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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

 Fundo Social de Solidariedade firma
convênio para a implantação de

programa de geração de emprego e
renda no município

Na última quarta-
feira (dia 08), a Prefeitura de
Itapetininga, por meio da
Presidente do Fundo Social
de Solidariedade (FSS), fir-
mou um novo convênio com
o Fundo de Solidariedade e
Desenvolvimento Social e
Cultural do Estado de São
Paulo (FUSSESP), agora

para a implantação de mais
um programa de promoção
a geração de trabalho e ren-
da no município.

O FSS de Itapeti-
ninga receberá recursos no
valor de 15 mil reais para a
capacitação e qualificação
das pessoas, para a inserção
no mercado de trabalho, ga-

rantindo a autossustentabi-
lidade às pessoas com alto
grau de vulnerabilidade so-
cial. O projeto tem o objetivo
maior de resgatar a cidada-
nia, a autoestima e o conví-
vio familiar das pessoas que
participarão do projeto.

O programa “Ali-
mentando Sonhos”, apre-

sentado e aprovado pela
FUSSESP, prevê a capacita-
ção profissional no seg-
mento de alimentação para
12 pessoas, com idade acima
de 16 anos, desempregadas
e que estejam fora do mer-
cado de trabalho já algum
tempo. Os atendidos pelo
projeto, após participarem

de cursos que enfatizam a
culinária brasileira, italiana,
produção de pães e con-
gelados, terão seus podutos
comercializados em uma loja
de conveniência,  pequeno
estabelecimento comercial,
a ser montado pelo FSS.

Dos recursos arre-
cadados com a venda dos

alimentos, 50% será destina-
do aos alunos e o restante
será investido na manuten-
ção do projeto.

