, em relação às quais não poderá alegar 
desconhecimento. O deferimento da inscrição dar-se-á au-
tomaticamente, mediante o correto preenchimento da ficha 
de inscrição online e ao pagamento do valor corresponden-
te ao emprego que deseja concorrer. 
3.1.1 Objetivando evitar ônus desnecessários, o can-
didato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor da 
inscrição somente após tomar conhecimento de todos os 
requisitos exigidos para o concurso.
3.1.2 São de exclusiva responsabilidade do candida-
to, sob as penas da Lei, as informações fornecidas no ato da 
inscrição. Aquele que preencher a ficha de inscrição incorre-
tamente, rasurar ou prestar informações inverídicas, mesmo 
que o fato seja constatado posteriormente, será excluído do 
Concurso Público.
3.1.3 As inscrições efetuadas em desacordo com as 
disposições deste Edital serão indeferidas, obedecendo ao 
prazo descrito no ITEM 4.7.
3. 2  Condições para Inscrição
3.2.1 Ser brasileiro nato ou naturalizado, conforme 
disposto na Constituição Federal, em consonância com a lei 
Federal nº 6.815/80 – Estatuto do Estrangeiro, e ainda, se de 
Nacionalidade Portuguesa, estar de acordo com os critérios 
contidos no Decreto Federal nº 70436/72;
3.2.2 Ser possuidor do CPF devidamente ativo e do 
Documento de Identidade (RG), com foto;
3.2.3 Efetuar o pagamento devido do valor da inscri-
ção;
3.2.4 Conhecer e estar de acordo com as normas e 
exigências do presente edital;
3.2.5 As pessoas com deficiência que pretendam fa-
zer uso das prerrogativas que lhe são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal e na Lei Federal 
7.853/89 são asseguradas o direito de inscrição para os em-
pregos no Concurso Público, cujas atribuições sejam com-
patíveis com a deficiência de que possuem.
3.3 Requisitos Gerais para a Contratação
3.3.1 Ter 18 (dezoito) anos completos ou a completar 
até a data da convocação;
3.3.2 Ter bons antecedentes, achando-se em pleno 
exercício de seus direitos civis, políticos e eleitorais, bem 
como nada ter que o desabone ou que o torne incompatí-
vel com o desempenho de suas funções;
3.3.3 Se do sexo masculino, possuir até a data da 
posse, o Certificado de Dispensa do Serviço Militar ou Cer-
tificado de Reservista;
3.3.4 Gozar de boa saúde física e mental e não ter 
deficiência incompatível com o exercício das funções que 
competem ao emprego;
3.3.5 Não ter sofrido, no exercício de Função Pública, 
penalidade por prática de atos desabonadores;
3.3.6 Não exercer qualquer Cargo, Emprego ou 
Função Pública de acumulação proibida com o exercício 
da nova função, observado ao disposto no artigo 37 § 10 
da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, alterada pela EC Nº 20/98 e 
não ser aposentado por invalidez e nem estar com idade de 
aposentadoria compulsória nos termos do artigo 40 inciso 
II da Constituição Federal;
3.3.7  A comprovação da documentação hábil de que 
os candidatos possuem os requisitos aqui exigidos para o 
Concurso, será solicitada por ocasião da convocação para 
posse, vide ANEXO IV;
3.3.8  A não apresentação de qualquer dos docu-
mentos implicará na impossibilidade de aproveitamento do 
candidato em decorrência de sua habilitação no Concurso, 
anulando-se todos os atos decorrentes de sua inscrição.
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1  As inscrições ficarão abertas EXCLUSIVAMENTE 
através da Internet, no período de 04 a 20 de agosto de 
2018 respeitando para fins de recolhimento do valor de ins-
crição o horário bancário, devendo para tanto o candidato:
a)  Acessar o site www.integribrasil.com.br; 
b)  Localizar o atalho correspondente aos Concur-
sos com inscrições abertas, selecionar o concurso público 
de provas e títulos CP Nº 01/2018 da Prefeitura de Monte 
Alegre do Sul clicar sobre o emprego pretendido.
c)  Digitar o CPF, preencher todos os dados solici-
tados na FICHA DE INSCRIÇÃO e CONFIRMAR OS DADOS. 
d)  Em seguida, gerar o boleto bancário, imprimir 
e recolher o valor correspondente em qualquer banco ou 
instituição financeira autorizada, até a data de vencimento 

