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Acompanhe o andamento das 
obras em Monte Alegre do Sul

 Monte Alegre do Sul está 
trabalhando para desenvolver 
a sua infraestrutura. Isso não 
significa que antigas estruturas 
que a Prefeitura já possui serão 
deixadas de lado. Desenvolver 
e viabilizar projetos de reforma 
são as medidas mais eficazes 
para devolver a utilidade aos 
prédios públicos e ainda econo-
mizar. 

 É a partir desse pensa-
mento que Monte Alegre do Sul 

está trabalhando: obras que be-
neficiem mais pessoas de todos 
os bairros da cidade. É o caso dos 
banheiros públicos, da rodoviá-
ria e da piscina pública. 

 O mesmo cuidado está 
sendo tomado nos projetos de 
recape e pavimentação. Já está 
sendo realizado o recape de tre-
chos da Estrada Municipal Nel-
son Taufic Nassif. Além disso, 
a Prefeitura formalizou um re-
gistro de preços para operações 

tapa-buracos no município.

 Monte Alegre do Sul se 
desenvolveu como destino tu-
rístico, então, é fundamental 
manter rodovias e estradas mu-
nicipais em bom estado. Tam-
bém é importante lembrar que 
Monte Alegre do Sul tem agro-
pecuária muito forte e que é im-
portante continuar melhorando 
as  condições de escoamento dos 
produtos cultivados por aqui.

•	 Recape da Estrada Muni-
cipal Nelson Taufic Nassif: etapa 
final;

•	 Pavimentação da Rua Luís 
Carlos Borella: etapa final;

•	 Pavimentação da  
Avenida Carlos Piffer: concluída;

•	 Melhoria da Estrada Rural 
da  Moenda: etapa final;

•	 Reforma dos Sanitários 
Públicos: etapa final;

•	 Reforma do Parque  
Ecológico do Camanducaia: em  
andamento;

•	 Reforma da Rodoviária: em 
andamento;

•	 Construção do Portal Turís-
tico das Mostardas: em andamento;

•	 Reforma do Complexo  
Turístico: será iniciada em breve;

•	 Reforma da Piscina  
Pública: em andamento;

•	 Pavimentação da Rua Quin-
tino da Costa: concluída;

•	 Pavimentação da Alameda 
dos Cajus: será iniciada em breve;

•	 Recape de ruas na Ponte 
Preta: em fase de licitação;

•	 Troca de piso da Creche 
Central: concluída;

•	 Lombadas e rotatórias no 
município: será iniciada em breve;

•	 Instalação de reservatório 
de água no bairro da Barra:  será 
iniciada em breve.

Veja o andamento  
das principais  

obras na cidade
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•	 Caseiro (vaga p/ casal, casal deve ter 
experiência em carteira)

•	 Cozinheiro(a) de restaurante industrial 
(ter experiência em carteira)

•	 Eletricista (ter experiência em carteira, 
curso técnico em elétrica e ensino médio 
completo)

•	 Gerente de supermercado (ter experiência 
em carteira e ensino médio completo)

•	 Impressor flexográfico (ter experiência 
em carteira ou carta de referência recente 
e ensino fundamental completo)

•	 Marceneiro (ter experiência em carteira)

•	 Marceneiro (ter experiência em carteira 
ou carta de referência recente e ensino 

fundamental completo)

•	 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 experiência 
em carteira e categoria de habilitação “C” 
ou “D”)

•	 Motorista de caminhão (ter categoria de 
habilitação “E” e condução própria)

•	 Operador de retro escavadeira (ter 
experiência em carteira e categoria de 
habilitação D)

•	 Operador de tupia (ter experiência em 
carteira)

•	 Pedreiro (ter experiência em carteira 

ou carta de referência recente e ensino 
fundamental completo)

•	 Professor(a) de educação física (ter curso 
superior completo)

•	 Servente de obras (ter experiência em 
carteira ou carta de referência recente e 
ensino fundamental completo)

•	 Serralheiro (ter experiência em carteira e 
ensino fundamental completo)

•	 Soldador TIG (ter experiência em carteira 
e ensino médio completo)

•	 Torneiro mecânico (ter experiência em 
carteira, ensino médio completo, categoria 
de habilitação B e veículo próprio) 

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.

Prefeitura Municipal da Estância  
Turística de Monte Alegre do Sul/SP

 Avenida João Girardelli, 500 - Centro 
CEP: 13820-000 - 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) 

 Remédios e produtos de limpeza de-
vem ser mantidos em locais trancados e as 
crianças nunca devem ficar sozinhas em 
casa. Não permita que crianças menores 
engatinhem pela cozinha, principalmente 
quando houver panelas no fogo.

 Não deixe fósforos ou isqueiros, lâ-
minas de barbear, facas, navalhas ou outros 
objetos cortantes ao alcance de crianças.  
Empinar pipas em cima de lajes, muros e em 
outros locais onde haja fiação elétrica é mui-
to perigoso, pois choques elétricos podem 
provocar mutilações, queimaduras e até ma-
tar!

Defesa Civil Informa:  
Cuidados com crianças em casa

Para adoção responsável: 

•	 Fêmea, aproximadamente 2 anos,  
médio porte (16k).

•	 Castrada.

Para alegrar a sua vida com um PET, entre em contato 
com a clínica veterinária, pelo telefone (19) 3899-2074.

Me adote!
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MONTE ALEGRE DO SUL SEDIOU  
REUNIÃO DE PREFEITOS DA APRECESP

 Além dos já conhecidos encan-
tos da estância de Monte Alegre do Sul, 
como a natureza, a cachaça e o Santuário, 
a localização da cidade (a 130 km de São 
Paulo e a 70 km de Campinas) é estratégi-
ca para o desenvolvimento do turismo de 
negócios, com reuniões, fóruns e encon-
tros.
 Um exemplo desse potencial 
foi a realização da 3ª Reunião Ordinária 
de Prefeitos da Associação das Prefeitu-
ras das Cidades Estância de São Paulo 
(APRECESP), realizada nos dias 17 e 18 
de agosto. O encontro mobilizou prefei-
tos das Estâncias Turísticas de São Paulo 
e também trouxe à cidade secretários e 
representantes do Legislativo estadual e 
federal. 
 Entre outros temas, na reunião 
foram discutidas propostas para melho-
rar a aplicação dos recursos do Departa-
mento de Apoio ao Desenvolvimento dos 
Municípios Turísticos do Estado de São 
Paulo (DADETUR), o ranqueamento das 
estâncias e dos Municípios de Interesse 
Turísticos (MITs) e propostas para au-
mentar o fluxo de turistas no estado. 
 Este encontro, além de aumentar 
a circulação de pessoas na cidade, pro-
move os roteiros turísticos, movimenta 
a rede hoteleira e apresenta o nome de 
Monte Alegre do Sul a todo o estado.

