
Imprensa Oficial do Município de 
MONTE ALEGRE DO SUL
ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DO SUL/SP | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ANO 08 - Nº 175 - 08 DE NOVEMBRO DE 2018

Município recebe ambulância 
para atendimento à população

 Monte Alegre do Sul está 
renovando sua frota. Veículos já 
foram adquiridos e nessa sema-
na, a Prefeitura recebeu uma das 
três ambulâncias que devem ser 

entregues nos próximos meses. 

 O veículo, viabilizado por 
meio de emenda parlamentar, foi 
adaptado e entregue na tarde de 
ontem (07/11) à administração. 

A ambulância aguarda emplaca-
mento e formalização do seguro 
para ser colocada a serviço da 
população, o que irá acontecer 
nos próximos dias. 

 A segunda ambulância 
está em fase final de adaptação e 
deve ser entregue ainda em no-
vembro. A terceira será licitada 
no dia de hoje.
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PAT AMPARO 
Atualizado em 17/10/2018

•	 Assistente de vendas e marketing (ter carta de 
referência recente, ensino médio completo, 
categoria de habilitação A/B, veículo próprio 
p/ trabalhar,  conhecimento de técnicas de 
marketing e disponibilidade p/ viajar)

•	 Auxiliar de enfermagem em home care (ter 
curso completo e Coren ativo)

•	 Auxiliar de linha de produção (vaga para 
pessoa com deficiência e deve ter experiência 
em carteira na área de produção, trabalhará 
em Jaguariúna)

•	 Farmacêutico(a) (ter curso superior completo 
e disponibilidade p/ viagens)

•	 Farmacêutico(a) (ter experiência em carteira, 
curso superior completo, categoria de habi-
litação A/B, veículo próprio p/ trabalhar e 
disponibilidade p/ viagens)

•	 Enfermeiro(a) (ter curso superior completo e 
COREN ativo)

•	 Fisioterapeuta (ter curso superior completo e 

CREFITO ativo)

•	 Gerente de ótica (ter experiência em carteira, 
curso técnico em ótica e ensino médio 
completo)

•	 Instalador de insufilm (ter experiência em 
carteira ou carta de referência recente e 
ensino médio completo)

•	 Mecânico de manutenção industrial (ter carta 
de referência recente, categoria de habilitação 
B e ensino fundamental completo)

•	 Mecânico de motor a diesel (ter experiência 
em carteira, categoria de habilitação B, dispo-
nibilidade p/ viagens e ensino fundamental 
completo)

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

•	 Operador(a) de vendas em loja (vaga p/ pessoa 
com deficiência e ter ensino fundamental 
completo, trabalhará em Campinas)

•	 Polidor de veículos (ter experiência em car-
teira ou carta de referência recente e ensino 
médio completo)

•	 Representante comercial (ter carta de 
referência recente, ensino médio completo, 
categorias de habilitação A/B e veículo p/ 
trabalhar)

•	 Técnico de enfermagem em home care (ter 
curso técnico completo e Coren ativo)

•	 Trabalhador rural (ter experiência em 
carteira)

•	 Tratorista agrícola (ter experiência em cartei-
ra, categoria de habilitação B)

•	 Vendedor(a) em ótica (ter experiência em car-
teira no ramo ótico e ensino médio completo)

•	 Vendedor(a) pracista (ter experiência em 
carteira, categorias de habilitação A/B, 
ensino médio completo e veículo próprio p/ 
trabalhar)

•	 Vendedor(a) pracista (ter carta de referência 
recente, categoria de habilitação B, ensino 
médio completo e carro p/ trabalhar)

Posto de Atendimento ao Trabalhador de Amparo 
(Av. Bernardino de Campos, 705 - Ribeirão - Ampa-
ro/SP). 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) 

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!

 O mercado da beleza conti-
nua em alta no Brasil. Oportunida-
des de emprego para cabeleireiros e 
manicures não param de surgir. 

 O Departamento de Assis-
tência e Desenvolvimento Social 
oferece à população, gratuitamen-
te,  cursos de Cabeleireiro (duração 
de 1 ano) e manicure (duração de 3 
meses. As aulas serão realizadas na 

Estação Dr. Carlos Norberto (Distri-
to das Mostardas).

 Mais informações podem 
ser obtidas no DADS, à Rua Coro-
nel Luiz Leite, nº 255, Centro. O te-
lefone de contato é (19) 3899-1066.
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Caminhada Rosa: conscientização 
contra o câncer de mama

 A Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de Mon-
te Alegre do Sul, por meio dos 
departamentos de Saúde e de 
Assistência e Desenvolvimento 
Social realizou, no último sába-
do, 20 de outubro, a “Caminhada 
Rosa”. 

 A caminhada saiu da  Pra-
ça Sebastião Carvalho (Praça do 
Trem) e se deslocou por ruas da 
região central. Antes da saída, 
houve exercícios de alongamen-
to e aferição de pressão e glico-
se. Depois da chegada, também 
na Praça do trem, foram feitos 
exercícios de relaxamento.

 Segundo o Instituto Na-
cional de Câncer José Alencar 
Gomes da Silva (INCA), depois do 
câncer de pele não melanoma, o 
câncer de mama é o tipo mais 
comum entre as mulheres no 
Brasil e no mundo, respondendo 
por cerca de 28% dos casos no-
vos a cada ano. Cerca de 60 mil 
casos são diagnosticados por ano 
no país, uma média de 56,33 ca-
sos para cada 100 mil mulheres. 

 O câncer de mama tem 
cura, mas precisa ser diagnos-
ticado rapidamente. Por isso, 
o autoexame é fundamental.

 Em casos de dúvida, pro-
cure as unidades de saúde do 
município. 

DADS oferece cursos de cabeleireiro e manicure

Expediente

Imprensa Oficial do Município de 
MONTE ALEGRE DO SUL

Vagas de 
emprego

 A Prefeitura Municipal da Estância 
Turística de Monte Alegre do Sul informa 
que o feriado de Consciência Negra, no dia 
20/11, não será antecipado. Desta forma, o 
expediente será normal no dia 19 de novem-
bro. Haverá ponto facultativo no dia 16 de 
novembro, em comemoração à Proclamação 
da República. 

Veja como será o expediente:

15/11: feriado 
16/11: ponto facultativo 
19/11: expediente normal 
20/11: feriado

Expediente da Prefeitura  
será normal no dia 19 de novembro



Oficinas do Posto 
Sebrae Aqui

Confira a próxima  
oficina  agendada:

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

 Com a atualização do 
sistema de administração 
interna da Prefeitura Mu-
nicipal da Estância Turística 
de Monte Alegre do Sul, a 
interface de alguns serviços 
mudou. É o caso da Ouvidoria 
Municipal. 

 Para efetuar uma soli-
citação pelo site www.mon-
tealegredosul.sp.gov.br, é ne-
cessário realizar um cadastro. 
Por meio desse cadastro, você 
pode acompanhar o anda-
mento das suas solicitações.

•	 Clicando nos botões da 
Ouvidoria ou do e-sic, o 
usuário terá acesso ao 
sistema. Se for o primei-
ro acesso, clique em Ca-
dastre-se. Caso contrário, 
basta inserir o Usuário e a 
Senha.

•	 No cadastro, insira todas 
as informações.

•	 Uma vez realizado o ca-
dastro, faça o login e envie 
sua solicitação. É possível 
optar por três tipos de 
solicitação: aberta (suas 
informações ficam dispo-
níveis ao setor que rece-
be a informação); sigilosa 
(você pode se identificar 
e solicitar acesso restrito 
a seus dados); e anônima 
(nesta opção, não é possí-
vel acompanhar o anda-
mento da solicitação).

Nova Ouvidoria  
Municipal

 Empreender no 
Brasil não é das tarefas 
mais simples. Para pro-
mover a criação e, prin-
cipalmente, o crescimen-
to das micro e pequenas 
empresas de Monte Ale-
gre do Sul, a adminis-
tração viabilizou a im-
plantação de um posto 
de atendimento “Sebrae 
Aqui” no município. 