expressa no boleto bancário. 
e)  Após 03 (três) dias úteis contados a partir da 
data do pagamento do boleto bancário, verificar no Painel 
do Candidato, no site da Integri Brasil, se a inscrição en-
contra-se EFETIVADA. Em caso negativo, contate-nos por 
e-mail ou telefone.
     IMPORTANTE: Consultar o Edital antes de efetivar a Ins-
crição.
4.2 A Integri Brasil e a Prefeitura de Monte Alegre 
do Sul, não se responsabilizarão por solicitações de inscri-
ção via Internet não recebidas e/ou não confirmadas de-
correntes de problemas técnicos em microcomputadores, 
falhas de comunicação, congestionamento de linhas de 
transmissão ou outros fatores que impossibilitem a trans-
ferência de dados; 
4.3 O recolhimento do pagamento efetuado via 
Internet deverá ser feito até a data correspondente ao últi-
mo dia de inscrição, respeitando-se para tanto o horário da 
rede bancária ou instituição financeira autorizada; e os au-
tos atendimentos, inclusive bankline, considerando-se para 
tal o horário de Brasília, sob pena de não ser processada e 
recebida. Não será aceito pagamento de inscrição após a 
data de vencimento impresso no boleto bancário, salvo os 
casos de vencimento em finais de semana e feriados, onde 
prevalecerá como vencimento o próximo dia útil; 
4.4 Os pagamentos realizados por AGENDAMEN-
TO, DEPÓSITO BANCÁRIO ou CHEQUE não serão validados 
automaticamente pelo sistema. Neste caso, enviar o com-
provante de pagamento e o boleto bancário digitalizado 
para o e-mail contato@integribrasil.com.br, solicitando a 
confirmação da inscrição, após a análise da INTEGRI BRASIL.
4.5 A inscrição somente será validada após a con-
firmação do recebimento do crédito pela instituição finan-
ceira competente e a inscrição paga por meio de cheque 
somente será considerada após a respectiva compensação.
4.6 O valor da inscrição já está inclusa a despesa 
bancária.
4.7 No prazo de no máximo 05 (cinco) dias an-
tecedentes da data da realização das Provas; conferir nos 
sites www.integribrasil.com.br ou www.montealegredosul.
sp.gov.br se os dados da inscrição efetuada pela internet 
foram recebidos e a importância do valor da inscrição paga. 
Em caso negativo, o candidato deverá entrar em contato 
com a INTEGRI BRASIL através do e-mail: contato@integri-
brasil.com.br  ou pelo telefone (11) 4022-7166, para verificar 
o ocorrido.
4.8  Não serão aceitas inscrições “via” postal, fax, 
condicional, provisória ou fora do período da inscrição 
estabelecido neste edital, pedidos de isenção do valor de 
inscrição, alteração de empregos ou devolução do valor de 
inscrição após o pagamento.
4.9 O candidato será responsável por qualquer 
erro, rasura omissão, bem como pelas informações presta-
das, na ficha de inscrição on-line.
4.10 Depois de feita a inscrição, os dados constantes 
da Ficha online somente poderão sofrer alterações no caso 
de mudança de endereço, fato que deverá ser devidamente 
fundamentado e encaminhado à comissão do concurso.
4.11 A Comissão organizadora do concurso não se 
responsabilizará por eventuais coincidências de datas e ho-
rários de inscrições ou provas e quaisquer outras atividades.
4.12 Eventualmente nos casos excepcionais em que, 
por razões de falha de sistema, o nome do candidato não 
conste na listagem de inscritos, o mesmo poderá ser ad-
mitido na sala para realizar a respectiva prova desde que 
esteja de posse do documento de identidade com foto, 
inscrição realizada via internet e do respectivo comprovante 
de pagamento.
4.13  Apenas para os casos dispostos no ITEM 4.12, o 
representante da INTEGRI BRASIL presente no local de rea-
lização das provas fará a verificação atestando a veracidade 
das informações e relatando em ata de ocorrência própria, 
para posterior análise, cuja publicação se fará incluir junta-
mente com Edital de Publicação dos resultados.
4.14 No dia da realização da prova, o candidato de-
verá levar o Documento de Identidade original, com foto 
especificado abaixo e o comprovante de inscrição (Boleto 
Bancário devidamente autenticado pela instituição financei-
ra a quem foi feito o devido recolhimento) - apenas quando 
o candidato observar que o seu nome não consta na Rela-
ção de Inscritos.
4.15 Será considerado documento de identidade as 
carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Se-
cretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia 
Militar ou pelo Ministério das Relações Exteriores, Carteira 
Nacional de Habilitação (modelo atual com foto), cédula de 
identidade para estrangeiros (no prazo de validade). Tam-
bém será aceito Cédula de identidade fornecida por órgãos 
ou conselhos de classe que, por Lei Federal, valem como 
documento de identidade, como por exemplo, as emitidas 
pelos conselhos regionais ou autarquias corporativas, car-
teira de trabalho e previdência social e Passaporte.
4.15.1 Não serão aceitos, por serem documentos destina-
dos a outros fins: Boletim de Ocorrência, Protocolos, Cer-
tidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de 
Habilitação (modelo antigo sem foto), Carteira de Estudan-
te, Crachás, Identidade Funcional de natureza pública ou 
privada.
4.16 Não serão aceitas as solicitações de inscrição 