Conforme infor-
mações do Fundo Social de
Solidariedade, o “ Alimen-
tando Sonhos” deve estar em
pleno funcionamento ainda no
primeiro semestre de 2011.
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ATOS DO PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2010 ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Itapetininga
PROCESSO Nº: 268/2010 MODALIDADE: Dispensa de Licitação nº 11/2010 CONTRATADA: SENAC
– Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Valor total: R$ 30.000,00.  OBJETO: Ministrar curso de
capacitação para beneficiários do Programa Renda Cidadã. FUNDAMENTO: Artigo 24 Inciso XIII da Lei
Federal n. º 8.666/93 e posteriores atualizações.
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 143/2010. De posse dos documentos que
compõem o processo licitatório da modalidade Pregão (Presencial) n.º 143/2010 - Processo n.° 203/
2010, que objetiva a contratação de empresa especializada em serviços de fornecimento e confecção de
óculos (armação com pares de lente) para atendimento de pessoas carentes assistidos pelo Fundo Social de
Solidariedade, conforme especificações constantes no anexo I do edital, realizado conforme Ata de Sessão
Pública, datada de 18 de Novembro de 2010, com a presença do Pregoeiro Oficial e da Equipe de Apoio
desta Prefeitura Municipal de Itapetininga, HOMOLOGO todo o procedimento realizado que ADJUDICOU
o objeto licitado ao proponente: 1) ADRIANA PERES PEGORETTI ME, itens 1;2;3 e 4 no valor total
de R$82.168,50.
TERMO DE RATIFICAÇÃO (LICITAÇÃO DESERTA) DO PREGÃO PRESENCIAL (REGISTRO
DE PREÇOS) N.º 153/2010 - PROCESSO N.° 222/2010 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O CENTRO DE
ATENDIMENTO A MELHOR IDADE – CEAMI. Considerando a não apresentação de propostas para a
licitação supra mencionada, realizado conforme Ata de Sessão Pública, datada de 29 de Novembro de
2010, onde o Pregoeiro Oficial e a Equipe de Apoio desta Prefeitura Municipal de Itapetininga declararam
a licitação como DESERTA no uso das atribuições legais a mim conferidas e em conformidade com a Lei
Federal n. º 8.666/93 atualizadas pelas Leis n.º 8.883/94 e 9.648/98, considero RATIFICADA como
LICITAÇÃO DESERTA.
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 155/2010 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS).
De posse dos documentos que compõem o processo licitatório da modalidade Pregão Presencial n.º 155/
2010- Processo n.° 224/2010, que objetiva a aquisição de Equipamentos de Informática para a Secretaria
Municipal de Educação(Ata de Registro de Preços), realizado conforme Ata de Sessão Pública, datada de
30 de novembro de 2010, com a presença do Pregoeiro Oficial e da Equipe de Apoio desta Prefeitura
Municipal de Itapetininga, HOMOLOGO todo o procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto
licitado aos proponentes:  1)Torino Informática Ltda - ITEM: nº 01( Microcomputador Modelo I)- no
valor unitário de R$ 2.200,00, ITEM: nº02 (Microcomputador Modelo II)- no valor unitário de R$
2.400,00, ITEM: nº05 (Estabilizador 1000 va)- no valor unitário de R$ 180,00, ITEM: nº17( Notebook
Modelo I)- no valor unitário de R$ 2.500,00 e ITEM: nº18 (Notebook Modelo II)- no valor unitário de
R$ 3.500,00;  2) Blackout Magasin Ltda, ITEM:  nº03 (Impressora Laser Monocromática- Modelo I)- no
valor unitário de R$ 688,00 e ITEM: nº04 ( Impressora Laser Monocromática Modelo II)-no valor
unitário de R$ 1.890,00; 3)Paloma Aparecida de Freitas Silva Capão B - ITEM:  nº 06 (Estabilizador 2000
va)- no valor unitário de R$ 340,00 e ITEM: nº 12(Roteador Wireless 802.11N 3x3 MIMO)- no valor
unitário de R$ 155,00; 4) Provisão JC Comércio de Eletrônicos ITEM: nº07 (Projetor)- no valor unitário
de R$ 1.879,00 e  ITEM: nº 08 (Suporte de teto para projetor)- no valor unitário de R$ 250,00. 5) RV
Comércio de Artigos diversos Ltda. ITEM: nº 10 (Tela de Projeção Persiana) – no valor unitário de R$
880,00 e ITEM: nº 11 (Aparelho de FAX) - no valor unitário de R$ 346,00. OS ITENS: Nºs 09 (Tela de
projeção persiana com tripé), nº 13 (Disco rígido), nº 14 (Impressora Laser Colorida - Modelo II), nº 15
(Impressora Jato de Tinta) e nº 16 (Impressora Laser Color- Modelo I), foram fracassados.
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 169/2010. De posse dos documentos que
compõem o processo licitatório da modalidade Pregão Presencial n.º 169/2010- Processo n.° 241/2010,
que objetiva aquisição de utensílios de cozinha para as Unidades Escolares do Ensino Infantil e Fundamental,
com entrega parcelada conforme necessidade, no Almoxarifado da Educação, realizado conforme Ata de
Sessão Pública, datada de 08 de dezembro de 2010, com a presença do Pregoeiro Oficial e da Equipe de
Apoio desta Prefeitura Municipal de Itapetininga, HOMOLOGO todo o procedimento realizado que
ADJUDICOU o objeto licitado aos proponentes: 1º) J.J. SOUTO ME: ITEM 01 – 500 unid de luvas
térmica (longa), marca oklar, no valor unitário de R$4,68; Item 31- 150 unid de bacia plástica ; de
polipropileno; com diâmetro de 530mm; na altura de 205mm; com capacidade para 33,0 l; na cor bege,
marca arqplast, no valor unitário de R$5,10; Item 33 – 6.000 unid de prato de vidro fundo, marca Nadir
Figueiredo, no valor unitário de R$2,28; Item 35 – 120 unid de ralador inox 04 faces com cabo plástico
asa 08, marca viel, no valor unitário de R$9,35. 2) AD2 DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL LTDA: Item 16 – 110 unid de lixeira com pedal 100 litros na cor branco, marca marfinite,
no valor unitário de R$103,00; Item 17 – 110 unid de Lixeira com pedal capacidade de 50 litros na cor

branca, marca marfinite, no valor unitário de R$
54,50. 3) LIMPA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME – Item 18– 190 unid de
estrado plástico 50 x 50 cm para estocagem de material, marca gecal no valor unitário de R$10,80; Item
22 – 220 unid de Caixa plástica vazada, medindo 56 cm x 36 cm x 31 cm, marca Plasnew, no valor
unitário de R$18,60; Item 37 – 120 unid de panela de pressão 07 litros de alumínio; com capacidade
mínima para (7)litros, marca eirilar, no valor unitário de R$52,00 Item 41 – 310 unid de faca de serra
medida aproximada 32 cm x 2,5 lamina, marca Martinazzo, no valor unitário de R$5,55; Item 45 – 110