Expediente
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Vagas de 
emprego



Oficinas do Posto 
Sebrae Aqui

 Para promover a 
criação e, principalmente, o 
crescimento das micro e pe-
quenas empresas de Monte 
Alegre do Sul, foi instalado 
um posto de atendimento 
“Sebrae Aqui” no município, 
que atende no prédio da Pre-
feitura, à Avenida João Gi-
rardelli, 500, centro. Além de 
orientar empreendedores, o 
Sebrae Aqui oferece cursos e 
oficinas de capacitação. 

Confira as próximas  
oficinas  agendadas:

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

08/10, às 13h: “Formalização”

22/11, às 14h: “Potencialize 
suas Vendas no Natal (Inove 
para Ganhar Mais)”.

Poluição das águas: uma grave ameaça à vida

 A Ouvidoria é o ser-
viço que garante o acesso 
gratuito de qualquer cida-
dão às informações referen-
tes aos órgãos e serviços mu-
nicipais. 

 De acordo com a 
Lei Municipal nº 1836, de 
07/05/2018, qualquer inte-
ressado, devidamente iden-
tificado, poderá ter acesso às 
informações, preferencial-
mente, no site www.mon-
tealegredosul.sp.gov.br e, na 
impossibilidade de utiliza-
ção desse meio, apresentar 
o pedido no Serviço de Ou-
vidoria, que fica localizado à 
Avenida João Girardelli, nº 
500, Centro. 

Fale com a  
Ouvidoria Municipal

 O Conselho Tutelar zela 
por crianças e adolescentes que 
foram ameaçados ou que tiveram 
seus direitos violados. O conselho 
atua conforme determinações do 
Estatuto da Criança e do Adoles-
cente (ECA). Ele não substitui ou-
tros serviços públicos, portanto, 
deve ser acionado se houver re-
cusa de atendimento à criança ou 

ao adolescente. 

 Trata-se de um órgão pú-
blico do município, vinculado à 
Prefeitura e autônomo em suas 
decisões. É também um órgão não 
jurisdicional, uma entidade pú-
blica com funções jurídico-admi-
nistrativas, mas que não integra o 
Poder Judiciário.   

As principais atribuições 
do Conselho Tutelar são: 

•	 Atender crianças e adolescen-
tes ameaçados ou que tiveram 
seus direitos violados e aplicar 
medidas de proteção;

•	 Atender e aconselhar pais ou 
responsáveis;

•	 Levar ao conhecimento do 
Ministério Público fatos que o 
estatuto tenha como infração 
administrativa ou penal;

•	 Encaminhar à justiça os casos 
que a ela são pertinentes;

•	 Requisitar certidões de nas-
cimento e óbito de crianças e 
adolescentes, quando neces-
sário;

•	 Levar ao Ministério Público 
casos que demandem ações 
judiciais.

 O conselho pode fiscalizar 
entidades governamentais e não 
governamentais que executam 
programas de proteção e sócio-
educativos. Este poder, contudo, 
não transforma o Conselho Tute-
lar em fiscal administrativo. 

 O Conselho Tutelar de 
Monte Alegre do Sul fica na Rua 
Capitão José Inácio, nº 91, Centro. 
Os telefones são: (19) 3899-2782 e 
(19) 99882-5907. 

O Conselho Tutelar  de Monte  
Alegre do Sul e suas atribuições 

 A poluição das águas pre-
ocupa autoridades e ambienta-
listas em todo o mundo. Essen-
cial para a vida, este recurso 
está sendo ameaçado. Conforme 
ambientalistas, em breve poderá 
faltar água potável para a popu-
lação. 

 Contudo, pequenas atitu-
des que fazem muita diferença! 
Por exemplo: não jogue lixo nos 
rios, lagos e mares; tenha sem-
pre uma sacola plástica para 
recolher tudo o que for descar-
tável e descartar na lixeira mais 
próxima ou quando chegar em 
casa; não descarte nenhum tipo 
de óleo na rede de esgoto; econo-
mize água, reduzindo o tempo de 

banho e deixe as torneiras fecha-
das enquanto você lava a louça 
ou escova os dentes.

 São medidas simples, mas 

a mudança começa com a cons-
cientização de cada um de nós!

 Faça a sua parte e com-
partilhe essa ideia! 
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Cidade Sustentável



 O Ministério da Saúde de-
terminou, nesta segunda-feira 
(03), a prorrogação da campanha 
de vacinação contra o sarampo e 
a poliomielite até o dia 14 de se-
tembro. Esta medida foi tomada 
porque a meta de imunização de 
crianças de 1 a 5 anos de todo o 
Brasil, que é de 95%, ainda não 
foi atingida. Em Monte Alegre 
do Sul, faltam poucas crianças a 
serem imunizadas. A vacina con-
tinuará sendo aplicada das 9h às 
16h, nas três unidades de saúde.

 O Departamento Munici-
pal de Saúde também fará uma 
operação casa a casa, para asse-
gurar que todas as crianças do 
município sejam imunizadas. É 
importante lembrar que as va-
cinas são seguras e são a única 
forma de prevenção contra o sa-
rampo e a pólio.

Campanha de vacinação contra o sarampo  
e a pólio foi prorrogada até 14/09

 Monte Alegre do Sul irá 
desenvolver  projeto de lei que 
criará um conselho municipal ex-
clusivamente dedicado à prote-
ção e defesa dos direitos dos ani-
mais.

 No último dia 27 de agosto, 
foi realizada uma reunião com ve-
terinários, ambientalistas, mem-
bros do Executivo, Legislativo e 
representantes da causa animal. 
Nessa reunião, foram estabeleci-
dos os princípios deste conselho. 
Em breve, será realizada uma 
segunda reunião, que irá definir 
a base do projeto de lei que será 
enviado à Câmara Municipal.

 O conselho será responsá-
vel por elaborar e executar pro-
jetos, desenvolver campanhas de 
adoção responsável, castração e 
adotar medidas voltados para a 
proteção de animais e, prinscipal-
mente, conscientizar a população 
de Monte Alegre do Sul.

Monte Alegre do Sul terá conselho 
de proteção dos animais

 O Departamento de Assis-
tência e Desenvolvimento Social 
de Monte Alegre do Sul (DADS) 
convoca todas as pessoas ou res-
ponsáveis que recebem o BPC-
-LOAS, BENEFÍCIO DE PRESTA-
ÇÃO CONTINUADA (IDOSO ou 
DEFICIENTE) a comparecer ao 
Departamento para realização 
de atualização e cadastro do Ca-
dastro Único (CADUNICO).

 Todos os beneficiários 
precisam fazer a atualização e o 
cadastramento até o mês de no-
vembro de 2018, sob pena  de  ter 

o auxílio cancelado a partir de ja-
neiro de 2019. 

Documentos necessários:

 Cópia  de RG, CPF, Título 
de eleitor, Carteira de Trabalho; 
Certidão de Nascimento ou Cer-
tidão de Casamento/Averbação;  
Comprovante de Residência e 
Comprovante de Renda.