que não atenderem rigorosamente ao estabelecido neste 
Edital.
4.17 O Valor da inscrição a título de ressarcimento 
de despesas com material e serviços, é a que está estabele-
cida no ITEM 2.5 – DO QUADRO DE EMPREGOS, constante 
do Edital, em favor da Integri Brasil – Projetos e Serviços 
Integrados Ltda. EPP, empresa responsável pelo Concurso 
Público;
4.18 O candidato que necessitar de prova especial 
(letra ampliada), ledor, sala especial, intérprete de libras, 
ou condição especial deverá requerer durante o período 
de inscrição, em campo específico da Ficha de Inscrição 
própria, ou solicitá-la, via SEDEX a INTEGRI BRASIL – Pro-
jetos e Serviços Integrados Ltda. EPP, localizada na Rua Dr. 
Graciano Geribello, 308 - B. Alto – Itu/SP CEP: 13311-010, 
até a data do encerramento das inscrições (neste caso, o 
candidato deverá informar o nome completo, RG, o nome 
do concurso, o número do Edital e o emprego ao qual con-
corre). 
4.19  O candidato que não o fizer, seja 
qual for o motivo alegado, não terá a prova especial pre-
parada. A solicitação de condição especial será atendida 
obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade.
4.20 A candidata que tiver a necessidade de ama-
mentar durante a realização das provas deverá levar um 
acompanhante, que ficará em sala reservada para essa fina-
lidade e que será responsável pela  guarda da criança. A 
candidata nesta condição que não levar acompanhante, 
não realizará a prova.
4.21 A Comissão organizadora do concurso não 
se responsabilizará por eventuais coincidências de datas e 
horários de inscrições ou provas e quaisquer outras ativida-
des. 
4.22 O período de Inscrição, bem como todas as 
etapas constantes deste edital serão realizadas observando 
o horário oficial de Brasília/DF.
4.23 Informações referentes ao Concurso Público 
poderão ser obtidas no site www.integribrasil.com.br, ou 
de segunda a sexta feira das 08h00min às 12h00min e das 
13h00min às 17h00min, pelo telefone (11) 4022.7166.
5. DOS CANDIDATOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS
5.1 Às pessoas com deficiência ou necessidades 
especiais são asseguradas o direito de se inscrever neste 
Concurso Público, desde que a deficiência de que possuem 
seja compatível com as atribuições do emprego a ser pre-
enchido.
5.2 Em obediência aos dispostos no art. 37 § 1º e 
2º, Lei Federal n° 7.853/89 e no Decreto Federal n° 3.298, 
de 20 de Dezembro de 1999, ser-lhe-á reservado o percen-
tual de 5% (cinco por cento) das VAGAS ABERTAS PARA O 
EMPREGO a qual concorre, ou que vier a surgir durante a 
validade deste Concurso Público.
5.3 Se na aplicação do percentual disposto no 
ITEM 5.2, resultar número fracionado igual ou superior a 0,5 
(cinco décimos), estará formada 01 (uma) vaga para candi-
datos com Deficiência.  Se inferior a 0,5 (cinco décimos) a 
formação da vaga ficará condicionada à elevação da fração 
para o mínimo de 0,5 (cinco décimos), caso haja aumento 
suficiente do número de candidatos nomeados para o em-
prego.
5.4  Será considerada como deficiência àquela con-
ceituada na medicina especializada de acordo com os pa-
drões estabelecidos na Lei Federal nº 13.146, de 06 de julho 
de 2015 – Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência);
5.5  Não serão considerados como deficiência os 
distúrbios de acuidade visual ou auditiva passíveis de corre-
ção simples pelo uso de lentes ou aparelhos específicos;
5.6  Aos deficientes visuais (amblíopes) serão ofere-
cidas provas ampliadas, com tamanho de letra correspon-
dente ao corpo 24. O candidato que não solicitar condições 
especiais para a prova no prazo estabelecido, não a terá 
preparada seja qual for sua alegação;
5.7  É condição obstativa a inscrição no Concurso 
Público, a necessidade de auxiliares permanentes para auxi-
liar na execução das atribuições inerentes à função preten-
dida, ou na realização da prova pelo candidato com neces-
sidade especial;
5.8  Não obstam à inscrição ou ao exercício da ati-
vidade a utilização de material tecnológico de uso habitual 
ou a necessidade de preparação de ambiente físico;
5.9 No ato da inscrição, o candidato com deficiên-
cia ou necessidades especiais deverá declarar sua intenção 
de concorrer às vagas reservadas aos deficientes físicos, 
mencionando a deficiência da qual possui. Ele também 
deverá enviar o Laudo Médico atestando a espécie, o grau 
ou nível de deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença – 
CID, bem como a provável causa de deficiência, via SEDEX à 
INTEGRI BRASIL – Projetos e Serviços Integrados Ltda. EPP, 
localizada na Rua Dr. Graciano Geribello, 308 - B. Alto – Itu/
SP CEP: 13311-010 até a data do encerramento das inscri-
ções; Importante: mencionar o nome completo do candida-
to, CPF, nome do concurso, número do edital e emprego ao 
qual concorre. 
5.10 O candidato que declarar falsamente a defici-
ência será excluído do processo, se confirmada tal situação, 
em qualquer fase deste Concurso Público, sujeitando-se as 
consequências legais pertinentes;
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5.11  Os candidatos com deficiência participarão 
deste Concurso Público em igualdade de condições com os 
demais candidatos no que concerne: a) ao conteúdo das 
provas escritas; b) à avaliação e aos critérios de aprovação; 
c) ao horário e ao local de aplicação das provas; d) à nota 
mínima exigida para todos os demais candidatos;
5.12  Na falta de candidatos aprovados para as vagas 
reservadas aos candidatos com deficiência, essas serão pre-
enchidas pelos demais candidatos, observando-se a ordem 
de classificação;
5.13  A publicação do resultado final do Concurso 
Público será feita em duas listas, contendo, a primeira, a 
pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos candi-
datos com deficiência, e a segunda, somente a pontuação 
destes últimos, observada a respectiva ordem de classifica-
ção;
5.14  À medida que forem sendo oferecidas as va-
gas, a Prefeitura convocará para o seu provimento, os can-
didatos pela ordem de classificação, até a 9ª vaga constan-
te da listagem geral, para então destinar a primeira vaga 
reservada - e chamamento - pela listagem destinada aos 
candidatos com deficiência. Em caso de surgimento de no-
vas vagas no decorrer do prazo de validade do Concurso 
Público, aplicar-se-á a mesma regra e proporcionalidade 
previstas no ITEM 5.2;
5.15  O candidato com deficiência que no ato de 
inscrição não declarar essa condição ou ainda não enviar o 
Laudo Médico, não será considerado como candidato com 
necessidade especial, apto para concorrer às vagas reser-
vadas, mesmo que tenha assinalado tal opção no ato da 
inscrição on-line. Neste caso não poderá impetrar recurso 
em favor de sua situação posteriormente. 
5.16  Os candidatos com deficiência, aprovados e 
habilitados, se convocados para contratação, serão avalia-
dos por uma equipe multidisciplinar nomeada pela Prefei-
tura que atestará a compatibilidade das atividades exerci-
das do emprego com o grau e especificidade da deficiência 
declarada.
6. DAS PROVAS
6.1  DAS PROVAS OBJETIVAS – FASE ÚNICA
6.1.1 O CONCURSO constará de Prova Objetiva para 
todos os Candidatos inscritos, visando à capacitação para 
o emprego, cujas matérias versarão sobre o programa es-
pecificado no ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E 
SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS, que faz parte integrante e 
inseparável do presente Edital.
6.1.2  A Prova Objetiva visa avaliar o grau de conhe-
cimento teórico do candidato, necessário ao desempenho 
da função, e constarão de 40 (quarenta) questões, em for-
ma de testes de múltipla escolha, com 04 alternativas cada 
uma, onde apenas uma alternativa é correta, valendo 2,5 
pontos (dois pontos e meio).
6.1.3 A prova objetiva visa avaliar o grau de conhe-
cimento teórico do candidato, necessário ao desempenho 
da função, e será constituída com a composição disposta 
no ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E SUGESTÕES 
BIBLIOGRÁFICAS. 
7. DA CONVOCAÇÃO PARA A PROVA OBJETIVA
7.1  DA CONVOCAÇÃO DA PROVA OB-
JETIVA 
7.1.1 A realização da Prova Objetiva está prevista 
para o dia 23 de setembro de 2018, no município de Monte 
Alegre do Sul/SP. Poderá, contudo, haver mudanças na data 
prevista dependendo do número de inscritos e a disponibi-
lidade de locais para a realização das provas. 
7.1.2 Ao candidato só será permitida a realização da 
prova na data, no local e horários constantes no Edital de 
Convocação, a ser divulgado e publicado na forma do ITEM 
7.1.3;
7.1.3 A confirmação da data e as informações sobre 
horários e locais para realização das provas serão divulga-
das, oportunamente, única e exclusivamente por EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO, pelos seguintes meios:
a) Publicação na IMPRENSA OFICIAL DE MONTE 
ALEGRE DO SUL;
b) Pela internet nos endereços  www.integribrasil.
com.br ou www.montealegredosul.sp.gov.br e ainda;
c) Por afixação no quadro de avisos do Paço Mu-
nicipal de Monte Alegre do Sul/SP; 
7.1.4 Não haverá convocação por e-mail, via correio 
ou por qualquer outro meio, não previsto neste Edital. 
7.1.5 O candidato deverá comparecer ao local desig-
nado para a realização da prova objetiva com antecedência 
de 30 (trinta) minutos munido, OBRIGATORIAMENTE, de: 
a)  Caneta de tinta azul ou preta, lápis preto e bor-
racha;
b)  Do comprovante de inscrição (boleto acompa-
nhado do respectivo comprovante de pagamento) - apenas 
quando o candidato observar que o seu nome não consta 
na Relação de Inscritos;
c)  Documento Original de IDENTIDADE (com 
foto). Não serão aceitos protocolos de documentos ou bo-
letins de ocorrência.
8. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA PROVA
8.1  DA PRESTAÇÃO DA PROVA OBJE-
TIVA – FASE ÚNICA