 Além de orien-
tar empreendedores, o 
posto Sebrae Aqui ofe-
rece cursos e oficinas de 
capacitação. A próxima 

oficina será “Potenciali-
ze Suas Vendas no Na-
tal (Inove Para Ganhar 
Mais)”, realizada dia 22 
de novembro, na Socie-
dade Recreativa 1º de 
Outubro. 

 A oficina é gra-
tuitas e as inscrições de-
vem ser feitas no Posto 
“Sebrae Aqui”, à Avenida 
João Girardelli, 500, cen-
tro. Mais informações 
pelo telefone (19) 3899-
1025 ou e-mail sebraea-
qui@montealegredosul.
sp.gov.br

POSTO SEBRAE AQUI: atendimento e capacitação 
para os empreendedores de Monte Alegre do Sul
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 A 103ª Junta de Serviço Militar 
de Monte Alegre do Sul convoca os alista-
dos citados a seguir para a solenidade de 
entrega de Certificado de Dispensa de In-
corporação (CDI), ocasião na qual o alista-
do fará o juramento à bandeira, cumprin-
do sua obrigação com o Serviço Militar.
 A presença dos alistados é im-
prescindível. A 103ª JSM pede que com-
pareçam com traje simples, preferencial-
mente com camisa branca e calça jeans, 
sapato ou tênis (não serão permitidas ca-
misetas regata, bonés, piercings visíveis 
ou brincos). Os alistados também devem 
levar o CERTIFICADO DE ALISTAMEN-
TO MILITAR.
 Os respectivos familiares tam-
bém estão convidados a prestigiar a sole-
nidade, que será realizada às 9h do dia 14 
Novembro de 2018, na Sociedade Recrea-
tiva 1º de Outubro (Rua João da Serra, 120). 

ALISTAMENTO PELA INTERNET
NOME - DATA DE ALISTAMENTO

- JORGE MIGUEL DA SILVA - 22/01/2018 
- FELIPE POSSIDONIO MENDES - 23/01/2018 
- MATEUS MACEDO  GALVAO - 27/01/2018 
- ERIK TORRICELLI MENDES - 30/01/2018 
- GABRIEL LEOPOLDINO BARBOSA - 
19/02/2018 
- ANSELMO HENRIQUE MINEIRO GONCAL-
VES - 20/02/2018 
- OTAVIO AUGUSTO PAGNAN MARQUES - 
27/02/2018 
- IGOR LUIS DA SILVA - 27/02/2018 
- FABIANO NASCIMENTO GONCALVES - 
10/03/2018 
- WELLINGTON FELIPE HONORIO - 13/03/2018 
- FELIPE CARLEVATO - 16/03/2018 
- BRUNO LEMOS HADDAD - 17/03/2018 
- GABRIEL INACIO DA ROSA - 24/03/2018 
- ALISSON GONCALVES GOMES - 03/04/2018 
- LUCAS DOS SANTOS MOREIRA - 03/04/2018 
- GENILSON VIEIRA DOMINGOS - 05/04/2018 
- IAGO MANALI MOLENA - 23/04/2018 
- RAPHAEL BABLER LOPES - 23/04/2018 
- HIGOR GUILLARDI OLIVEIRA - 03/05/2018 
- OTAVIO LUIS DA SILVA - 06/05/2018 
- VITOR SANTOS REZENDE - 10/05/2018 
- LEONARDO DE MELO JARDIM - 29/05/2018 
- JONATTA CARDOSO VICOSI - 06/06/2018 
- RODRIGO AUGUSTO RISSO DE CASTRO - 
07/06/2018 
- JONAS DE CAMARGO BRAGA - 19/06/2018 
- CLEITON FERNANDO ZOCCA FICAGNA - 
21/06/2018 
- JOSE JUNIOR DE SOUZA LUIZ - 30/06/2018 
- PEDRO ANTONIO OLIVEIRA SALZANI - 
01/07/2018 
- PATRICK LUCAS DA SILVA - 04/07/2018 
- NEVERTON APARECIDO ROUGIER - 
20/07/2018 
- MATEUS HENRIQUE DA SILVA - 
23/07/2018 

- LUCAS GONCALVES DA SILVA - 25/07/2018

ALISTAMENTO PRESENCIAL NA JSM
NOME - DATA DE ALISTAMENTO

- JOÃO PAULO LIXANDRÃO - 25/01/2018 
- VITOR SILVA FERREIRA - 25/01/2018 
- JOSÉ RENAN DOS SANTOS RIBEIRO DE 
SOUZA - 05/03/2018 
- TALES ANTONIEL TEIXEIRA DA SILVA - 
06/03/2018 
- ALISSON GONÇALVES GOMES - 
03/04/2018 
- MATEUS HENRIQUE BERNARDINO DE 
BRITO - 17/04/2018 
- JUSEMAR LIMA DA SILVA - 17/04/2018 
- YAN CARLOS MEDEIROS DE SOUZA - 
17/04/2018 
- VALDINEI ISMAEL PEREIRA - 24/04/2018 
- GUILHERME DOS SANTOS - 15/05/2018 
- WEULLER GOMES CARVALHO GODINHO 
- 28/06/2018 
- NICOLAS ALEXSANDER DE SOUZA - 
07/06/2018 
- LUCIANO BERNARDES CONCEIÇÃO 
JUNIOR - 28/06/2018 
- JOÃO GUILHERME SOUZA DE GODOI - 
28/06/2018 
- VINICIUS CASTILHO HADDAD RODRI-
GUES - 17/07/2018 
- NEVERTON APARECIDO ROUGIER - 
20/07/2018 
- DIEGO APARECIDO GRITTI - 20/08/2018 
- PETERSON GIGUINATO - 30/082018 
- PEDRO HENRIQUE FERMINO - 06/09/2018 
- PAULO HENRIQUE DE SOUZA CORREA - 
18/10/2018 
- VITOR HENRIQUE GARCIA DA SILVA - 
25/10/2018 
- JOÃO PAULO ALVES DA SILVA - 30/10/2018 
- DHIEGO EXPEDITO BARBOSA - 30/10/2018

CONVOCAÇÃO PARA SOLENIDADE: 103ª  
Junta de Serviço Militar de Monte Alegre do Sul
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 O mercado da beleza con-
tinua em alta no Brasil. Oportu-
nidades de emprego para cabelei-
reiros e manicures não param de 
surgir. Porém, é preciso se capaci-
tar. 

 Pensando nisso, a Prefei-
tura Municipal da Estância Turís-
tica de Monte Alegre do Sul, por 
meio do Departamento de Assis-
tência e Desenvolvimento Social 
inaugurou, na última segunda-
-feira (05/11) a Escola de Beleza. 

 Instalada na Estação Dr. 
Carlos Norberto, a escola oferece 
à população, gratuitamente, cur-
sos de Cabeleireiro (com duração 
de 1 ano) e manicure ( com dura-
ção de 3 meses. 

 Para saber mais infor-
mações, entre em contato com o  
DADS, à Rua Coronel Luiz Leite, 
nº 255, Centro. O telefone de con-
tato é (19) 3899-1066. 

Assistência e Desenvolvimento  
Social inaugura Escola da Beleza

 Na quinta-feira, 01/11, foi 
realizada a cerimônia de Troca 
de Faixas do Judô, com 23 alu-
nos da região central de Monte 
Alegre do sul. O evento, sediado 
no Centro Esportivo João Daó-
lio, celebrou a conquista de uma 
nova etapa na aprendizagem da 
arte marcial ensinada pelo pro-
fessor sensei Edmundo Zi, mar-
cada pelo recebimento de certi-
ficado e nova faixa.

 Os principais objetivos do 

exercício desse esporte são o de-
senvolvimento de habilidades 
motoras e sensoriais, melhora 
da capacidade de concentração, 
disciplina e respeito.