 O DADS atende de segun-
da a sexta-feira, das 07h às 11h 
e das 13h às 17h, à Rua Coronel 
Luiz Leite, n° 255, Centro; ou pelo 
telefone: (19) 3899-1066.

Assistência Social convoca  
beneficiários do BPC LOAS para 
atualização do Cadastro Único
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As três unidades de saúde de Monte 
Alegre do Sul continuarão a vacinar  

de segunda a sexta, das 9h às 16h. 

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
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 A Rede Municipal de Ensi-
no de Monte Alegre do Sul realiza 
amanhã (07), a partir das 16h30, 
o Desfile Cívico de Independên-
cia. Recriado em 2017, o evento 
é uma importante manifestação 
cívica que promove o resgate da 
cidadania e amor à pátria. O des-
file transitará pelas principais 
ruas centrais, com concentração 
em frente ao Santuário do Senhor 
Bom Jesus.

 Em 196 anos de Brasil in-
dependente, houve muitas trans-
formações políticas e sociais. 
Estimular a participação dos estu-
dantes, bem como de suas famí-
lias é valorizar a nossa história e 
celebrar a nossa soberania.

Escolas Municipais fazem  
Desfile Cívico de Independência  O futsal sub 14 de 

Monte Alegre do Sul ven-
ceu Jaguariúna por 6x2 na 
segunda etapa dos IV Jogos 
Desportivos do Circuito das 
Águas Paulista, e está em 
no 1º lugar na classificação 
geral da categoria. O sub 17 
foi derrotado pela equipe de 
Jaguariúna e está em 3º na 
classificação geral.

 A próxima partida 
será dia 30/09, em Holam-
bra, contra Amparo.

Futsal sub 14 assume 
liderança dos Jogos do 

Circuito das Águas

Desfile Cívico de Independência  
foi retomado em 2017, depois  
de oito anos.

 A tradicional Festa de Exaltação da 
Santa Cruz promete movimentar o Distri-
to das Mostardas entre os dias 14 e 16 de 
setembro.  Considerada um dos principais 
eventos de Monte Alegre do Sul, traz ativi-
dades religiosas, apresentações culturais, 
shows, mini maratona e quermesse.

Programação:

14/09 - Sexta-feira

20h: Missa solene 
21h: Quermesse

15/09 - Sábado

20h: Missa solene  
21h: Quermesse 
22h30: Mateus Camano Banda Show

16/09 -  Domingo

06h: Alvorada e repique de sinos 
08h30: Mini Maratona de Santa Cruz 

10h: Missa Solene 
11h: Quermesse e Almoço 
14h: Dança do Ventre 
15h: Terceira Idade de Pinhalzinho 
16h: Terceira Idade de Monte Alegre do Sul 
19h: Procissão Luminosa com participação 
da Corporação Musical Santa Cecília 
20h: Quermesse 
21h: Edu & Django

Mostardas faz festa de  
Exaltação à Santa Cruz



Na estreia, sub 14 e sub 17 empa-
taram com os adversários de  

Holambra, na cidade de Socorro. 
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Sabores de Monte: gastronomia 
para todos os paladares

 A Prefeitura da Estância 
de Monte Alegre do Sul promove, 
de 07 a 09 de setembro, das 12h às 
22, o Festival Gastronômico Sabo-
res de Monte. 

 O evento traz, para a Pra-
ça Bom Jesus, no Centro Históri-
co da cidade, um cardápio multi-
cultural. São dezenas de receitas 
da culinária internacional en-
contradas nos diferentes trucks 
participantes. 

 As alternativas são mui-
tas, dos tradicionais hambúrgue-
res gourmet a pratos da culinária 
oriental, mexicana, italiana e até 
romena! Haverá atrações cultu-
rais e espaço kids nos três dias e 

evento.

 O festival é organizado 
pelo Departamento de Cultura, 
Esportes e Turismo e tem o apoio 
do Conselho Municipal de Turis-
mo e do Consórcio Circuito das 
Águas Paulista. Esta é a primeira 
edição de um evento realizado em 
conjunto com o Conselho Muni-
cipal de Turismo (COMTUR). 

 
Apresentações culturais

07 de setembro – sexta-feira 

12h: Impacto Acústico

15h:  Violas D’Monte

16h30: Desfile Cívico de  
Independência

20h30: Banda Papel Principal

08 de setembro – sábado

12h: Junior Corrêa

14h30: Dança do Ventre  STU-
DIO AG

15h30: Carlos Mariano

19h30: Capoeira Raça e Funda-
mento

21h30: Maria Lua

09 de setembro – domingo

12h: Luana Chimite

14h30: Dança do Grupo da Me-
lhor Idade

15h30 – Jukelias Acoustic



PORTARIAS ASSINADAS PELO  
EXMO. SR. PREFEITO

PORTARIA N° 311 DE 17 DE AGOSTO DE 2018

Nomeia os servidores municipais abaixo dispostos, sob a 
presidência da Sr. LEANDRO AFFONSO TOMAZI, para 
constituírem Comissão para processo eletivo de servidores 
públicos municipais objetivando o preenchimento de va-
gas na comissão de recursos humanos da municipalidade:

I – LEANDRO AFFONSO TOMAZI  
II – LUCIANA MARIA GONÇALVES BENEDETTI 
III – CAIO HENRIQUE ARAUJO SALGADO 
IV – GIOVANA HELENA VICENTINI CORDEIRO

PORTARIA Nº 312 DE 17 DE AGOSTO DE 2018

Nomeia para ocupar o empregos público no município do 
Monte Alegre do Sul, nos ditames do Concurso Público n° 
01/2017, o servidor abaixo descrito para o cargo concursa-
do:

Nome / Admissão / RG / CPF / Cargo

PAULO GILBERTO PAVAN / 06/08/2018 / 32.222.340-4 / 
275.321.748-32 / MOTORISTA

PORTARIA N° 313 DE 17 DE AGOSTO DE 2018

Prorroga  a licença sem vencimentos a empregada pública 
municipal GISLAINE APARECIDA LEOPOLDINO ROSSI, 
RG nº 46.671.662-X, ocupante do emprego público de provi-
mento permanente de Técnico em Enfermagem, pelo perí-
odo de 02 (dois) anos a partir de 22/07/2018 até 21/07/2020. 

PORTARIA N° 314 DE 28 DE AGOSTO DE 2018

Nomeia  para  exercer as funções de Controle Interno a ser-
vidora MARCIA DONIZETE LASTORIA, RG. 20.446.044, a 
partir de 28/09/2018.