8.1.1 O candidato deverá chegar ao local das Provas 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horá-
rio estabelecido para a realização das Provas, visto que os 
portões de acesso às salas de Prova serão fechados rigoro-
samente no horário estabelecido em edital de convocação, 
e ainda:
a) Somente será admitido para realizar a prova o 
candidato que estiver munido de documento de identidade 
original com foto, descritos no ITEM 4.15 devendo estar em 
perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do 
candidato com clareza.
b) Não serão aceitos, por serem documentos des-
tinados a outros fins: Boletim de Ocorrência, Protocolos, 
Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional 
de Habilitação (modelo antigo sem foto), Carteira de Estu-
dante, Crachás, Identidade Funcional de natureza pública 
ou privada.
c) Não será admitido no local de prova o candida-
to que se apresentar após o horário determinado.
d) Não haverá segunda chamada, seja qual for 
o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato.
8.1.2 A duração das Provas Objetivas será de 
03h00min. (três horas). Iniciadas as provas nenhum can-
didato poderá se retirar da sala antes de completado 01 
(uma) hora, a partir do início da realização da prova, exceto 
quando acompanhado de um fiscal.
8.1.3 Os eventuais erros de digitação de nome, nú-
mero de documento de identidade e data de nascimento, 
deverão ser corrigidos no dia da prova objetiva, em formu-
lário específico.
8.1.4 No ato da realização da prova objetiva será for-
necido o Caderno de Questões e o Gabarito Oficial, no qual 
o candidato deverá assinalar as respostas. 
8.1.5 Somente haverá substituição do Gabarito de 
Respostas se o mesmo estiver com falhas de impressão que 
impossibilitem o candidato de imprimir ali suas respostas.
8.1.6 No decorrer da Prova o candidato que obser-
var qualquer anormalidade gráfica ou irregularidade na 
formulação de alguma questão, deverá manifestar-se junto 
ao Fiscal de Sala que anotará na folha de ocorrências para 
posterior análise da banca examinadora, sob pena de não 
poder apresentar, posteriormente, eventual recurso.
8.1.7 Ao terminar a Prova Objetiva, o candidato en-
tregará o Caderno de Questões e o Gabarito Oficial pré-
-identificado e devidamente assinado ao fiscal de sala. Os 
gabaritos sem assinatura não serão  computados e o can-
didato será excluído do concurso.
8.1.8 Por razões de ordem técnica e de segurança, 
não será fornecido o Caderno de Questões aos candidatos 
no dia da prova. CONTUDO, o Caderno de Questões ficará à 
disposição do candidato, durante todo o período destinado 
ao recurso da prova, através do site www.integribrasil.com.
br - no “Painel do Candidato”, no link “Anexos”.
8.1.9  O GABARITO OFICIAL e o RESULTADO PRELI-
MINAR serão divulgados a partir das 18h00 do dia subse-
quente da realização das respectivas provas. 
8.1.10 Ao final das provas, duas testemunhas, prefe-
rencialmente os 02 (dois) últimos candidatos deverão per-
manecer na sala, sendo liberados somente quando ambos 
tiverem rubricado o verso de todos os Gabaritos e assinado 
a ata da Prova Oficial.
9. DO JULGAMENTO E CORREÇÃO DA PROVA
9.1  DO JULGAMENTO DA PROVA OB-
JETIVA – FASE ÚNICA
9.1.1 As Provas serão avaliadas na escala de 0 (zero) 
a 100 (cem) pontos.
9.1.2 Não serão computadas as questões em branco 
ou assinaladas a lápis, as questões com duas ou mais alter-
nativas assinaladas e as questões rasuradas. Não deverá ser 
feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas 
ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida incor-
retamente pelo sistema de correção, acarretando anulação 
parcial ou integral da prova daquele candidato.
9.1.3 Os pontos correspondentes às questões por-
ventura anuladas serão atribuídos a todos os candidatos, 
independente da formulação de recursos.
9.1.4 Serão considerados habilitados e classificados 
os candidatos que obtiverem 50 (cinquenta) pontos ou 
mais na Prova Objetiva.
9.1.5 O candidato que não obtiver o número mínimo 
de pontos exigidos neste Edital estará automaticamente eli-
minado do concurso.
10. DA PONTUAÇÃO POR TÍTULOS
10.1 Concorrerão à PONTUAÇÃO DE TÍTULOS, os 
candidatos que forem habilitados na Prova Objetiva com 
a pontuação mínima exigida e que forem possuidores de 
títulos, além da formação básica exigida no item 2.5 – DO 
QUADRO DE EMPREGOS sendo-lhes atribuídos os seguin-
tes pontos:
a) 03 pontos: Título de Doutor na Área, concluído 
até a data da entrega; limitado a 01 título.
b) 02 pontos: Título de Mestre na Área, concluído 
até a data da entrega; limitado a 01 título.
c) 01 ponto: Curso de Pós Graduação – Especiali-
zação na área, limitando-se à apenas 01 título. 