Alunos de judô do município  
participam de cerimônia  

de troca de faixas  Em 2017, a Prefeitura Mu-
nicipal da Estância Turística de 
Monte Alegre do Sul, por meio do 
Departamento de Educação, im-
plementou um novo sistema de 
avaliação da Rede Municipal de 
Ensino, o Sistema de Avaliação 
da Rede de Ensino de Monte Ale-
gre do Sul (SAREMAS). A avalia-
ção busca realizar um dagnóstico 
do aprendizado nas unidades de 
ensino municipais. 

 Na última semana, fo-
ram aplicadas as provas do SA-

REMAS 2018. Assim como em 
2017, todas as turmas do Pré C 
ao 9º anos fizeram a avaliação. A 
partir do resultado, será possível 
continuar desenvolvendo o ensi-
no em Monte Alegre do Sul.

Departamento de Educação  
aplica prova do SAREMAS 2018 



Imprensa Oficial do Município de 
MONTE ALEGRE DO SUL 05QUINTA-FEIRA 

08 DE NOVEMBRO DE 2018

 A promoção de atividades 
culturais e o contato com diferen-
tes manifestações artísticas abre 
portas e torna as pessoas mais 
criativas, observadoras e felizes. 
Monte Alegre do Sul está crescen-
do nessa área. 

Brincando em Brodowsky

 Ao longo do mês de outu-
bro, a exposição “Brincando em 
Brodowsky” trouxe esculturas do 
artista plástico Elson Sposito, ins-
piradas nas obras de Cândido Por-
tinari. As obras foram expostas no 
Espaço Cultural da Câmara Muni-
cipal de Monte Alegre do Sul. As 
esculturas também fizeram parte 
de uma exposição itinerante, que 
percorreu as as escolas da Rede 

Municipal de Ensino. 

Frida Kahlo - Formas e Kores

 No feriado de finados, Mon-
te Alegre do Sul recebeu a exposi-
ção “Frida Kahlo - Formas e Kores”, 
que trouxe mais de 200 trabalhos, 
entre pinturas, bordados e outros 
materiais, inspirados da vida e obra 
da pintora mexicana.   A mostra 
foi apoiada pela Prefeitura e pela 
Câmara Municipal e teve, além da 
exposição em uma casa da cidade, 
palestra e exposição de quadros na 
sede do Legislativo. 

1ª CÃOminhada Beneficente

 Dando continuidade à 
agenda de eventos recebidos por 
Monte Alegre do Sul, no domin-

go, dia 18/11, acontece a primeira 
edição da CÃOminhada de Monte 
Alegre do Sul. O evento solidário 
tem concentração no Balneário 
Municipal (Praça Rinaldo Godoy 
Borgiani, s/nº). 

 O objetivo da CÃOminha-
da é arrecadar verba para a castra-
ção solidária, além de arcar com 
o tratamento veterinário de ani-
mais resgatados. Para participar, 
pede-se a doação de 1kg de ração 
para cães ou gatos, que será rever-
tida para grupos de apoio à causa 
animal. 

Festa Italiana

 Promover a cultura é tam-

bém valorizar as tradições de 
Monte Alegre do Sul. Por isso, a 
Prefeitura Municipal da Estância 
Turística de Monte Alegre do Sul, 
por meio do Departamento de 
Cultura, Esportes e Turismo, e o 
Conselho Municipal de Turismo 
(COMTUR) promovem, entre os 
dias 15 e 18 de novembro, a Festa 
Italiana. 

 O evento será realizado no 
Centro Histórico da cidade e trará 
barracas com pratos tradicionais 
e food trucks. Haverá apresenta-
ções musicais e danças típicas. Nos 
dias 15 e 16/11, a festa será das 18h 
às 23h; e nos dias 17 e 18/11, das 
11h às 23h.

Monte Alegre do 
 Sul desenvolve seu  
potencial cultural!
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PORTARIAS ASSINADAS PELO EXMO. SR. PREFEITO

PORTARIA N° 327 DE 24 DE OUTUBRO DE 2018 

NOMEAR para a função de Pregoeiro a servidora, LUCIANA 
MARIA GONÇALVES BENEDETTI, RG. 12.243.331-2, lotado 
nos termos da legislação municipal e federal correlata.

NOMEAR para a função de Equipe de Apoio os servidores:

EVERTON LUIS FERREIRA DE OLIVEIRA, RG nº 
33.421.266-2

BEATRIZ DO CANTO E CASTRO MAZZINI, RG n° 
48.356.905-7

MELISSE FERNANDA DA SILVA, RG nº 44.705.852-6

DESIGNAR como substituto do Pregoeiro em suas ausências 
ou impedimento o servidor EVERTON LUIS FERREIRA DE 
OLIVEIRA, RG nº 33.421.266-2. 

PORTARIA N° 328 DE 29 DE OUTUBRO DE 2018 

NOMEAR a competente Comissão de Recursos Humanos da 
Municipalidade nos termos do Art. 45 da Lei Complementar 
n° 03/2017, que será assim constituída por cinco membros 
titulares e dois suplentes:

MEMBROS EFETIVOS: 
EDILAINE LAIS DE OLIVEIRA CONTI - PRESIDENTE 
CRISTIANE SCHIAVONI MONTINI 
CARLA CRISTINA BUENO ALBERTONI 
ANDREIA OLIVEIRA DE MORAIS 
RAQUEL DO NASCIMENTO – LIVRE NOMEAÇÃO

MEMBROS SUPLENTES: 
ARIANE APARECIDA DE MORAES 
MARCELA MARIÁ MENEZES CARVALHO

PORTARIA N° 329 DE 31 DE OUTUBRO DE 2018

NOMEAR considerando a excepcionalidade elencada no Art. 
110 e seguintes, da Lei Complementar 03 de 15 de dezembro 
de 2017, após processo de seleção simplificado, servidora 
abaixo descrita no quadro abaixo elencado, pelo prazo de 
05.10.2018 a 03.112018, retroagindo os efeitos desta à data do 
início da contratação:

NOME/FUNÇÃO/RG/CPF/INÍCIO 
ROBERTA ALINE DOS SANTOS/ENFERMEI-
RA/35.054.822-8/220.898.438-29/05.10.2018

PORTARIA N° 330 DE 31 DE OUTUBRO DE 2018

NOME/FUNÇÃO/RG/CPF/INÍCIO 
ANA BEATRIZ MARTINS ARSENIO/Aux. de enfermagem - 
PSF/49.887.594-5/481.499.958-54/02.10.2018 
ALINE ALVES MARTINS/Técnica de enferma-
gem/42.383.628-7/369.554.578-02/02.10.2018

PORTARIA N° 331 DE 31 DE OUTUBRO DE 2018

NOMEAR para ocupar o emprego público no município do 
Monte Alegre do Sul, nos ditames do Concurso Público n° 
01/2017, a servidora RAYANE LOPES GIANINI, portadora 
do RG nº 49.674.298-X e do CPF nº 465.235.308-17, para o 
cargo de Auxiliar de Enfermagem – PSF, com admissão em 
12.09.2018, retroagindo os efeitos desta à data do início de sua 
admissão.

PORTARIA N° 332 DE 31 DE OUTUBRO DE 2018

REVOGAR a licença sem vencimentos ao empregado pú-
blico municipal AMARILDO FRANCO DE LIMA, RG nº 
21.088.866, ocupante do emprego público de provimento per-
manente de Operador de Pá Carregadeira, concedida através 
da Portaria n° 315 de 31 de agosto de 2018.

PORTARIA N° 333 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018

EXONERA a Sra. ROSEMARI DA SILVA, portadora do RG nº 
9.858.516, das funções de responsável pelo Setor de Ambu-
lâncias.