PORTARIA N° 315 DE 31 DE AGOSTO DE 2018

Concede  a pedido licença sem vencimentos ao empregado 
público municipal AMARILDO FRANCO DE LIMA, RG nº 
21.088.866, ocupante do emprego público de provimento 
permanente de Operador de Pá Carregadeira, pelo período 
de 02 (dois) anos a partir de 01/09/2018 até 30/08/2020

PORTARIA N° 316 DE 31 DE AGOSTO DE 2018

Designa  os servidores abaixo relacionados para a execução 
das ações de vigilância sanitária, nos respectivos cargos e 
funções:

Nome / RG nº / Formação / Cargo-função / Nº credencial

Catia Regina Conti / 41.045.421-7 / Nível Superior Comple-
to / Diretora de Saúde / 001

Juliana Franco de Lima / 33.133.392-2 / Nível Superior 
Completo / Chefe da Vigilância Sanitária / 002

Letícia Fernanda Ferreira Afonso / 28.077.907-0 / Nível 
Médio / Visitador Sanitário / 003

Robson Rodrigo Domingues de Faria / 34.269.083-8 / Nível 
Superior Completo / Diretor de Obras / 004

Dr. José Tadeu de Campos Nóbrega / 5.117.195 / Nível Supe-
rior Completo / Médico Sanitarista / 005 

Josie Aparecida Moreira / 32.235.030-X / Nível Superior 
Completo / Enfermeira de PSF / 006 

Márcia Cristina Luiz / 14.474.011 / Nível Médio / Agente 
de Fiscalização / 007

Ana Maria Lorandi da Fonseca / 17.939.750-3 / Nível Mé-
dio / Operadora de Equipamento Odontológico / 008

Karen Jeanne de Souza / 47.626.321-9 / Nível Médio / Visi-
tador Sanitário / 009

Cristiane Schiavoni Montini / 21.248.744-9 / Nível Supe-
rior Completo / Agente de Fiscalização / 010

Luis Cesar da Silva / 20.672.332 / Nível Médio / Duchista/
Atendente / 011

DECRETOS ASSINADOS PELO  
EXMO. SR. PREFEITO

DECRETO N° 2.125 DE 29 DE AGOSTO DE 2.018

Nomeia membros do Conselho Municipal de Acompa-
nhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação – Conselho do FUNDEB de 
Monte Alegre do Sul e dá outras providências. Registrado 
e publicado em 29 de agosto de 2018. A municipalidade in-
forma que a íntegra deste Decreto encontra-se disponível 
no saguão do Paço Municipal e no site da internet www.
montealegredosul.sp.gov.br.

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO PARA PROCES-

SO ELETIVO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 
OBJETIVANDO O PREENCHIMENTO DE VAGAS NA 

COMISSÃO DE RECURSOS HUMANOS DA MUNICIPA-
LIDADE EDITAL Nº 01/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 
MONTE ALEGRE DO SUL, no uso de suas atribuições con-
feridas pela Lei Orgânica do Município e pela Lei Comple-
mentar nº 03/2017, torna público a abertura das inscrições, 
estabelece as normas do Processo Eleitoral e CONVOCA 
todos os interessados a se inscreverem na forma da nomi-
nada Lei e do presente Edital, às vagas de membro da Co-
missão de Recursos Humanos da Municipalidade de Monte 
Alegre do Sul.

1 - DA FUNÇÃO E DO NÚMERO DE VAGAS

1.1 Para este Processo Eletivo, serão escolhidos 04 (quatro) 
servidores municipais titulares e, ainda, serão definidos 02 
(dois) suplentes, conforme de depreende do art. 45 da Lei 
Complementar nº 03/2017, todos eleitos para um mandato 
de dois anos.

1.1.1 Ao candidato eleito na suplência, deverá gerar apenas 
a expectativa de direito ao exercício da função.

1.2 A escolha para membro da Comissão de Recursos Hu-
manos da Municipalidade de Monte Alegre do Sul dar-se-á 
através de voto direto e secreto pela totalidade de servido-
res municipais da Prefeitura da Estância Hidromineral de 
Monte Alegre do Sul.

1.3 O servidor público municipal eleito exercerá as funções 
da Comissão de Recursos Humanos concomitantemente 
com as atribuições de seu emprego, sendo permitido tão 
somente a participação nas reuniões e outras atividades da 
Comissão durante seu horário de trabalho.

1.4 Os membros da Comissão de Recursos Humanos da 
Municipalidade de Monte Alegre do Sul não perceberão 
qualquer remuneração adicional por sua participação na 
Comissão.

1.5 São atribuições da Comissão de Recursos Humanos da 
Municipalidade de Monte Alegre do Sul e, consequente-
mente, de seus integrantes:

1.5.1 Acompanhamento da aplicação da Lei Complementar 
nº 03/2017 e sua alterações;

1.5.2 Revisão da legislação sobre servidores municipais, que 
deverá ocorrer a cada cinco anos;

1.5.3 Acompanhamento dos processos de promoção de em-
pregados públicos;

1.5.4 Realização da avaliação de desempenho dos servido-
res em estágio probatório, na forma estabelecida em lei.

2 - CRONOGRAMA DAS ETAPAS DO PROCESSO ELETI-
VO

2.1 PERÍODO DE INSCRIÇÃO: DE 10 à 14 DE SETEMBRO 
DE 2018.

2.2 DIVULGAÇÃO DA LISTA PRELIMINAR DOS CAN-
DIDATOS INSCRITOS: ATÉ O DIA 17 DE SETEMBRO DE 
2018.

2.3 DATA PREVISTA DA ELEIÇÃO: DIA 11 DE OUTUBRO 
DE 2018, das 07:00 às 17:00 horas, na sede da Prefeitura 
Municipal à Av. João Girardelli, 500 – Centro.

2.4 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO ELEI-
TORAL: ATÉ O DIA 15 DE OUTUBRO DE 2018.

2.5 HOMOLOGAÇÃO E POSSE - ATÉ O DIA 17 DE OUTU-
BRO DE 2018.

3 - DA INSCRIÇÃO

3.1 As inscrições estarão abertas no período de DE 10 à 
14 DE SETEMBRO DE 2018, das 07:00 às 11:00horas e das 
13:00 às 17:00 horas, na Seção de Recursos Humanos da 
Municipalidade, na sede da Prefeitura Municipal à Av. 
João Girardelli, 500 – Centro;

3.2 A inscrição bem como a candidatura será individual; o 
simples ato de inscrição do candidato implicará na aceita-
ção das normas contidas neste edital.

3.3 Não será aceita a inscrição de candidato que não aten-
der rigorosamente ao estabelecido neste edital.

3.5 O uso de documentos e/ou informações falsas, decla-
radas no requerimento de inscrição pelo candidato., terá 
como consequência a nulidade da inscrição a qualquer 
tempo, bem como serão nulos todos os atos dela decorren-
te, sem prejuízo de responsabilização dos envolvidos con-
forme dispõe a legislação vigente.

3.6 A homologação das inscrições de candidatos bem ou-
tros atos relativos ao processo eleitoral serão publicados no 
Quadro de Avisos do município, site oficial do município 
(www.montealegredosul.sp.gov.br) e Diário Oficial.