10.2 A pontuação máxima relativa aos títulos acima 
descritos não poderá ultrapassar o limite de 06 (seis) pon-
tos. Eventuais pontos adicionais serão descartados.
10.3  Os documentos referentes aos títulos – NÍVEL 
SUPERIOR – deverão ser apresentados, atendendo as se-
guintes condições:
a) DOUTOR e ou MESTRE na área: Diploma de-
vidamente registrado; ou certificado e ou declaração de 
conclusão de curso acompanhado do respectivo Histórico 
Escolar;
b) PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU (especiali-
zação ou aperfeiçoamento): Certificado de conclusão de 
curso, expedido por instituição (oficialmente reconhecida), 
em papel timbrado, contendo carimbo, assinatura do res-
ponsável e CARGA HORÁRIA com no mínimo de 360 horas, 
EXPLICITAMENTE declaradas no certificado. 
c) Os certificados expedidos em língua estrangei-
ra deverão vir acompanhados pela correspondente tradu-
ção efetuada por tradutor juramentado ou revalidados por 
Universidades Oficiais que mantenham cursos congêneres; 
devidamente credenciadas pelo órgão competente.
10.4 A entrega de documentos relativos a títulos 
não é obrigatória, não sendo, portanto, motivo para ex-
clusão do concurso. O(s) título(s) entregue(s) não será (ão) 
devolvido(s) posteriormente ao candidato, sob hipótese al-
guma.
10.5 A avaliação dos títulos estará sob a responsabi-
lidade da empresa INTEGRI BRASIL – PROJETOS E SERVIÇOS 
INTEGRADOS LTDA EPP e da Comissão de Acompanha-
mento deste concurso.
10.6 A entrega de títulos é de inteira responsabilida-
de do candidato, e os documentos deverão ser entregues 
EXCLUSIVAMENTE no dia e horário da aplicação da respec-
tiva prova. 
10.7 A entrega dos documentos deverá proceder da 
seguinte maneira:
a) EM CÓPIAS AUTENTICADAS (obrigatoriamen-
te). 
b) Preencher corretamente o ANEXO III – FOR-
MULÁRIO PARA ENTREGA DE TÍTULOS 
c) Lacrar o envelope e escrever do lado de fora 
apenas o código do emprego..
10.8      Não serão aceitos e/ou validados os documentos de 
Títulos nas Seguintes Condições:
a) Que sejam protocolos dos documentos ou via 
fac-símile.
b) Que sejam documentos originais.
c) Que as cópias não estejam AUTENTICADAS;
d) Que estejam em envelopes abertos.
e) Que estejam sem o respectivo ANEXO III – 
FORMULÁRIO PARA ENTREGA DE TÍTULOS.
10.9 O envelope com os Títulos deverá ser entregue 
pelo candidato à INTEGRI BRASIL, no dia e horário da apli-
cação das provas, e não serão verificados no ato da entrega.
10.10  Os documentos de Títulos que forem represen-
tados por diplomas ou certificados/certidões de conclusão 
de curso deverão estar acompanhados do respectivo histó-
rico escolar, mencionando a data da colação de grau, bem 
como deverão ser expedidos por Instituição Oficial ou reco-
nhecidos, em papel timbrado, e deverão conter carimbo e 
identificação da instituição e do responsável pela expedição 
do documento.
10.11 Sob nenhuma hipótese serão aceitos docu-
mentos fora desta data e no período destinado à respectiva 
prova. Não serão aceitos substituições de documentos pos-
teriores à data fixada, bem como títulos que não constem 
dos itens apresentados neste capítulo. Também não será 
permitida a anexação de qualquer documento ao formulá-
rio de interposição. 
11. DA CLASSIFICAÇÃO
11.1 A nota final do candidato habilitado no concur-
so será à da pontuação da Prova Escrita Objetiva com no 
mínimo 50 (cinquenta) pontos mais a pontuação de títulos 
para os empregos de nível superior completo. Os candida-
tos aprovados serão classificados por ordem decrescente 
de valor da nota final.
11.2 Em caso de igualdade na classificação definitiva 
terão preferência sucessivamente: 
a) O candidato que tiver mais idade;
b) O candidato que tiver maior número de filhos 
menores de 18 anos ou inválidos;
c) Sorteio.
12. DO RECURSO
12.1 O candidato poderá apresentar recurso no pra-
zo de 48 horas (quarenta e oito horas), a contar da divul-
gação no site www.integribrasil.com.br desde que versem, 
exclusivamente, sobre questões de legalidade contadas, 
respectivamente a partir da:
 a) Publicação do Edital; 
 b) Da aplicação das Provas e da Entrega dos 
Títulos; 
 c) Da divulgação das Provas e dos Gabaritos 
Oficiais;
 d) Do Resultado das Provas Objetivas e Entrega 