NOMEIA o Sr. MARCOS ADRIANO DE MORAES PRETO, 
portador do RG nº 48927486-9, para exercer as funções de 
responsável pelo Setor de Ambulâncias, nos termos do artigo 
62, letra “g” da LC03/2017

PORTARIA N° 334 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2018

INSTAURAR Comissão Disciplinar Processante, de acordo 
com a Portaria 236/18 para apuração referente as irregulari-
dades apontadas no processo licitatório da Tomada de Preços 
n° 11/2016, de acordo com a recomendação proferida pelo 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos autos do pro-
cesso TC 6645.989.17.9, conforme descrito no Processo Admi-
nistrativo n° 2626/2018.

DECRETOS ASSINADOS PELO EXMO. SR. PREFEITO

DECRETO N° 2133 DE 
31 DE OUTUBRO DE 2018

Fixa atendimento do Balneário Municipal no período do 
Feriado de  Finados e da Proclamação da República de 2018. 
Registrado em livro próprio e publicado em 31 de outubro de 
2018. A municipalidade informa que a íntegra deste Decreto 
encontra-se disponível no saguão do Paço Municipal e no site 
www.montealegredosul.sp.gov.br.

DECRETO N° 2.134 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2.018

Nomeia membro para compor a Coordenadoria Municipal 
de Defesa Civil, e dá outras providências. Registrado em livro 
próprio e publicado em 08 de novembro de 2018. A munici-
palidade informa que a íntegra deste Decreto encontra-se 
disponível no saguão do Paço Municipal e no site www.mon-
tealegredosul.sp.gov.br.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo nº 2312/2018 
Modalidade: Pregão Presencial Nº 23/2018 – Registro de 

Preço 

OBJETO: Contratação de empresa para retirada e venda de 
materiais recicláveis, sucatas e objetos coletados e arrecada-
dos pelo município através de sistema de coleta seletiva, em 
conformidade com o Anexo I – Termo de Referencia, inte-
grante deste Edital.

Considerando os despachos e elementos constantes dos pre-
sentes autos HOMOLOGO o procedimento do objeto da pre-
sente licitação às seguintes Empresas:

Item/Descrição/Unidade/Quantidade mensal estimada/Va-
lor por quilo estimado/Empresa

1/Alumínio/Kg/200 kg/R$ 3,60 /ISRAEL VIANA DE AL-
CÂNTARA COMÉRCIO DE SUCATAS EPP

2/Plástico/Kg/400 kg/R$ 0,50/ISRAEL VIANA DE ALCÂN-
TARA COMÉRCIO DE SUCATAS EPP

3/Papel/Kg/600 kg/R$ 0,20/ISRAEL VIANA DE ALCÂNTA-
RA COMÉRCIO DE SUCATAS EPP

4/Vidro/Kg/200 kg/R$ 0,03/ISRAEL VIANA DE ALCÂNTA-
RA COMÉRCIO DE SUCATAS EPP

5/Metal/Kg/40 kg/R$ 8,70/ISRAEL VIANA DE ALCÂNTA-
RA COMÉRCIO DE SUCATAS EPP

6/Óleo/Litro/40 litros/R$ 0,90/EDINALDO DE SOUSA & 
CIA LTDA

Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais per-
tinentes, em especial àquelas tocantes a prazos legais.

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

PREFEITO MUNICIPAL

LEI MUNICIPAL Nº 1.848  
DE 26 DE OUTUBRO DE 2018

Institui a “Semana de Conscientização e Prevenção à Alie-
nação Parental” no Município de Monte Alegre do Sul, e dá 
outras providências

O Prefeito Municipal de Monte Alegre do Sul, FAZ SABER 
que a Câmara Municipal, em sessão realizada no dia 17 de ou-
tubro de 2018 aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte 
Lei:

Art. 1º Fica instituída no município de Monte Alegre do Sul, a 
“Semana de Conscientização e Prevenção à Alienação Paren-
tal”, a ser realizada anualmente, na semana que coincidir com 
o dia 25 de abril, “Dia de Conscientização sobre a Alienação 
Parental”. 

Parágrafo único - A semana a que se refere o caput deste ar-

tigo, passa a integrar o Calendário de Eventos do Município. 

Art. 2º Os objetivos da Semana de Conscientização e Preven-
ção à Alienação Parental consistem em estender o entendi-
mento, a discussão, a prevenção, e por consequência, comba-
ter e reduzir a prática de alienação parental. 

Art. 3º A programação da Semana de Conscientização e 
Prevenção à Alienação Parental contará com palestras, 
workshops, rodas de discussão, troca de experiências entre 
os participantes e atividades específicas que tenham relação 
com o tema. 

Parágrafo único - a programação será elaborada e definida 
por comissão composta por membros da sociedade civil, ins-
tituições de ensino superior, ONG’s, profissionais nas áreas de 
Direito, Psicologia e Pedagogia, a ser formada por represen-
tantes da Prefeitura Municipal, Ordem dos Advogados do 
Brasil e Poder Judiciário. 

Art. 4º A participação da Prefeitura Municipal dar-se-á por 
meio das Diretorias Municipais de Saúde, Educação e Assis-
tência e Desenvolvimento Social. 

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei corre-
rão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplemen-
tadas se necessário. 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Monte Alegre do Sul, 26 de outubro de 2018 
EDSON RODRIGO DE OLIVEIRA CUNHA 

Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e publicada em 26 de outubro 
de 2018

Luciana Maria Gonçalves Benedetti 
Diretora de Administração e Governo Municipal

LEI MUNICIPAL Nº 1.849  
DE 26 DE OUTUBRO DE 2018

Dispõe sobre a criação de Conselho de Proteção e direitos dos 
animais de Monte Alegre do Sul e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Monte Alegre do Sul, FAZ SABER 
que a Câmara Municipal, em sessão realizada no dia 17 de ou-
tubro de 2018 aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte 
Lei:

Art. 1º. Fica criado o Conselho de Proteção e Direito dos Ani-
mais de Monte Alegre do Sul, com suas atribuições e consti-
tuição reguladas pela presente Lei.

Parágrafo único - O Conselho ora criado tem o objetivo de 
proteger e defender os animais de maus tratos, abandonos, 
exploração e outros em prejuízo da segurança e ofensa à in-
tegridade física dos animais e pessoas, sejam eles domésticos, 
domesticados, de trabalho e tração, bem como contra sacrifí-
cios, extermínio e vivissecção de animais.

Art. 2º. Compete ao Conselho de Proteção Animal:

I. Exigir das autoridades e órgãos públicos e privados o fiel 
cumprimento das leis de proteção aos animais em geral.

II. Dar parecer e ser ouvido em todas as situações que envol-
vam animais em geral.

III. Acionar os órgãos competentes e a fiscalização da Prefei-
tura quando for o caso.

IV. Promover campanhas educativas junto à população, es-
colas, imprensa falada, escrita e televisionada visando a cons-
cientização sobre a proteção aos animais.

V. Criar um site ou página na rede social de divulgação per-
manente na Internet destinado a tratar exclusivamente dos 
assuntos de proteção animal.

VI. Criar condições e solicitar colaboração das autoridades 
para execução de seus projetos e fiscalização.

VII. Realizar diligências e adotar providências contra situa-

ções de maus tratos aos animais.

VIII. Exigir e cobrar das autoridades e órgãos públicos e pri-
vados resultados das ações de proteção aos animais contra 
crueldades e abusos.

IX. Combater a desinformação e os argumentos caluniosos 
que colocam sob risco a vida e o bem-estar dos animais.

X. Promover propagandas que informem, eduquem e des-
pertem o respeito e a consideração aos quais os animais têm 
direito, bem como às suas vidas e liberdade, condenando o 
sacrifício sem fins religiosos, o extermínio e a vivissecção de 
animais.

XI. Organizar, orientar e difundir as práticas de Proteção Ani-
mal no Município.

XII. Receber e avaliar todos os projetos relacionados com a 
Proteção Animal.

XIII. Providenciar para que seja criado e mantido em dia o ca-
dastro e registro de animais do Município.

XIV. Organizar eventos destinados à preservação de raças e 
espécies animais, em parceria com as entidades especializa-
das regularmente constituídas.