4 - DOCUMENTOS E CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO

4.1 Para formalizar a inscrição, os interessados deverão 
comparecer ao local indicado no item 3.1 deste edital, muni-
dos da cédula de identidade, devendo preencher e assinar 
requerimento de inscrição fornecido pela Municipalidade.

4.2 Para a candidatura a membro da Comissão Municipal 
de Recursos Humanos, o servidor não pode estar em está-
gio probatório e não pode ter sofrido penalidades adminis-
trativas.

5 - DOS PROCEDIMENTOS ELEITORAIS

5.1 Transcorridos os prazos, o aviso contendo a relação 
dos candidatos será publicado no site oficial do município 
www.montealegredosul.sp.gov.br e afixado nos próprios 
municipais.

5.2 O pleito para a escolha dos membros da Comissão de Re-
cursos Humanos da Municipalidade será realizado no DIA 
11 DE OUTUBRO DE 2018;

5.3 Os integrantes da comissão organizadora do processo 
eleitoral fiscalizarão o processo de eleição, que ocorrerá no 
período das 07:00 às 17:00 horas no dia indicado no item 5.2 
deste, na sede da Prefeitura Municipal à Av. João Girardelli, 
500 – Centro, coletando assinatura, entregando a cédula 
em branco ao servidor e recolhendo a cédula com o voto do 
empregado municipal.

5.3.1 O servidor municipal não é obrigado a votar.

5.4 As cédulas serão confeccionadas pela Comissão Organi-
zadora do Processo Eleitoral.

5.5 O Eleitor deverá \lotar em apenas 01 (um) candidato.

5.6 Encerrada a votação, se procederá, imediatamente, a 
contagem dos votos e sua apuração, sob responsabilidade 
da comissão organizadora do processo eleitoral.

5.7 Concluída a apuração dos votos e decididos os eventuais 
recursos, a Comissão Organizadora do Processo Eleitoral 
proclamará o resultado, providenciando a publicação do 
nomes dos candidatos votados, com o número dos sufrá-
gios recebidos.

5.7.1 Os quatro (04) candidatos mais votados serão conside-
rados eleitos ficando os 02 (dois) seguintes, pela respectiva 
ordem de votação, como suplentes;

5.7.2 O candidato que receber a maior votação será decla-
rado Presidente da Comissão de Recursos Humanos da 
Municipalidade.

5.8 Havendo empate na votação, será considerado eleito o 
candidato:

I - que possuir maior tempo de serviço público local;

lI - persistindo o empate, terá prioridade o servidor mais 
idoso;

IlI - esgotados os recursos acima, sorteio entre candidatos;

5.9 A partir do encerramento e da apuração dos resultados, 
será divulgado o resultado final do Processo Eletivo.

6 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1 A inscrição do candidato implica na aceitação tácita das 
condições estabelecidas no presente edital;

6.2 É de exclusiva responsabilidade do candidato inscrito, 
acompanhar a publicação ou divulgação dos atos concer-
nentes ao Processo Eleitoral, divulgados no site da prefei-
tura e

por afixação nos próprios municipais, obrigando-se a aten-
der aos prazos e condições estipulados neste Edital e nos 
que forem publicados durante a execução do Processo Ele-
tivo.

6.3 As datas e locais para realização de eventos relativos ao 
presente processo poderão sofrer alterações em casos es-
peciais, o que será oportunamente publicado no site oficial 
do Município (www.montealegredosul.sp.gov.br) e afixado 
nos próprios municipais.

6.4 Os casos omissos e no âmbito de sua competência serão 
resolvidos pela Comissão Organizadora do Processo Eleito-
ral, designada pela Portaria n° 311 de 17 de agosto de 2018.

Monte Alegre do Sul, 24 de agosto de 2018 
EDSON RODRIGO DE OLIVEIRA CUNHA 

Prefeito Municipal

O Prefeito da Estância Hidromineral de Monte Alegre do 
Sul/SP, usando das atribuições legais, faz saber que fará 
realizar, através da empresa INTEGRI BRASIL – Projetos 
e Serviços Integrados Ltda. EPP, as INSCRIÇÕES para o 
Concurso Público de Provas e Títulos Nº 01/2018 – com a 
supervisão da Comissão de Concurso especialmente no-
meada pela Portaria nº 169/2017, para o preenchimento de 
vagas disponíveis para os empregos constantes do ITEM 2.5 
- QUADRO DE EMPREGOS do edital. O edital encontra-se 
disponível na IMPRENSA OFICIAL DE MONTE ALEGRE 
DO SUL, pela Internet nos endereços  www.integribrasil.
com.br e www.montealegredosul.sp.gov.br; e ainda afixa-
do no quadro de avisos da Prefeitura.

EXTRATO DE ADITAMENTOS

Aditamento nº 038/2018; Modalidade: Concorrência Públi-
ca n° 02/2016; Assinatura: 10/08/2018; Contratante: Muni-
cípio de Monte Alegre do Sul; Contratada: C. MONTINI & 
CIA LTDA EPP; Objeto: “ADITAMENTO DE COMPROMIS-
SO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS ”1.Considerando que o 
termo de compromisso de doação com encargos exige para 
a devida instalação, construção e inicio do funcionamento 
da indústria licitante, além de a aprovação do projeto da 
obra junto ao Departamento de Obras da Municipalidade, 
e que o mesmo precede a apresentação da Licença Prévia 
e de Instalação da Indústria emitida pela CETESB, que so-
mente foi exarada no presente exercício, concede-se nos 
termos do presente instrumento renovação de prazo para 
as obrigações auferidas ao PROMISSÁRIO DONATÁRIO, 
nos termos do item 5 do termo de compromisso e doação 
com encargos. 2.Os prazos para cumprimento das obriga-
ções contraídas no TERMO DE COMPROMISSO DE DOA-
ÇÃO COM ENCARGOS – N° 004/2016, em especial os as-
severados em item 5 do mesmo, ficam renovados em seus 

iguais termos, passado sua vigência a partir da assinatura 
do presente aditamento.3.Todas as demais obrigações con-
tidas no TERMO DE COMPROMISSO DE DOAÇÃO COM 
ENCARGOS – N° 004/2016 restam inalteradas para todos 
os fins.

Aditamento nº 039/2018; Modalidade: Pregão Presencial: 
05/2018; Assinatura: 14/08/2018; Contratante: Município 
de Monte Alegre do Sul; Contratada: M. NEHM EH ENTRE-
POSTO DE CARNES - EIRELI; Objeto: “Contratação de em-
presa para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios 
(perecíveis) para merenda escolar e creches da rede munici-
pal de ensino, para o exercício de 2018, do tipo menor preço 
por item, em conformidade com o Anexo I, integrante deste 
Edital”1. A Cláusula Primeira da presente ata nº 02.A/2018 
passa a ter as seguintes alterações: Item 1 Carne Paleta 
(009.002.080) KG R$ 19,60. 2.Carne Patinho (009.002.029) 
KG R$ 19,60 3.Carne Acem Moido (009.001.005) KG R$ 
15,45. 2. Ficam mantidas e ratificadas nos exatos termos, as 
demais cláusulas do contrato acima mencionado, não alte-
radas neste instrumento.