de Títulos;
 e) Da Classificação Final, exclusivamente quan-
do se tratar de erro de lançamento, critério de desempate 
ou falha de sistema.
12.2 No caso de recurso em pendência, o candidato 
participará, condicionalmente, da fase subsequente do con-
curso.
12.3 O recurso deverá ter argumentação lógica e 
consistente, caso contrário será preliminarmente indeferido.
12.4 Recursos inconsistentes e/ou fora das especi-
ficações estabelecidas neste edital serão preliminarmente 
indeferidos. 
12.5  O candidato interessado em interpor recurso 
quanto a qualquer uma das fases estabelecidas no ITEM 
12.1 deverá proceder da seguinte maneira:
a)  Acessar o site www.integribrasil.com.br;  
b) Acessar o “Painel do Candidato”, localizar o bo-
tão “RECURSO” (que somente estará visível dentro do prazo 
disponível para recurso);
c)  Preencher corretamente os campos do formu-
lário correspondente ao tipo de recurso;
d)  Preencher as razões do recurso e Clicar em en-
viar.
Observação: somente será permitido o protocolo de um 
único recurso para cada tipo discriminado no item 12.1.
12.6 Não serão aceitos recursos que: 
a) Estejam em desacordo com o ITEM 12.1 deste Edital.
b) Estejam fora do prazo estabelecido para cada etapa.
c) Não apresentem fundamentação lógica e consistente.
d) Apresentem argumentação IDÊNTICA a outro recurso 
recebido anteriormente.
12.7  Recebido o pedido de recurso, a Banca Exami-
nadora decidirá pela manutenção, reforma do pedido ou 
ato recorrido, dando-se ciência da referida decisão à Co-
missão Fiscalizadora de concurso e assim que publicado o 
parecer, disponibilizará ao candidato a resposta do recurso 
na íntegra, através do site da INTEGRI, no “Painel do Candi-
dato”, no link “Meus Recursos”.
12.8 Em hipótese alguma haverá, vista de Provas, 
revisão de recursos e recurso do recurso.
12.9  O recurso apresentado fora do prazo estabele-
cido será indeferido.
12.10  Se do exame de recursos resultar anulação de 
questão ou de item de questão, ou alteração de Gabarito, a 
pontuação  correspondente a essa questão, item ou altera-
ção de Gabarito será atribuído a todos os candidatos, inde-
pendente de terem recorrido, ficando desde já estabelecido 
que:
a) O candidato que acertou uma questão, e posteriormente 
esta seja anulada, ele permanecerá com o ponto já conquis-
tado pelo acerto da questão;
b) O candidato que acertou uma questão, e posteriormente 
esta seja alterada, ele perderá o ponto conquistado ante-
riormente pelo acerto da questão.
12.11 Após julgamento dos recursos serão divulga-
das as devidas alterações ocorridas caso haja procedência 
de recurso interposto dentro das especificações, podendo 
eventualmente alterar o resultado da Prova, classificação fi-
nal e ou até a desclassificação do candidato que não obtiver 
a nota mínima exigida para aprovação no concurso. 
13. DA CONVOCAÇÃO / CONTRATAÇÃO PARA O EMPREGO
13.1  A convocação para posse no emprego obede-
cerá rigorosamente à ordem de classificação dos candida-
tos aprovados, observada a necessidade da Prefeitura e o 
limite fixado por lei.
13.2  A convocação que trata o item anterior será 
realizada mediante a publicação de edital que estabelecerá 
o prazo mínimo para comparecimento do candidato, po-
dendo ainda utilizar-se de outros meios de comunicação 
desde que possibilite a comprovação do recebimento da 
convocação pelo candidato.
13.3  A aprovação no concurso não gera direito à 
contratação automática aos candidatos classificados abai-
xo do número de vagas indicadas no item 2.5 do presente 
edital, mas esta, quando se fizer, respeitará a ordem de clas-
sificação final.
13.4  Por ocasião da convocação que antecede a 
posse, os candidatos classificados deverão apresentar do-
cumentos originais, descritos no ANEXO IV – RELAÇÃO DE 
DOCUMENTOS - acompanhados de uma cópia que com-
provem os requisitos para posse e que deram condições de 
inscrição, estabelecidos no presente Edital, bem como os 
demais documentos legais que lhe forem exigidos. A pre-
feitura poderá, ainda solicitar outros documentos que julgar 
necessário.
13.5  Obedecida à ordem de classificação, para efei-
to de posse e exercício, fica o candidato convocado sujeito 
à aprovação em exame médico, elaborado por médicos 
especialistas em medicina do trabalho indicados pela pre-
feitura, que avaliarão sua capacidade física e mental no 
desempenho das tarefas pertinentes ao emprego ao qual 
concorre.
a) As decisões dos médicos especialistas, são de 
caráter eliminatório para efeito de contratação, são sobera-
nas e delas não caberá qualquer recurso.
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13.6 Os candidatos com Deficiência, aprovados e 
habilitados, se convocados para posse e exercício, serão 
avaliados por junta médica designada pela prefeitura que 
atestará a compatibilidade das atividades exigidas para a 
Função com o grau e especificidade da deficiência decla-
rada. A avaliação e decisão da junta médica será de caráter 
eliminatório para efeito de contratação.
13.7 O candidato classificado se obriga a manter 
atualizado o endereço perante a prefeitura.
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1  A inexatidão das afirmativas e/ou irregularida-
des nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer 
tempo, em especial por ocasião da contratação, acarretarão 
a nulidade da inscrição, com todas as suas decorrências, 
sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, 
civil ou criminal;
14.2  O candidato deverá manter atualizado seu en-
dereço durante o prazo de validade do concurso, desde que 
aprovado, junto à Prefeitura de MONTE ALEGRE DO SUL/
SP; não lhe cabendo qualquer reclamação caso não seja 
possível à mesma informá-lo da contratação, por falta da 
citada atualização;
14.3 O não atendimento, pelo candidato, das condi-
ções estabelecidas neste Edital, implicará sua eliminação do 
concurso, a qualquer tempo;
14.4 Será excluído do Concurso o candidato que, 
além das demais hipóteses previstas neste Edital:
a) Apresentar-se após o horário estabelecido para 
a realização da (s) prova (s);
b) Apresentar-se para a prova em outro local que 
não seja o previsto no Edital de Convocação;
c) Não comparecer à prova, seja qual for o motivo 
alegado;
d) Não apresentar um dos documentos de identi-
dade exigidos nos termos deste Edital, para a realização da 
prova;
e) Ausentar-se da sala de prova sem o acompa-
nhamento do fiscal;
f) Ausentar-se do local de prova antes de decor-
rido o prazo mínimo;
g) For surpreendido em comunicação com outras 
pessoas ou utilizando-se de calculadoras, livros, notas ou 
impressos não permitidos;
h) Estiver comprovadamente fazendo uso de 
qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação 
(Tablets, celulares, etc.);
i) Lançar mão de meios ilícitos para a execução 
da Prova;
j) Não devolver integralmente o material solicita-
do;
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos tra-
balhos.
14.5 É de inteira responsabilidade de o candidato 
acompanhar os Editais, Comunicados e demais publicações 
referentes a este concurso nos meios indicados, como o site 
www.integribrasil.com.br e no quadro de avisos da Prefeitu-
ra.
14.6 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais 
alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não con-
sumada a providência ou evento que lhes disserem respeito 
ou até a data da convocação dos candidatos para a prova 
correspondente, circunstância que será mencionada em 
edital ou aviso a ser publicado.
14.7 No que tange ao presente concurso, os casos 
omissos serão resolvidos pela COMISSÃO FISCALIZADO-
RA do concurso, especialmente nomeada pela Portaria nº 
169/2017 e pela INTEGRI BRASIL – Projetos e Serviços Inte-
grados Ltda - EPP.
14.8 Os documentos não exigidos judicial ou extra-
judicialmente, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, conta-
dos do encerramento da publicação da Classificação Final 
do concurso serão disponibilizados para envio à Prefeitura 
Municipal de Monte Alegre do Sul/SP.  Caso não seja requi-
sitado e/ou não havendo manifestação, serão incinerados;
14.9 Para efeito de contagem de prazos para recur-
sos serão consideradas as datas de publicação dos atos re-
lativos ao presente concurso no site www.integribrasil.com.
br.
14.10 Caberá ao Prefeito Municipal de Monte Alegre 
do Sul/SP a homologação dos resultados do concurso.
Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém 
possa alegar ignorância, é expedido o presente Edital, que 
fica à disposição pela Internet nos endereços www.inte-
gribrasil.com.br; www.montealegredosul.sp.gov.br  e cujo 
resumo vai publicado na IMPRENSA OFICIAL DE MONTE 
ALEGRE DO SUL, além de outros periódicos que julgar ne-
cessário, bem como, afixado no pátio da Prefeitura Munici-
pal de Monte Alegre do Sul/SP.  

Estância Hidromineral de Monte Alegre do Sul, 03 de 
agosto de 2018.

EDSON RODRIGO DE OLIVEIRA CUNHA 
Prefeito Municipal

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO  
DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

DEFERIMENTO
Atividade Odontológica.
Nº do processo: 1474/2018
Nº CEVS: 353120901-863-000031-1-5
Razão social: RODRIGO NOGUEIRA MARQUES
Responsável legal/técnico: Rodrigo Nogueira Marques
Cabeleireiros, manicure, pedicure e barbearia.
Nº do processo: 1057/2018
Nº CEVS: 35312090-960-000045-1-0
Razão social: MARIA DE FATIMA MOSCA BALBINO MEI.
Responsável legal/técnico: Maria de Fátima Mosca Balbino
Atividades de Estética e outros Serviços de Cuidados com 
a Beleza.
Nº do processo: 537/2018
Nº CEVS: 35312090-960-000046-1-8
Razão social: BÁBARA GODOY FAURER MEI.
Responsável legal/técnico: Bárbara Godoy Faurer
Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, com Pre-
dominância de Produtos Alimentícios – Minimercados, 
Mercearias e Armazéns.
Nº do processo: 1753/2018
Nº CEVS: 35312090-471-000036-1-1
Razão social: N. T. MENDES & CIA. LTDA. ME.
Responsável legal/técnico: Cleandro Mendes Cordeiro/
Neiva Toricelli Mendes
Nº do processo: 0245/2018
Nº CEVS: 35312090-471-000043-1-6
Razão social: LAERTE BENEDITO DE SOUZA MORAES MEI.
Responsável legal/técnico: Laerte Benedito de Souza 
Moraes
Lanchonetes, Casas de Chá, de Sucos e Similares.
Nº do processo: 1740/2018
Nº CEVS: 353120901-561-000040-1-4
Razão social:  MARINEIDA APARECIDA FLAIBAN 
VEZZAN ME
Responsável legal/técnico: Marineida Aparecida Flaiban 
Vezzan/Paulo Roberto Vezzan
Restaurantes e Similares.
Nº do processo: 1009/2018
Nº CEVS: 353120901-561-000147-1-0
Razão social: ADRIANO CESAR ALTHEMAN ME
Responsável legal/técnico: Adriano Cesar Altheman
Nº do processo: 1045/2018
Nº CEVS: 353120901-561-000177-1-0
Razão social: RITA DE CÁSSIA DE ARAÚJO PENTEADO MEI.
Responsável legal/técnico: Rita de Cássia de Araújo 
Penteado