XV. Registrar e fazer registrar as entidades que lidam com 
animais no Município 

XVI. Fiscalizar a execução da legislação de proteção aos ani-
mais em vigor no país, em colaboração com as autoridades e 
órgãos competentes.

XVII. Realizar estudos e trabalhos relacionados com a prote-
ção dos animais bem como a preservação de raças e espécies.

XVIII. Diligenciar junto aos poderes públicos competentes, no 
sentido de dar fiel e cabal cumprimento às suas atribuições.

XIX. Fiscalizar e orientar a prática de higiene, alimentação e 
saúde dos animais.

XX. Incentivar, amparar, homenagear pessoas e entidades, 
através de prêmios, tais como: troféus, diplomas, medalhas, 
livros, aulas e preleções técnicas e educacionais.

XXI. Dar parecer prévio para alvarás e licenças de funciona-
mento de eventos que envolvem animais em geral, podendo 
ser embargados se não dada ciência prévia ao Conselho para 
sua execução.

Art. 3º. O Conselho de Proteção Animal terá a seguinte com-
posição:

I. Dois membros de entidade de proteção animal caso existam, 
sediadas no município.

II. Um médico veterinário voluntário, residente no Municí-
pio, e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medici-
na Veterinária (CRMV)

III. Até quatro populares, representantes da população, parti-
cipantes da causa animal.

IV. Um representante do Departamento Municipal de Saú-
de/ VISA/Epidemiológica

V. Um representante do Departamento Municipal de Edu-
cação

VI. Um representante do Departamento de Meio Ambiente

VII. Um advogado voluntário, residente no Município, e devi-
damente inscrito na OAB.

§ 1º - Para cada membro do Conselho será indicado um su-
plente da mesma área de atuação.

§ 2º - A parte que não indicar o seu representante no prazo 
de trinta dias contados a partir da solicitação do Executivo, 
perderá o direito de indicação, cabendo ao Poder Executivo 
livre nomeação.  

§ 3º - Os membros do Conselho deverão ser pessoas de com-
provada idoneidade e com reconhecido conhecimento e atu-
ação na área respectiva.

CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Monte 
Alegre do Sul convoca médi-
cos veterinários, membros de 
grupos organizados, entida-
des de proteção aos animais 
e a população em geral para 
a reunião de composição dos 
membros do Conselho de Pro-
teção e direitos dos animais 
de Monte Alegre do Sul, a re-
alizar-se no dia 03 de dezem-
bro de 2018, às 18h, no Paço 
Municipal (Avenida João Gi-
rardelli, nº 500 - Centro).

PORTARIAS

INVERSÃO DO CALENDÁRIO
DE VACINAÇÃO:

VACINE DE 01 a 30 DE NOVEMBRO

TODOS BOVINOS E BUBALINOS 
DE ZERO A 24 MESES

MESMO QUE NÃO TENHA ANIMAIS PARA 
VACINAR, ATUALIZE SEU REBANHO

RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES E NOTAS: 
DEPTO. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/CASA DA AGRICULTURA -

RUA CEL. LUIZ LEITE , 266 – CENTRO – 19 3899-1046

CAMPANHA DE VACINAÇÃO 
CONTRA FEBRE AFTOSA

DECRETOS

LEIS MUNICIPAIS

LICITAÇÕES
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§ 4º - Os membros do Conselho terão mandato de dois anos, 
podendo ser reconduzidos uma única vez e podendo ser ree-
leitos para mandatos posteriores.

§ 5º - Os membros do Conselho da sociedade civil, serão in-
dicados por quem de direito, mediante publicação no Diário 
Oficial do município, em prazo estabelecido.

§ 6º - É vedada a participação, como membro do Conselho, de 
pessoas ligadas ao comércio ou que exerçam atividades lucra-
tivas ou que possuam antecedentes criminais envolvendo 
animais em geral.

§ 7º - O Conselho contará com a participação de um veteri-
nário voluntário, como membro especialmente convidado, 
para expedir laudos, assistência às fiscalizações e autuações e 
outros onde é imprescindível a sua atuação, bem como de um 
advogado voluntário para acompanhamento e assistência 
aos acordos, inquéritos e em outras situações e ocorrências.

Art. 4º. A função de membro do Conselho de Proteção Ani-
mal, considerada relevante, será exercida “prohonore”, sem 
qualquer ônus para o município.

Art. 5º. Os membros do Conselho de Proteção Animal terão 
acesso livre e gratuito aos recintos onde se realizem eventos, 
shows, competições, com a apresentação de animais como 
Exposições, espetáculos, privados ou públicos.

§ 1º - Para garantir o disposto no caput, basta apresentar car-
teira de identidade assinada pelo Presidente do Conselho de 
Proteção Animal.

§ 2º - Os eventos referidos no caput compreendem shows, 
competições, feiras, demonstrações, exposições, palestras, 
adestramento, trabalho de criadores de filhotes, canis de trei-
namento e outros, transportes, trabalho, lazer e tudo o mais 
em que o animal é objeto, seja ele vivo ou morto.

§ 3º - A desobediência ao disposto no caput deste artigo será 
punida com multa, a ser aplicada pela Fiscalização da Prefei-
tura, acionada com base no art. 2º.

§ 4º - A multa será no valor correspondente a 60 (sessenta) 
UFESPs, por pessoa barrada, com renda revertida para o Con-
selho de Proteção Animal.

Art. 6º. Dentro de trinta dias após a sua constituição, o Conse-
lho de Proteção Animal elaborará o seu Regimento Interno

§ 1º - A eleição da diretoria do Conselho será realizada quando 
da primeira reunião deste, de acordo com a composição pre-
vista no seu Regimento Interno.

§ 2º - O Conselho, através de seu presidente, enviará relatório 
bimestral de suas atividades à Prefeitura e à Câmara Muni-
cipal.

Art. 7º. Fica autorizada a municipalidade a promover a aqui-
sição de insumos e materiais, quando de necessidade de pro-
gramas de castração de animais abandonados, bem como nas 
ações de apoio público requeridos pela Conselho Municipal, 
mediante autorização e disponibilidade financeira, por se tra-
tar de saúde pública.

Art. 8º. Excetuam-se do disposto nesta Lei as organizações re-
ligiosas e os eventos por ela promovidos.

Art. 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Monte Alegre do Sul, 26 de outubro de 2018 
EDSON RODRIGO DE OLIVEIRA CUNHA 

Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e publicada em 26 de outubro 
de 2018

Luciana Maria Gonçalves Benedetti 
Diretora de Administração e Governo Municipal

DEFERIMENTO

Licença de Funcionamento  
da Vigilância Sanitária

Serviços ambulantes de alimentação. 
Nº do processo: 1398/2018 
Nº CEVS: 353120901-561-000187-1-6 
Razão social: Fabiana Gandelini ME 
Responsável legal/técnico: Fabiana Gandelini

Comércio varejista de Carnes - Açougues. 
Nº do processo: 2774/2018 
Nº CEVS: 353120901-472-000027-2 
Razão social: Marcos M. da Cruz & CIA LTDA ME 
Responsável legal/técnico: Marcos Mariano da Cruz

Restaurantes e Similares. 
Nº do processo: 1352/2018 
Nº CEVS: 353120901-561-000188-1-3 
Razão social: Edvanei Campos de Queiroz ME 
Responsável legal/técnico: Edvanei Campos de Queiroz

Restaurantes e Similares. 
Nº do processo: 2019/2018

Nº CEVS: 353120901-561-000184-1-4 
Razão social: Denise Honorato Lucas de Oliveira MEI 
Responsável legal/técnico: Denise Honorato Lucas de 
Oliveira

Restaurantes e Similares. 
Nº do processo: 1170/2018 
Nº CEVS: 353120901-561-000186-1-9 
Razão social: Silmara Aparecida da Silva Luz  
Responsável legal/técnico: Silmara Aparecida da Silva Luz

Lanchonete, casas de chás, sucos e similares. 
Nº do processo: 1170/18 
Nº CEVS: 353120901-561-000185-1-1 

Razão social: Juliana Aparecida Briozo  
Responsável legal/técnico: Juliana Aparecida Briozo

Lanchonete, casas de chás, sucos e similares. 
Nº do processo: 2396/2018 
Nº CEVS: 353120901-561-000130-1-3 
Razão social: Campos & Balsani comércio de bebidas LTDA 
ME 
Responsável legal/técnico: Rosana Aparecida de Campos 
Balsani.