Aditamento nº 040/2018; Modalidade: Pregão Presencial: 
018/2017; Assinatura: 14/08/2018; Contratante: Município 
de Monte Alegre do Sul; Contratada: ALEXANDRE A. DE 
CAMPOS & CIA LTDA ME; Objeto: “Registro de Preços para 
a aquisição de gás (GLP), para entrega parcelada, em quanti-
dades e especificações constantes do Anexo I, que faz parte 
integrante deste Edital.” 1.A Cláusula Primeira da presente 
ata nº 07.A/2017 passa a ter as seguintes alterações: Item 1 
Gás liquefeito de petróleo (GLP), botijões 13kg – reposição 
(P-13). Botijões 13kg de gás liquefeito de petróleo (GLP), 
composto de propano e butano R$ 68,00 2. Gas Liquefeito 
de petróleo (GLP), botijões 45kg – reposição (P-45). Botijões 
45 kg de gás liquefeito de petróleo (GLP), composto de pro-
pano e butano R$ 290,00.

EXTRATO DE CONTRATOS – AGOSTO 2018

Contrato nº 064/2018; Modalidade: Dispensa; Assinatura: 
01/08/18; Contratante: Município de Monte Alegre do Sul; 
Contratada: INOVAÇAO COMPUTAÇAO MOVEL LTDA. 
Objeto: 1. “Aquisição de direito de uso mensal do software 
READER ® Leitura e Impressão para suporte na leitura de 
consumo de água e esgoto.” Valor: R$ 7.650,00. Vigência: 
31/12/2019.

Contrato nº 065/2018; Modalidade: Carta Convite 
013/2018; Assinatura: 03/08/18; Contratante: Município 
de Monte Alegre do Sul; Contratada: M.R. CONSTANTI-
NO CONSTRURA EIRELLI EPP. Objeto: 1. “Contratação 
de empresa especializada para a execução de serviços de 
“Manutenção em Ruas do Município” de Monte Alegre do 
Sul, com recursos originados do Convênio SET-DADETUR 
para o exercício de 2018.” Valor: R$ 280.974,56. Vigência: 
03/02/2019.

Contrato nº 066/2018; Modalidade: Dispensa; Assinatu-
ra: 03/08/18; Contratante: Município de Monte Alegre do 
Sul; Contratada: JOSE GILBERTO MONEGO ME. Objeto: 
1. “Contratação de empresa especializada em locação de 
estrutura e serviços de sonorização e iluminação a serem 
utilizados no evento denominado Festa do Padroeiro Bom 
Jesus e Aniversário da cidade, nos dias 03, 04, 05 e 06 de 
agosto de 2018.” Valor: R$ 7.950,00. Vigência: 06/08/2018.

Contrato nº 067/2018; Modalidade: Dispensa; Assinatu-
ra: 03/08/18; Contratante: Município de Monte Alegre 
do Sul; Contratada: LUCIANO ANTONIO FERRARESSO 
11265909830. Objeto: 1. “Contratação de Empresa especia-
lizada em serviço de eletrotécnica, para instalação da parte 
elétrica das barracas de morango e das barracas da praça 
de alimentação, iluminação da rua e praça de alimentação, 
plantão todos os dias do evento e emissão de ART, refe-
rentes à festa do Padroeiro 2018 nos dias 03, 04, 05 e 06 de 
2018.” Valor: R$ 7.750,00. Vigência: 06/08/2018.

Contrato nº 068/2018; Modalidade: Carta Convite 
012/2018; Assinatura: 09/08/18; Contratante: Município 
de Monte Alegre do Sul; Contratada: M. R. CONSTANTI-
NO CONSTRUTORA EIRELLI EPP. Objeto: 1. “Contratação 
de empresa especializada para a execução de serviços de 
“Retirada de paralelo, recuperação de solo e pavimentação 
asfáltica da Alameda dos Cajus – Loteamento Orypaba do 
município de Monte Alegre do Sul, com recursos origina-
dos do Convênio SET-DADETUR para o exercício de 2018” 
Valor: R$ 126.559,71,00. Vigência: 09/02/2019.

Contrato nº 069/2018; Modalidade: Inexigibilidade; Assi-
natura: 03/08/18; Contratante: Município de Monte Alegre 
do Sul; Contratada: FORT MIDIA SHOW – PRODUÇOES E 
EVENTOS LTDA ME. Objeto: 1. “Contratação de apresenta-
ção musical – show do cantor Rodrigo Marin no dia 05 de 
agosto de 2018, no evento intitulado 14ª Festa em Louvor 
ao Senhor Bom Jesus, que será realizado às 21:00h na pra-
ça Bom Jesus - Centro, em Monte Alegre do Sul.” Valor: R$ 
10.000,00. Vigência: 05/08/2018.

Contrato nº 070/2018; Modalidade: Dispensa; Assinatura: 
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15/08/18; Contratante: Município de Monte Alegre do Sul; 
Contratada: ORTRUS TECNOLOGIA DE REABILITAÇÃO E 
SISTEMAS POSTURAIS LTDA ME. Objeto: 1. “Aquisição de 
cadeira de rodas adaptada de fábrica com sistema postural 
multiperfil ORTRUS MAXIMUS, de acordo com especifi-
cado no Processo Administrativo n.º 1758/2018.” Valor: R$ 
16.500,00. Vigência: 05/08/2019.

Contrato nº 071/2018; Modalidade: Dispensa; Assinatu-
ra: 03/08/18; Contratante: Município de Monte Alegre do 
Sul; Contratada: LM GATTI COMÉRCIO PIROTÉCNICO E 
EVENTOS LTDA -ME. Objeto: 1. “ Contratação de empresa 
especializada para realização de show pirotécnico no even-
to denominado festa do padroeiro Bom Jesus e aniversário 
da cidade, nos dias 04, 05 e 06 de agosto/2018”. Valor: R$ 
15.000,00. Vigência: 06/08/2018.