INDEFERIMENTO E CANCELAMENTO 
Lanchonetes, Casas de Chá, de Sucos e Similares.
Nº do processo: 111/2018
Nº CEVS: 353120901-561-000176-0-4
Razão social: Rafael Tavares Paukowski  MEI
Nº do processo: 1953/2018
Nº CEVS: 353120901-561-000069-1-2
Razão social: Radicais da Natureza Com. Var. de Artigos de 
Esp. e Serv. em Eventos
Nº do processo: 1951/2018
Nº CEVS: 353120901-561-000125-1-3
Razão Social: Alan Rodrigues
Serviços Ambulantes de Alimentação
Nº do processo: 1613/2018
Nº CEVS: 353120901-561-000174-0-0
Razão Social: Ana Dirce Pacheco Antunes
Nº do processo: 1948/2018
Nº CEVS: 353120901-561-000081-2-5
Razão Social: Claudeia Lourdes Cotrim
Nº do processo: 1954/2018
Nº CEVS: 353120901-561-000091-2-1
Razão Social: Wagner Donizete Tenório Bueno
Fabricação de Produtos de Padaria e Confeitaria com 
Predominância de Produção Própria.
Nº do processo: 1952/2018
Nº CEVS: 353120901-109-000013-1-7
Razão Social: Edna Amarilia de Paula MEI
Atividades de Estética e Outros Serviços de Cuidados com 
a Beleza.
Nº do processo: 1949/2018
Nº CEVS: 353120901-960-000005-2-3
Razão Social: Danielle Roberta Gomes de Moraes

Bares e Outros Estabelecimentos Especializados em Servir 
Bebidas.
Nº do processo: 1950/2018
Nº CEVS: 353120901-561-000085-1-6
Razão Social: Michel de Oliveira Moreira
Os responsáveis técnicos acima mencionados deverão se 
apresentar nesta Vigilância Sanitária de Monte Alegre do 
Sul, sito à Praça Rinaldo Godoy Borgiane - Piso Superior, 
Balneário municipal no prazo de 05 (cinco) dias a contar 
desta publicação para retirada de documentos.
Ligar (19) 9 97180767 ou (19) 3899 3153 para agendar a 
retirada.
A não retirada da Licença de funcionamento no prazo de 
30 dias acarretará no cancelamento da mesma.

Monte Alegre do Sul, 27 de julho de 2018.
Juliana Franco De Lima                                                                                                              

Chefe da ViSa/VE

EXTRATO DE ADITAMENTOS
Aditamento nº 030/2018; Modalidade: Chamada Publica 
001/2018; Assinatura: 13/07/2018; Contratante: Município 
de Monte Alegre do Sul; Contratada: Margareth Tofanin; 
Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRI-
CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para 
alunos de educação básica pública, matriculados nas Es-
colas Municipais, verba FNDE/PNAE, descritos nos itens 
enumerados no Anexo I, todos de acordo com a Chamada 
Pública n.º 001/2018, contrato nº 028/2018.1. A Cláusula 
Primeira do presente contrato nº 028/2018 passa a ter as 
seguintes alterações: Item 37 Produto Tangerina Murcote 
Unid KG Qtd 2.500 R$ Unit.R$ 3,00.2. Ficam mantidas e 
ratificadas nos exatos termos, as demais cláusulas do con-
trato acima mencionado, não alteradas neste instrumento.
Aditamento nº 031/2018; Modalidade: PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 018/2018; Assinatura: 13/07/2018; Contratante: 
Município de Monte Alegre do Sul; Contratada: KOSSAR 
DO BRASIL LTDA; 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 Re-
ferencia, integrante deste Edital. 1. Fica aditado o Contra-
to nº 052/2015 de 28 de junho de 2018, na CLÁUSULA 
SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA, onde 
esta passa a vigorar a partir de 13 de julho de 2.018, com 
as seguintes adições: ITEM 2 PRODUTO Tenda em lona 
branca 5X5 mt², em bom estado, anti-chama, anti-mofo, 
fechamento lateral e com calha QUANTIDADE 3 VALOR 
UNITÁRIO R$ 380,00 VALOR TOTAL R$ 1.140,00. 2. Ficam 
mantidas e ratificadas nos exatos termos, as demais cláu-
sulas do contrato acima mencionado, não alteradas neste 
instrumento.
Aditamento nº 032/2018; Modalidade: PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 003/2015.; Assinatura: 31/07/2018; Contratante: 
Município de Monte Alegre do Sul; Contratada: MONTE-
SUL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME; Objeto: MON-
TESUL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME 1.Fica aditado 
o Contrato nº 021/2015 de 12 de março de 2015, Adita-
mento nº 015/2016 de 11 de março de 2016, Aditamento 
015/2017 de 10 de março de 2017, Aditamento 036/2017 
de 31 de julho de 2017 com vencimento em 31 de julho 
de 2018 por mais 12 (doze) meses, passando sua vigência 
até 31/07/2019.2. Ficam mantidas e ratificadas nos exatos 
termos, as demais cláusulas do contrato acima menciona-
do, não alteradas neste instrumento.
Aditamento nº 033/2018; Modalidade: PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 008/2015; Assinatura: 31/07/2018; Contratante: 
Município de Monte Alegre do Sul; Contratada: MONTE-
SUL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME; Objeto: Con-
tratação de empresa especializada para a execução de 
serviços de transporte de alunos com veiculo tipo ônibus 
de no mínimo 21 lugares com motorista, para a Faculdade 
de Jaguariúna (FAJ), num raio de até 50 KM 1.Fica aditado 
o Contrato nº 047/2015 de 30 de junho de 2.015, Adita-
mento 026/2016, de 29 de junho de 2.016, Aditamento 
042/2017, de 10 de agosto de 2.017 com término em 31 
de julho de 2018, por mais 12 (doze) meses, passando sua 
vigência até 31/07/2019.2. Ficam mantidas e ratificadas 
nos exatos termos, as demais cláusulas do contrato acima 
mencionado, não alteradas neste instrumento.
Aditamento nº 034/2018; Modalidade: PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 003/2015; Assinatura: 31/07/2018; Contratante: 
Município de Monte Alegre do Sul; Contratada: SERRA 
NEGRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA- EPP; Objeto: 
Contratação de empresa especializada, para execução de 
serviços de transporte de alunos veículo tipo ônibus de 
no mínimo 50 lugares com motorista e veiculo tipo micro 
ônibus de no mínimo 32 lugares com motorista, para a 
Faculdade (FAJ) de Jaguariúna, USF Brag. Paulista, Facul-
dade (FIA) e (LICEU) de Amparo, num raio de até 50KM”, 
conforme especificado no Anexo I, integrante do Edital. 1. 
Fica aditado o Contrato nº 020/2015 de 12 de março de 
2015, Aditamento nº 014/2016 de 11 de março de 2016, 
Aditamento 014/2017 de 10 de março de 2017, Aditamento 
035/2017 de 31 de julho de 2017 com término em 31 de 
julho de 2018, por mais 12 (doze) meses, passando a sua 
vigência até 31 de julho de 2019.2. Ficam mantidas e rati-
ficadas nos exatos termos, as demais cláusulas do contrato 
acima mencionado, não alteradas neste instrumento.