Fornecimento de Alimentos Preparados Preponderantemente 
Para Consumo Domiciliar 
Nº do processo: 2388/2018 
Nº CEVS: 353120901-562-000016-1-9 
Razão social: Maria Paula de Souza Costa 
Responsável legal/técnico: Maria Paula de Souza Costa

Atividade Médica Ambulatorial Restrita a Consulta 
Nº do processo: 2177/2018 
Nº CEVS: 353120901-863-000017-1-6 
Razão social: Valquíria Helena da Silva 
Responsável legal/técnico: Valquíria Helena da Silva

Cabeleireiros, manicure, pedicure e barbearia. 
Nº do processo: 2783/2018 
Nº CEVS: 35312090-960-000038-1-6 
Razão social: Joelma Franco de Lima MEI. 
Responsável legal/técnico: Joelma Franco de Lima

Cabeleireiros, manicure, pedicure e barbearia. 
Nº do processo: 2023/2018 
Nº CEVS: 35312090-960-000047-1-5 
Razão social: Jacques da Silva Silva ME 
Responsável legal/técnico: Jacques da Silva Silva

INDEFERIMENTO E CANCELAMENTO 

Restaurantes e Similares. 
Nº do processo: 1993/2018 
Nº CEVS: 353120901-561-000160-1-2 
Razão social: Marcos Roberto Peterlini de Oliveira

Os responsáveis técnicos acima mencionados deverão se 
apresentar nesta Vigilância Sanitária de Monte Alegre do 
Sul, sito à Praça Rinaldo Godoy Borgiane - Piso Superior, Bal-
neário 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 retira-
da.

A não retirada da Licença de funcionamento no prazo de 30 
dias acarretará no cancelamento da mesma.

Monte Alegre do Sul,  
05 de novembro de 2018. 
Juliana Franco de Lima                                                                                                               

Chefe da ViSa/VE

EXTRATO DE CONTRATOS –  
OUTUBRO 2018

Contrato nº 079/2018; Modalidade: Concorrência nº 
002/2018; Assinatura: 01/10/18; Contratante: Município 
de Monte Alegre do Sul; Contratada: Kelly Campos Gomes 
38726405857. Objeto: 1. “O presente contrato tem por objeto 
a contratação, com fundamentos na Lei Federal 8.666/1993, 
do contratado(a) acima qualificado(a) para prestar serviços ao 
Munícipio de Monte Alegre do Sul/SP, mediante a apresen-
tação do evento/oficina de Recreação Infantil direcionada 
junto ao Departamento de Assistência e Desenvolvimento 
Social, de acordo com a proposta apresentada e classificada 
por ocasião do credenciamento, seleção e classificação que 
precede este ajuste e do respectivo edital e anexos, de que dele 
ficam fazendo parte integrante para todos os fins.” Valor: R$ 
3.120,00. Vigência: 31/12/2018.

Contrato nº 080/2018; Modalidade: Concorrência nº 
002/2018; Assinatura: 01/10/18; Contratante: Município 
de Monte Alegre do Sul; Contratada: Kelly Campos Gomes 
38726405857. Objeto: 1. “O presente contrato tem por objeto 
a contratação, com fundamentos na Lei Federal 8.666/1993, 
do contratado(a) acima qualificado(a) para prestar serviços ao 
Munícipio de Monte Alegre do Sul/SP, mediante a apresen-
tação do evento/oficina de Pilates Solo direcionada junto ao 
Departamento de Assistência e Desenvolvimento Social, de 
acordo com a proposta apresentada e classificada por ocasião 
do credenciamento, seleção e classificação que precede este 
ajuste e do respectivo edital e anexos, de que dele ficam fa-
zendo parte integrante para todos os fins.” Valor: R$ 2.080,00. 
Vigência: 31/12/2018.

Contrato nº 081/2018; Modalidade: Concorrência nº 
002/2018; Assinatura: 01/10/18; Contratante: Município de 
Monte Alegre do Sul; Contratada: ALESSANDRA HELENA 
GRITTI BUZO 38398692855. Objeto: 1. “O presente contrato 
tem por objeto a contratação, com fundamentos na Lei Fe-
deral 8.666/1993, do contratado(a) acima qualificado(a) para 
prestar serviços ao Munícipio de Monte Alegre do Sul/SP, 
mediante a apresentação do evento/oficina de Pilates Solo 
direcionada junto ao Departamento de Assistência e Desen-
volvimento Social, de acordo com a proposta apresentada e 
classificada por ocasião do credenciamento, seleção e classifi-
cação que precede este ajuste e do respectivo edital e anexos, 
de que dele ficam fazendo parte integrante para todos os fins.” 
Valor: R$ 2.080,00. Vigência: 31/12/2018.

Contrato nº 082/2018; Modalidade: Concorrência nº 
002/2018; Assinatura: 01/10/18; Contratante: Município de 
Monte Alegre do Sul; Contratada: Josevania Sena de Lyra 
10325365865. Objeto: 1. “O presente contrato tem por objeto 
a contratação, com fundamentos na Lei Federal 8.666/1993, 
do contratado(a) acima qualificado(a) para prestar serviços ao 
Munícipio de Monte Alegre do Sul/SP, mediante a apresen-
tação do evento/oficina de manicure direcionada junto ao 
Departamento de Assistência e Desenvolvimento Social, de 
acordo com a proposta apresentada e classificada por ocasião 
do credenciamento, seleção e classificação que precede este 
ajuste e do respectivo edital e anexos, de que dele ficam fa-
zendo parte integrante para todos os fins.” Valor: R$ 3.120,00. 
Vigência: 31/12/2018.

Contrato nº 083/2018; Modalidade: Concorrência nº 
002/2018; Assinatura: 01/10/18; Contratante: Município 
de Monte Alegre do Sul; Contratada: Wendell De Jesus Flo-
rentino 38446428890. Objeto: 1. “O presente contrato tem 
por objeto a contratação, com fundamentos na Lei Federal 
8.666/1993, do contratado(a) acima qualificado(a) para prestar 
serviços ao Munícipio de Monte Alegre do Sul/SP, mediante 
a apresentação do evento/oficina de capoeira direcionada 
junto ao Departamento de Assistência e Desenvolvimento 
Social, de acordo com a proposta apresentada e classificada 
por ocasião do credenciamento, seleção e classificação que 
precede este ajuste e do respectivo edital e anexos, de que dele 
ficam fazendo parte integrante para todos os fins.” Valor: R$ 
6.240,00. Vigência: 31/12/2018.

Contrato nº 084/2018; Modalidade: Concorrência nº 
002/2018; Assinatura: 01/10/18; Contratante: Município de 
Monte Alegre do Sul; Contratada: IVAN LUIS GONÇALVES 
30449261816. Objeto: 1. “O presente contrato tem por objeto 
a contratação, com fundamentos na Lei Federal 8.666/1993, 
do contratado(a) acima qualificado(a) para prestar serviços ao 
Munícipio de Monte Alegre do Sul/SP, mediante a apresen-
tação do evento/oficina de cabelereiro direcionada junto ao 
Departamento de Assistência e Desenvolvimento Social, de 
acordo com a proposta apresentada e classificada por ocasião 
do credenciamento, seleção e classificação que precede este 
ajuste e do respectivo edital e anexos, de que dele ficam fa-
zendo parte integrante para todos os fins.” Valor: R$ 3.120,00. 
Vigência: 31/12/2018.