unid de escumadeira alumínio nº 09; de alumínio; medindo no mínimo (diam.10 xcabo36)cm; espessura
mínima de (2)mm; sem decoração, marca real, no valor unitário de R$4,85; Item 46 – 120 unid de
escumadeira alumínio nº 12 ; de alumínio; medindo no mínimo(diam.12xcabo43)cm; espessura mínima de
(2)mm; sem decoração, marca real, no valor unitário de R$7,55 Item 51 – 90 unid de concha ; feijão; em
alumínio,tipo hotel; medindo no mínimo(comp.34xdiam.12)cm; espessura mínima de 2mm; com cabo
em alumínio; sem decoração, marca real, no valor unitário de R$5,53; Item 64 – 70 unid de caçarola de
alumínio; com capacidade mínima para (20,0l); com diâmetro mínimo de (38,0cm); altura mínima de
(18,0cm); com espessura mínima de (3mm); ASA de alumínio; tampa com espessura mínima de (1,00mm),
marca real, no valor unitário de R$58,70; Item 71 – 190 unid de abridor de latas em inox reforçado, marca
cicley, no valor unitário de R$1,26; 4º) C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME: Item 40 –
120 unid de frigideira alumínio nº 38, marca brilhante, no valor unitário de R$34,40; Item 48 – 90 unid
de escorredor de massa alimentícia; de alumínio, marca brilhante, no valor unitário de R$34,40; Item 49
– 510 unid de escorredor de arroz alumínio;, marca vigor, no valor unitário de R$31,30; Item 56 – 110
unid de escorredor de arroz alumínio;, marca brilhante, no valor unitário de R$19,30; Item 57 – 80 unid
de canecão tipo hotel alumínio  nº 20 capacidade 6,3 litros, marca brilhante, no valor unitário de
R$22,00; Item 58 – 40 unid de caldeirão tipo hotel alumínio nº 36 capacidade 32,5 litros, marca brilhante,
no valor unitário de R$73,50; Item 59 – 40 unid de Caldeirão ; de alumínio; capacidade mínima para
(38,0l), marca brilhante, no valor unitário de R$79,00; Item 60 – 40 unid de caldeirão tipo hotel de
alumínio nº 32 capacidade 22,5 litros, marca brilhante, no valor unitário de R$52,50; Item 61 – 40 unid
de caldeirão ; de alumínio; capacidade mínima para (27,0l), marca brilhante, no valor unitário de R$55,00;
Item 62 – 50 unid de caldeirão ; de alumínio; capacidade mínima para (19,0l); com diâmetro mínimo de
(30,0cm), marca brilhante, no valor unitário de R$42,70; Item 63 – 50 unid de caçarola  tipo caçarola
n.45 caçarola; de alumínio; com capacidade mínima para (31,5l); com diâmetro mínimo de (30,0cm),
marca brilhante, no valor unitário de R$90,00; Item 65 – 70 unid de caçarola com tampa ; de alumínio;
com capacidade mínima para  (17,0l), marca brilhante, no valor unitário de R$55,00; Item 66 – 70 unid
de caçarola ; de alumínio; com capacidade mínima para (14,5 l), marca brilhante, no valor unitário de
R$44,80; Item 67 – 90 unid de caçarola com tampa ; de alumínio; com capacidade minima para (10,0 l),
marca brilhante, no valor unitário de R$37,00; Item 69 – 140 unid de assadeira de alumínio; medindo no
mínimo (comp.45,0xlarg.32,0)cm; com capacidade mínima para (7,5 l), marca brilhante, no valor
unitário de R$33,80; Item 70 – 120 unid de assadeira de alumínio; medindo no mínimo
(comp.40,0xlarg.27,0)cm; com capacidade mínima para (6,0 l), marca brilhante, no valor unitário de
R$26,00; Item 72 – 140 unid de assadeira de alumínio; medindo no mínimo (comp.50,0xlarg.35,0)cm;
com capacidade mínima para (10,0 l), marca vigor, no valor unitário de R$85,00; 5º) PALOMA
APARECIDA DE FREITAS SILVA CAPÃO BONITO ME: Item 03 – 170 unid de caixa  baixa n.01 9,3
lts, marca tritec, no valor unitário de R$8,70; Item 04 – 180 unid de pote plástico alto com tampa medida
aproximada 53 x 37 x 33, marca plasnew, no valor unitário de R$65,00; Item 05– 210 unid de pote
plástico com tampa medida aproximada 35 x 23 x 13 cm, marca tritec, no valor unitário de R$8,70; Item
06 – 180 unid de pote plástico com tampa capacidade 6,5 litros, marca pleion, no valor unitário de
R$8,00; Item 07 – 250 unid de vasilha plástica para 11 l com tampa, marca pleion, no valor unitário de
R$10,85; Item 09 – 150 unid de porta panela em madeira embalagem com 4 unidades, marca elizeo, no
valor unitário de R$4,00; Item 10 – 120 unid de peneira; de nylon; com diâmetro de (200)mm; com borda
de polipropileno; tipo com cabo e suporte de apoio, marca mãe, no valor unitário de R$3,80; Item 11 –
130 unid de peneira 16 cm plástica malha fina com borda bege, marca mãe, no valor unitário de R$2,55;
Item 12 – 180 unid de pegador; em polipropileno virgem 1ºuso; para macarrão; branca, marca injetemp,
no valor unitário de R$3,00; Item 13 – 210 unid de jarra plástica 3 litros com tampa, marca marbel, no
valor unitário de R$4,50; Item 14 – 140 unid de jogo plástico para mantimentos - 5 peças, marca
plasmont, no valor unitário de R$11,70; Item 19 – 200 unid de descascador boleador de legumes, marca
keita, no valor unitário de R$1,75; Item 20 – 100 unid de escorredor de louça plástico branco medidas