 

Contrato nº 072/2018; Modalidade: Concorrência Pública 
n° 02/2016; Assinatura: 10/08/18; Promitente doadora: 
Município de Monte Alegre do Sul; Promitente dona-
tária: METALURGICA AWM LTDA – ME. Objeto: 1. Os 
contratantes celebraram TERMO DE COMPROMISSO 
DE DOAÇÃO COM ENCARGOS, n° 005/2016, na data 
24/06/2016, sobre o seguinte imóvel: “AREA A-9, situa-
da com frente para a Estrada Vicinal Nelson Taufic Nacif, 
com área de 2.060,66m² , na cidade e município de Monte 
Alegre do Sul, comarca de Amparo, com as seguintes me-
didas e confrontações: inicia-se no marco 2C-12, localizado 
junto à margem da antiga linha férrea; daí segue por uma 
distância de 80,40m até o marco 2C-14, confrontando com 
a Estação Experimental de Monte Alegre do Sul; daí segue a 
esquerda com uma distância de 34,50m até o marco 2C-13, 
confrontando com a área A-10 desmembrada da matricu-
la nº 31.659; daí segue a esquerda pela margem do leito da 
estrada Vicinal com uma distância de 76,47m até o marco 
2C-11; daí segue a esquerda com uma distância de 32,98m 
até o marco 2C-12, onde teve início, confrontando com 
a área A-8 desmembrada da matricula nº 31.659”.  2.Pelo 
presente instrumento e na melhor forma de direito, ambos 
os contratantes resolvem RESCINDIR AMIGAVELMEN-
TE O INSTRUMENTO REFERIDO NO ITEM UM DESTE 
INSTRUMENTO, nos termos do inciso II do art. 79 da Lei 
Federal 8.666/93;3. A Municipalidade retoma nesta data a 
posse do imóvel objeto deste na situação em que se encon-
tra, acrescido de quaisquer benfeitorias que tenham sido 
realizadas, declarando a PROMITENTE DONATÁRIA que 
a Municipalidade nada deve pelo imóvel ou por qualquer 
melhoria nele existente, podendo dele dispor livremente 
a partir desta data;4. A municipalidade suspende os efeitos 
de eventuais notificações expedidas à PROMITENTE DO-
NATÁRIA, ficando a mesma isenta do pagamento de qual-
quer multa ou outro encargo decorrente de referida noti-
ficação, ou de qualquer das obrigações contidas no termo 
de doação;5. Ambos os contratantes dão quitação recíproca 
de quaisquer despesas, encargos, indenizações, multas ou 
quaisquer outros valores decorrentes do instrumento de 
doação com encargos;6.Fica eleito o Foro da Comarca de 
Amparo/SP para dirimir quaisquer questões atinentes ao 
presente instrumento.

Contrato nº 073/2018; Modalidade: Concorrência Pública 
n° 02/2016; Assinatura: 10/08/18; Promitente doadora: 
Município de Monte Alegre do Sul; Promitente donatária: 
BETA BOX INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME. Objeto: 
1.Os contratantes celebraram TERMO DE COMPROMIS-
SO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS, n° 002/2016, na data 
24/06/2016, sobre o seguinte imóvel: “AREA A-5, situada 
com frente para a Estrada Vicinal Nelson Taufic Nacif, 
com área de 1.811,90m², na cidade e município de Monte 
Alegre do Sul, comarca de Amparo, com as seguintes me-
didas e confrontações: inicia-se no marco 2C-4, localizado 
junto à margem da antiga linha férrea; daí segue por uma 
distância de 69,30m até o marco 2C-6, confrontando com a 
Estação Experimental de Monte Alegre do Sul; daí segue a 
esquerda com uma distância de 36,06m até o marco 2C-5, 
confrontando com a área A-6 desmembrada da matricula 
nº 31.659; daí segue a esquerda pela margem do leito da 
estrada Vicinal com uma distância de 70.39m até o marco 
2C-3; daí segue a esquerda com uma distância de 32,54m 
até o marco 2C-4, onde teve início, confrontando com a 
área A-4 desmembrada da matricula nº 31.659”. 2. Pelo 
presente instrumento e na melhor forma de direito, ambos 
os contratantes resolvem RESCINDIR AMIGAVELMEN-
TE O INSTRUMENTO REFERIDO NO ITEM UM DESTE 
INSTRUMENTO, nos termos do inciso II do art. 79 da Lei 
Federal 8.666/93.3. A Municipalidade retoma nesta data a 
posse do imóvel objeto deste na situação em que se encon-
tra, acrescido de quaisquer benfeitorias que tenham sido 
realizadas, declarando a PROMITENTE DONATÁRIA que 
a Municipalidade nada deve pelo imóvel ou por qualquer 
melhoria nele existente, podendo dele dispor livremente a 
partir desta data.4.A municipalidade suspende os efeitos de 
eventuais notificações expedidas à PROMITENTE DONA-
TÁRIA, ficando a mesma isenta do pagamento de qualquer 
multa ou outro encargo decorrente de referida notifica-
ção, ou de qualquer das obrigações contidas no termo de 
doação.5.Ambos os contratantes dão quitação recíproca 
de quaisquer despesas, encargos, indenizações, multas ou 
quaisquer outros valores decorrentes do instrumento de 
doação com encargos. 6. Fica eleito o Foro da Comarca de 
Amparo/SP para dirimir quaisquer questões atinentes ao 
presente instrumento.

Contrato nº 074/2018; Modalidade: Concorrência Pública 
n° 02/2016; Assinatura: 10/08/18; Promitente doadora: 
Município de Monte Alegre do Sul; Promitente donatária: 
ARTEFATOS DE CIMENTO SÃO JUDAS TRÊS PONTES 
LTDA ME. Objeto:1. Os contratantes celebraram TERMO 
DE COMPROMISSO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS, n° 
001/2016, na data 24/06/2016, sobre o seguinte imóvel: 
“AREA A-4, situada com frente para a Estrada Vicinal Nel-
son Taufic Nacif, com área de 1.811,89m², na cidade e mu-
nicípio de Monte Alegre do Sul, comarca de Amparo, com 
as seguintes medidas e confrontações: inicia-se no marco 
2C-1, localizado junto à margem da antiga linha férrea; daí 
segue por uma distância de 63,57m até o marco 2C-4, con-
frontando com a Estação Experimental de Monte Alegre do 
Sul; daí segue a esquerda com uma distância de 32,54m até 
o marco 2C-3, confrontando com a área A-5 desmembrada 
da matricula nº 31.659; daí segue a esquerda pela margem 
do leito da estrada Vicinal com uma distância de 73,87m 
até o marco 2C-2; daí segue a esquerda com uma distância 
de 30,44m até o marco 2C-1, onde teve início a descrição, 
confrontando com imóvel de propriedade de Danka In-
dustria de Estruturas Ltda”.  2.Pelo presente instrumento e 
na melhor forma de direito, ambos os contratantes resol-
vem RESCINDIR AMIGAVELMENTE O INSTRUMENTO 
REFERIDO NO ITEM UM DESTE INSTRUMENTO, nos 
termos do inciso II do art. 79 da Lei Federal 8.666/93. 3. A 
Municipalidade retoma nesta data a posse do imóvel objeto 
deste na situação em que se encontra, acrescido de quais-
quer benfeitorias que tenham sido realizadas, declarando 
a PROMITENTE DONATÁRIA que a Municipalidade nada 
deve pelo imóvel ou por qualquer melhoria nele existente, 
podendo dele dispor livremente a partir desta data. 4. A 
municipalidade suspende os efeitos de eventuais notifica-
ções expedidas à PROMITENTE DONATÁRIA, ficando a 
mesma isenta do pagamento de qualquer multa ou outro 
encargo decorrente de referida notificação, ou de qualquer 
das obrigações contidas no termo de doação.5.Ambos os 
contratantes dão quitação recíproca de quaisquer despesas, 
encargos, indenizações, multas ou quaisquer outros valores 
decorrentes do instrumento de doação com encargos.6.Fica 
eleito o Foro da Comarca de Amparo/SP para dirimir quais-
quer questões atinentes ao presente instrumento.