Aditamento nº 035/2018; Modalidade: PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 013/2015; Assinatura: 20/07/2018; Contratante: 
Município de Monte Alegre do Sul; Contratada: SIND-
PLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA-
DASTRO E COBRANÇA LTDA EPP; Objeto: Contratação de 
empresa especializada na administração e gerenciamento 
de fornecimento de documentos de legitimação (cartões 
eletrônicos, magnéticos ou outros oriundos de tecnolo-
gia adequada), para aquisição de gêneros alimentícios em 
estabelecimentos comerciais (hipermercado, supermerca-
do, armazém, mercearia, açougue, peixaria, hortimercado, 
comércio de laticínios e/ou frios, padaria e similares), para 
os empregados públicos da Prefeitura Municipal de Mon-
te Alegre do Sul, a razão de um documento por servidor, 
com valor unitário mensal de R$ 330,00 (trezentos e trinta 
reais. 1. Fica aditado o contrato nº 004/2016 de 20 de ja-
neiro de 2.016, Aditamento 007/2017 de 20 de janeiro de 
2.017, Aditamento 034/2017 com término em 20 de julho 
de 2.018, por mais 12 (doze) meses, passando sua vigência 
até o dia 20 de julho de 2019.2. Ficam mantidas e ratificadas 
nos exatos termos, as demais cláusulas do contrato acima 
mencionado, não alteradas neste instrumento.

EXTRATO DE CONTRATOS
Contrato nº 055/2018; Modalidade: Pregão Presencial nº 
017/2018; Assinatura: 03/07/18; Contratante: Município de 
Monte Alegre do Sul; Contratada: NTDA VEICULOS LTDA 
- EPP. Objeto: 1. “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, inte-
grante deste Edital” Valor: R$ 46.750,00. Vigência: 03/07/19.
Contrato nº 056/2018; Modalidade: Pregão Presencial nº 
017/2018; Assinatura: 03/07/18; Contratante: Município de 
Monte Alegre do Sul; Contratada: SRT NASCIMENTO MA-
QUINAS E EQUIPAMENTOS - EPP. Objeto: 1. “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” Valor: R$ 
49.000,000  Vigência: 03/07/19.
Contrato nº 057/2018; Modalidade: Pregão Presencial nº 
017/2018; Assinatura: 03/07/18; Contratante: Município de 
Monte Alegre do Sul; Contratada: BELLAN TRANSFORMA-
ÇÕES VEICULARES LTDA. Objeto: 1.“ 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.” Valor: R$ 168.000,00. 
Vigência: 03/07/019.
Contrato nº 058/2018; Modalidade: Pregão Presencial nº 
014/2018; Assinatura: 03/07/18; Contratante: Município de 
Monte Alegre do Sul; Contratada: IVAMAR TRANSPORTE 
ESCOLAR LTDA-ME. Objeto: 1.“ Contratação de empresa 
para prestação de serviços de transportes de estudantes, 
com monitor e sem monitor em cada veículo, pelo perío-
do de 12 (doze) meses, para o ano de 2018, conforme es-
pecificado no Anexo I”, integrante deste edital.” Valor:  R$ 
9.118,00. Vigência: 03/07/2019.
Contrato nº 059/2018; Modalidade: Carta Convite nº 
010/2018; Assinatura: 06/07/18; Contratante: Município 
de Monte Alegre do Sul; Contratada: SEGFORTE MONITO-
RAMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI. Objeto: 1.“ 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 – Termo de Referencia, integrante deste Edital”. 
Valor:  R$ 59.200,00. Vigência: 23/07/2019.
Contrato nº 060/2018; Modalidade: Pregão Presencial 
022/2018; Assinatura: 24/07/18; Contratante: Município 
de Monte Alegre do Sul; Contratada: SEGFORTE MONITO-
RAMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI. Objeto: 1.“ Contratação 
de empresa especializada para fornecimento de equipe 
de apoio organizacional para as festividades da Festa do 
Padroeiro Bom Jesus e Aniversário da cidade, em confor-
midade com o Anexo I – Termo de Referencia, integrante 
deste Edital.”. Valor: R$ 46.000,00. Vigência: 03, 04, 05 e 06 
de agosto/2018
Contrato nº 061/2018; Modalidade: Dispensa; Assinatu-
ra: 03/07/18; Contratante: Município de Monte Alegre 
do Sul; Contratada: LUCIANO ANTONIO FERRARESSO 
11265909830. Objeto: 1.“ Contratação de Empresa es-
pecializada para Instalação e manutenção da iluminação, 
Emissão da anotação de responsabilidade técnica (ART), 
Instalação de luminárias de emergência nos locais de 
saída, Instalação elétrica das barracas com devido ater-
ramento e Plantão com pessoal especializado, durante o 
evento denominado “Festa do Morango 2018”, que acon-
tecerá nos dias 06 a 09, 13 a 15 e 20 a 22  de julho de 2018 
em Monte Alegre do Sul.”. Valor: R$ 7.980,00. Vigência: 
23/07/2019.
Contrato nº 062/2018; Modalidade: Carta Convite 
003/2018; Assinatura: 23/05/18; Contratante: Município 
de Monte Alegre do Sul; Contratada: PROJECON PROJE-
TOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP. Objeto: 1.“ Contratação 
de empresa especializada para a execução de serviços de 
“Reforma, melhorias e pintura do Complexo Turístico” do 
município de Monte Alegre do Sul, com recurso origina-
dos do Convênio SET-DADETUR n° 274/2017, de acordo 
com o Anexo I – Memorial Descritivo, Orçamento, Crono-
grama Físico e Financeiro.”. Valor: R$ 90.395,85. Vigência: 
23/11/2018.
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