Contrato nº 085/2018; Modalidade: Pregão Presencial nº 
019/2018; Assinatura: 26/10/18; Contratante: Município de 
Monte Alegre do Sul; Contratada: J FERCON SUPRIMENTOS 
ODONTOMÉDICOS EIRELLI. Objeto: 1. “Aquisição de apare-
lhos, equipamentos e utensílios médicos-odontológicos para 
a Diretoria de Saúde do município, em conformidade com o 
Anexo I – Termo de Referencia, integrante deste Edital” Valor: 
R$ 15.548,54. Vigência: 26/10/2019.

Contrato nº 086/2018; Modalidade: Pregão Presencial nº 
019/2018; Assinatura: 26/10/18; Contratante: Município de 
Monte Alegre do Sul; Contratada: K C R S COMERCIO DE 
EQUIPAMENTOS EIRELI- EPP. Objeto: 1. “Aquisição de apare-
lhos, equipamentos e utensílios médicos-odontológicos para 
a Diretoria de Saúde do município, em conformidade com o 
Anexo I – Termo de Referencia, integrante deste Edital” Valor: 
R$ 980,00. Vigência: 26/10/2019.

Contrato nº 087/2018; Modalidade: Pregão Presencial nº 
019/2018; Assinatura: 26/10/18; Contratante: Município de 
Monte Alegre do Sul; Contratada: BETANIAMED COMER-
CIAL EIRELLI - EPP. Objeto: 1. “Aquisição de aparelhos, equi-
pamentos e utensílios médicos-odontológicos para a Direto-
ria de Saúde do município, em conformidade com o Anexo 
I – Termo de Referencia, integrante deste Edital” Valor: R$ 
9.400,00. Vigência: 26/10/2019.

Contrato nº 088/2018; Modalidade: Pregão Presencial nº 
019/2018; Assinatura: 26/10/18; Contratante: Município de 
Monte Alegre do Sul; Contratada: FRANCISCA DAS. C. S. 
LINS ART. MEDICOS. Objeto: 1. “Aquisição de aparelhos, equi-
pamentos e utensílios médicos-odontológicos para a Direto-
ria de Saúde do município, em conformidade com o Anexo 
I – Termo de Referencia, integrante deste Edital” Valor: R$ 
1.380,00. Vigência: 26/10/2019.

Contrato nº 089/2018; Modalidade: Pregão Presencial nº 
019/2018; Assinatura: 26/10/18; Contratante: Município de 
Monte Alegre do Sul; Contratada: ELBER INDUSTRIA DE 
REFRIGERAÇAO LTDA. Objeto: 1. “Aquisição de aparelhos, 
equipamentos e utensílios médicos-odontológicos para a Di-
retoria de Saúde do município, em conformidade com o Ane-
xo I – Termo de Referencia, integrante deste Edital” Valor: R$ 
17.100,00. Vigência: 26/10/2019.

Contrato nº 090/2018; Modalidade: Pregão Presencial nº 
019/2018; Assinatura: 26/10/18; Contratante: Município de 
Monte Alegre do Sul; Contratada: SILVIO VIGIDO ME. Obje-
to: 1. “Aquisição de aparelhos, equipamentos e utensílios mé-
dicos-odontológicos para a Diretoria de Saúde do município, 
em conformidade com o Anexo I – Termo de Referencia, inte-
grante deste Edital” Valor: R$ 3.410,00. Vigência: 26/10/2019.

Contrato nº 091/2018; Modalidade: Pregão Presencial nº 
019/2018; Assinatura: 26/10/18; Contratante: Município 
de Monte Alegre do Sul; Contratada: LUIZ ANDRE LEITE 
NETO SUPRIMENTOS - ME. Objeto: 1. “Aquisição de apare-
lhos, equipamentos e utensílios médicos-odontológicos para 
a Diretoria de Saúde do município, em conformidade com o 
Anexo I – Termo de Referencia, integrante deste Edital” Valor: 
R$ 12.719,62. Vigência: 26/10/2019.

Contrato nº 092/2018; Modalidade: Pregão Presencial nº 
019/2018; Assinatura: 26/10/18; Contratante: Município de 
Monte Alegre do Sul; Contratada: VANDERLEI COLODRAO 
ME. Objeto: 1. “Aquisição de aparelhos, equipamentos e uten-
sílios médicos-odontológicos para a Diretoria de Saúde do 
município, em conformidade com o Anexo I – Termo de Re-
ferencia, integrante deste Edital” Valor: R$ 996,97. Vigência: 
26/10/2019.

Contrato nº 093/2018; Modalidade: Pregão Presencial nº 
021/2018; Assinatura: 15/08/18; Contratante: Município de 
Monte Alegre do Sul; Contratada: IN-DENTAL Produtos 
Odontológicos Médico e Hospitalares Ltda. Objeto: 1. “Aquisi-
ção de produtos e insumos odontológicos para a Diretoria de 
Saúde do município, em conformidade com o Anexo I – Ter-
mo de Referencia, integrante deste Edital” Valor: R$ 6.607,97. 
Vigência: 15/08/2019.

Contrato nº 094/2018; Modalidade: Pregão Presencial nº 
021/2018; Assinatura: 15/08/18; Contratante: Município de 
Monte Alegre do Sul; Contratada: Giometti & Giometti Ltda. 
Objeto: 1. “Aquisição de produtos e insumos odontológicos 
para a Diretoria de Saúde do município, em conformidade 
com o Anexo I – Termo de Referencia, integrante deste Edital” 
Valor: R$ 6.356,30. Vigência: 15/08/2019.

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL; Contrato nº 
070/2018; Modalidade: Dispensa; Assinatura: 18/10/18; Con-
tratante: Município de Monte Alegre do Sul; Contratada: OR-
TRUS TECNOLOGIA DE REABILITAÇÃO. Objeto: 1. “CADEI-
RA DE RODAS ADAPATADA” Valor: R$ 16.500,00. 

CANCELAMENTO; Contrato nº 062/2018; Modalidade: Car-
ta Convite 003/2018; Assinatura: 23/05/2018; Contratante: 
Município de Monte Alegre do Sul; Contratada: PROJECON 
PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA EPP. Objeto: Contra-
tação 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 originados 
do Convênio SET-DADETUR n° 274/2017, de acordo com o 
Anexo I – Memorial Descritivo, Orçamento, Cronograma Fí-
sico e Financeiro.” Valor: R$ 90.395,85

EXTRATO DE ADITAMENTOS –  
OUTUBRO 2018

Aditamento nº 046/2018; Modalidade: Pregão Presencial 
009/2017; Assinatura: 04/10/2018; Contratante: Município 
de Monte Alegre do Sul; Contratada: F.J. FANTINI AMPARO 
- ME; Objeto: “Contratação de empresa especializada na pres-
tação serviços de telecomunicações através do fornecimento 
de link dedicado via fibra óptica necessária à interconexão 
digital entre o Paço Municipal e os sinais digitais pertencen-
tes, pelo período de 12 (doze) meses, do tipo menor preço, em 
conformidade com edital, anexos, proposta e demais docu-
mentos constantes do Edital do Pregão Presencial n.º 009/17, 
os quais passam a fazer parte integrante e inseparável deste 
instrumento, como se aqui estivessem transcritos.”

Aditamento nº 047/2018; Modalidade: Dispensa; Assinatura: 
07/09/2018; Contratante: Município de Monte Alegre do Sul; 
Contratada: DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA DOMINGUES 
39156715846; Objeto: “Contratação de Projeto de Artes Mar-
cial Ki Ken Do / Futebol / Recreação para Departamento de 
Assistência e Desenvolvimento Social, que entre si celebram 
o Município da Estância Turística de Monte Alegre do Sul e a 
empresa abaixo qualificada.”.