Contrato nº 076/2018; Modalidade: Dispensa; Assinatu-
ra: 20/08/18; Contratante: Município de Monte Alegre do 
Sul; Contratada: CIRURGICA EXPRESS LTDA. Objeto: 1. 
“Aquisição de Monitor Cardiotocógrafo Fetal Care FC700 
- Bionet, de acordo com especificado no Processo Admi-
nistrativo n.º 1293/2018.”. Valor: R$ 12.213,00. Vigência: 
10/08/2019.

ERRATA DE CONTRATOS – JULHO 2018

Contrato nº 045/2018; Modalidade: Tomada de Preços nº 
001/2018; Assinatura: 08/05/18; Contratante: Município de 
Monte Alegre do Sul; Contratada: TRUZZI ENGENHARIA 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA . Objeto: 1.“ 
Contratação de empresa especializada para a execução de 
obras de “Reforma e melhorias do Parque Ecológico do Ca-
manducaia” do município de Monte Alegre do Sul, com re-
curso originados do Convênio SET-DADETUR n° 272/2017, 
de acordo com o Anexo I – Memorial Descritivo, Orçamen-
to, Cronograma Físico e Financeiro.”. Valor: R$ 277.200,16. 
Vigência: 08/09/18.

Contrato nº 046/2018; Modalidade: Tomada de Preços nº 
002/2018; Assinatura: 07/06/18; Contratante: Município 
de Monte Alegre do Sul; Contratada: TRUZZI ENGENHA-
RIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Objeto: 
1.“ 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 origi-
nados do Convênio SET-DADETUR n° 091/2017, de acordo 
com o Anexo I – Memorial Descritivo, Orçamento, Crono-
grama Físico e Financeiro.” Valor: R$ 343.212,73. Vigência: 
07/06/019.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo nº 1629/2017

Modalidade: Pregão Presencial nº 019/2018

Objeto: Aquisição de aparelhos, equipamentos e utensílios 
médicos-odontológicos para a Diretoria de Saúde do muni-
cípio, em conformidade com o Anexo I – Termo de Referen-
cia, integrante deste Edital

Considerando os despachos e elementos constantes dos 
presentes autos HOMOLOGO o procedimento do objeto da 
presente licitação às seguintes nos termos da ata de sessão, 
em objetos vencidos, às empresas:

J FERCON SUPRIMENTOS MEDICOS EIRELLI – CNPJ. 
25.165.081/0001-00

K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI – CNPJ 
21.971.041/0001-03

ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA – CNPJ  
81.618.753/0001-67

LUIZ ANDRE LEITE NETO SUPRIMENTOS – CNPJ 
25.165.081/0001-00

VANDERLEI COLODRAO – CNPJ 15.027.037/0001-80

SILVIO VIGIDO – CNPJ 21.276.825/0001-03

Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais 
pertinentes, em especial àquelas tocantes a prazos legais.

Monte Alegre do Sul, 24 de agosto de 2018 
Edson Rodrigo de Oliveira Cunha 

PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE DECISÃO

Processo n° 2457/2017

Pregão Presencial n° 007/2018

Trata-se de pedido de desistência requerido pela empresa 
INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELLI - EPP, CNPJ. 
18.872.656/0001-60, vencedora do item 47 do edital do cer-
tamen em epígrafe.

(...)

Diante do acima exposto acolho o pedido de desclassifica-
ção e, julgo PROCEDENTE a solicitação apresentada pela 
empresa INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELLI 
-EPP para desistência do item 47 - Dipirona Sódica, pelos 
motivos e fatos descritos, comprovados pela documentação 
juntada. 

Dê-se ciência do mérito do pleito à interessada via e-mail

Monte Alegre do Sul, 30 de agosto de 2018 
Leandro Affonso Tomazi 

Pregoeiro

LEI MUNICIPAL Nº 1.844 DE 24 DE AGOSTO DE 2018

“Dispõe sobre a suspensão de aprovação de loteamentos 
e prédios pelo prazo de 180 dias e dá outras providencias”. 

O Prefeito Municipal da Estância Hidromineral de Monte 
Alegre do Sul FAZ SABER que a Câmara Municipal, apro-
vou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica suspensa a aprovação de qualquer loteamento 
ou prédio no município de Monte Alegre do Sul pelo prazo 
de 180 (cento e oitenta) dias ou até a aprovação do Plano Di-
retor de Município de Monte alegre do Sul-SP. 

Parágrafo Único – Entende-se por prédio toda construção 

acima de 3 (três) pavimentos. 

Art. 2º Excluem-se da presente suspensão os projetos de 
parcelamento sob a responsabilidade da Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) do Esta-
do de São Paulo. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

EDSON RODRIGO DE OLIVEIRA CUNHA 
Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e publicada  
em 24 de agosto de 2018

Leandro Affonso Tomazi 
Diretor de Administração e Governo Municipal

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO 
BÁSICO DA REGIÃO DO CIRCUITO DAS ÁGUAS 

TERMO DE CONTRATO 

ADITAMENTO Nº 002/2018

OBJETO: SEGUNDO ADITAMENTO AO TERMO DE 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO 
BÁSICO DA REGIÃO DO CIRCUITO DAS ÁGUAS (CIS-
BRA) – CONTRATANTE, E DE OUTRO LADO NCL JUS-
DIGITAL PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS EIRELLI - EPP, 
CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
RECORTES ELETRÔNCOS  EM DIÁRIOS OFICIAIS COM 
ENCAMINHAMENTO POR E-MAIL EM NOME DA CON-
TRATANTE, ABRANGENDO PUBLICAÇÕES EM TODO 
E QUALQUER TRIBUNAL, CONFORME PROCESSO DE 
COMPRA Nº 034/2016

CONTRATADA: NCL JUSDIGITAL PUBLICAÇÕES ELE-
TRÔNICAS EIRELLI - EPP

VIGÊNCIA: Vigerá pelo período de 12 (doze) meses a partir 
da data de 01/08/2018

VALOR: R$ 600,00  

Monte Alegre do Sul, 13 de Julho de 2018. 
André Eduardo Bozola de Souza Pinto 

Presidente do CISBRA

CISBRA

LICITAÇÕES

LEIS MUNICIPAIS