Aditamento nº 048/2018; Modalidade: Instrumento de Au-
torização de Uso de Bem Público; Assinatura: 01/09/2018; 
Contratante: Município de Monte Alegre do Sul; Contratada: 
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE; Objeto: “Fica a OU-
TORGADA AUTORIZADA a utilizar a título precário e com 
ônus, o Clube Recreativo “1º de Outubro”, localizado na Rua 
João da Serra, nº120, para fim exclusivo da realização de even-
to denominado aula de zumba, no período de 01/09/2018 à 
01/03/2019”.

Aditamento nº 052/2018; Modalidade: Carta Convite 
001/2018; Assinatura: 01/09/2018; Contratante: Município 
de Monte Alegre do Sul; Contratada: GEOSIG ENGENHARIA 
LTDA; Objeto: “Elaboração de sistema de gestão técnica (SGT) 
com geoprocessamento (SIG) no município de Monte Alegre 
do Sul visando o controle de perdas de água no sistema de 
abastecimento, em conformidade com o Anexo I – Termo de 
Referencia, integrante deste Edital”.

Processo: 033/2018 - Licitação: Carta Convite nº 02/2018

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CONTRATOS E ADITAMENTOS

CISBRA



08 QUINTA-FEIRA 
08 DE NOVEMBRO DE 2018

Objeto: Contratação de serviços técnicos especializados para 
prestação de serviços na área tributária para a adoção de 
medidas autorizadoras, bem como pedido administrativo e 
judicial para a concessão de imunidade tributária com rela-
ção ao Imposto de Renda Retido na Fonte e às Contribuições 
Previdenciárias.

PARECER DA COMISSÃO JULGADORA 

Na sessão de abertura e julgamento do dia dezoito de outu-
bro de dois mil e dezoito, às dez horas, no local consignado no 
Edital do Convite nº 02/2018, compareceram as seguintes 
licitantes: LUPPE CAMPANINI ASSESSORIA EMPRESA-
RIAL LTDA, CNPJ: 20.185.292/0001-91 representada por 
José Hermínio Luppe Campanini RG. 43.681.883 SSP/SP, 
RIO CONSULT BUSINESS SERVICES – SERVIÇOS DE AS-
SESSORIA EMPRESARIAL E BUROCRACIA LTDA, CNPJ: 
73.115.644/0001-07, representada por Juliana Priscila Gui-
detti Porto RG. 48.899.001-4 SSP/SP e JOÃO FÁBIO VIEIRA, 
RG: 33.507.879-5 SSP/SP.  Os envelopes foram abertos e todas 
as empresas foram HABILITADAS e CLASSIFICADAS como 
segue:

LICITANTES HABILITADAS/ITEM 01/ITEM 02

LUPPE CAMPANINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/
R$ 20.000,00/R$ 25.000,00

RIO CONSULT BUSINESS SERVICES /R$ 23.600,00/R$ 
29.260,00

JOÃO FÁBIO VIEIRA/R$ 34.000,00/R$ 27.000,00

A empresa LUPPE CAMPANINI ASSESSORIA EMPRESA-
RIAL LTDA foi declarada a vencedora do certame nos itens 
01 e 02 do processo licitatório acima referenciado com o valor 
global de R$ 45.000,00.  Considerando a renúncia expressa ao 
direito de interpor recurso da fase de habilitação e julgamen-
to das propostas, remetemos ao Excelentíssimo Presidente 

para homologação e adjudicação.  

Monte Alegre do Sul (SP),  
25 de outubro de 2018. 

Marcela Lonel de Souza Guelere  
Comissão de Licitação

Luiz Fernando Ribeiro de Oliveira 
Comissão de Licitação 

Processo: 033/2018 -  
Licitação: Carta Convite nº 02/2018

Objeto: Contratação de serviços técnicos especializados para 
prestação de serviços na área tributária para a adoção de 
medidas autorizadoras, bem como pedido administrativo e 
judicial para a concessão de imunidade tributária com rela-
ção ao Imposto de Renda Retido na Fonte e às Contribuições 
Previdenciárias.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Em razão do constante nos autos e com base na Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações, ADJUDICO e HOMOLOGO 
os itens 1 e 2  da licitação referenciada, a favor da licitante: 
LUPPE CAMPANINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 
com valor total de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), 
de acordo com a decisão da Comissão Julgadora de Licitações 
constante neste processo e observadas as cautelas legais, AU-
TORIZO a contratação e despesa. 

Publique-se.

Monte Alegre do Sul (SP),  
25 de outubro de 2018. 

André Eduardo Bozola de Souza Pinto 
Presidente

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

CNPJ: 14.009.006/0001-34 

LICITAÇÃO: Processo nº 030/2018 – ORGÃO: Consórcio In-
termunicipal de Saneamento Básico da Região do Circuito 

das Águas – MODALIDADE: Pregão Presencial nº 006/2018 

 OBJETO: “Contratação de empresa especializada em coleta 
manual e/ou mecânica, transporte e destinação de resíduos 
sólidos domiciliares, de feiras livres e de varrição em municí-
pios integrantes do Consórcio Intermunicipal de Saneamento 
Básico da Região do Circuito das Águas (CISBRA)” – DATA 
DE ENCERRAMENTO: 21/11/2018 às 10h30min. O edital 
poderá ser consultado através do site www.cisbra.eco.br ou 
na sede localizada à Praça Sebastião de Carvalho s/n, Centro 
Cultural “José Pescheira” (Praça do Trem), Centro, em Monte 
Alegre do Sul (SP) das 09h00min às 16h00min. INFORMA-
ÇÕES: Telefone (019) 3899-2233 ou (19) 3899-2036. 

Publique-se. 

Monte Alegre do Sul (SP),  
31 de outubro de 2018.  

Marcela Lonel de Souza Guelere  
Pregoeira

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

O CISBRA comunica a todos os interessados que se encontra 
aberto o seguinte processo seletivo:

CHAMAMENTO PÚBLICO N º 01/2018

Objeto: Seleção de Associação ou Cooperativa com a finalida-
de de executar serviços de triagem, processamento e destina-
ção de resíduos sólidos recicláveis ou reutilizáveis, provenien-
tes da coleta de resíduos sólidos domiciliares e/ou da coleta 

seletiva efetuada nos municípios integrantes do Consórcio 
Intermunicipal de Saneamento Básico da Região do Circuito 
das Águas – CISBRA.

O período de disponibilização do edital será de 01/11/2018 até 
03/12/2018. O recebimento dos envelopes, nos termos esta-
belecidos no edital, será até o dia 03 de Dezembro de 2018, às 
10h15min.

O Edital completo será disponibilizado no site www.
cisbra.eco.br e maiores informações poderão ser obtidas, 
pessoalmente, à Praça Sebastião de Carvalho (praça do 
trem), ou pelo telefone (19) 3899-2233 e (19) 3899-2036 
das 08h00min às 17h00min.

TERMO DE CONTRATO - INSTRUMENTO Nº 
006/2018

OBJETO: TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO 
BÁSICO DA REGIÃO DO CIRCUITO DAS ÁGUAS – CIS-
BRA, DENOMINADA CONTRATANTE, E A EMPRE-
SA LUPPE CAMPANINI ASSESSORIA EMPRESARIAL 
LTDA., CONTRATADA PARA SERVIÇOS ESPECIALI-
ZADOS NO ÂMBITO TRIBUTÁRIO ATRAVÉS DE ADO-
ÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS, 
VISANDO A CONCESSÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁ-
RIA COM RELAÇÃO AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO 
NA FONTE E ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

VIGÊNCIA: 12 meses 

VALOR TOTAL: R$ 45.000,00

Monte Alegre do Sul (SP), 01 de novembro de 2018. 
André Eduardo Bozola de Souza Pinto 

Presidente