aproximada 48,8 x 35,5 x 10,3, marca jaguar, no valor unitário de R$5,60;
Item 21 – 5.000 unid de caneca plástica 300 ml, marca Jundiaí, no valor unitário de R$0,58; Item 24– 110
unid de bandeja plástica medidas aproximadas 17 x 11,5 x 6 cm, marca Plasvale, no valor unitário de
R$3,80; Item 25 – 80 unid de bandeja plástica medida aproximada 43 x 30 x 9 cm, na cor branca, marca
Plasvale, no valor unitário de R$5,70;Item 26 – 90 unid de bandeja plástica medida aproximada 43 x 30
x 9 cm, na cor branca, marca Pleion, no valor unitário de R$15,80;Item 27 – 130 unid de balde plástico
p/uso domestico; de plástico transparente, graduado; com capacidade de 20 litros; com alca,sem aba;, na
cor branca, marca Plastigel, no valor unitário de R$18,50; Item 28 – 140 unid de balde plástico p/uso
domestico; de plástico transparente graduado ; com capacidade de 11 litros; com alca,sem aba, marca
sanremo, no valor unitário de R$12,80; Item 29 – 140 unid de balde plástico p/uso domestico; de
polipropileno; com capacidade de 8 litros; com alça,sem aba; na cor bege, marca plasnew, no valor
unitário de R$6,00; Item 30 – 140 unid de bacia plástica , canelada capacidade 25 litros, marca plasnew,
no valor unitário de R$6,30; Item 32 – 300 unid de tabua de corte 37x31 cm plástica em polipropileno
u, marca plasvale, no valor unitário de R$35,00; Item 36 – 160 unid de pegador em aço inox; para salada
medida aproximada 29 cm, marca ambiente, no valor unitário de R$10,90; Item 38 – 75 unid de panela
de pressão - 20 litros; de alumínio; com capacidade mínima para (20,0)litros, marca eirilar, no valor
unitário de R$298,00; Item 39 – 1270 unid de garfo de mesa inox ; medindo no mínimo (192)mm;, marca
backer, no valor unitário de R$1,18; Item 42 – 710 unid de faca inox para mesa com cabo plástico na cor
azul;, marca QPbest, no valor unitário de R$0,78; Item 43 – 200 unid de faca manual p/cozinha; em aco
inox sandvik(12c27); medindo no mínimo 3", marca tramontina, no valor unitário de R$10,50; Item 44
– 90 unid de espremedor de batata de alumínio, marca vison, no valor unitário de R$34,00; Item 47 – 100
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unid de escorredor de louça plástico na cor branca medindo 48,8 xd 35,5 x 10,3, marca jaguar, no valor
unitário de R$5,60; Item 50 – 90 unid de cortador de legumes ; com corpo em liga de alumínio
fundido,contendo alavanca pressionadora, navalhas ou facas em aço inox; e grelha para furação no
formato quadrado, para furos de 6,8,10 e 12 mm; tipo manual, modelo tripe, medindo 120 cm de altura
ate a alavanca e 70 cm ate a altura da mesa, marca JS, no valor unitário de R$114,00; Item 52 – 130 unid
de concha ; feijao; em aco inox; medindo no mínimo (diam.9xcabo30)cm,c/capacidade 120ml, marca
Barcelona, no valor unitário de R$11,90; Item 53 – 130 unid de colher de mesa para sopa em aço inox,
com plástico azul, marca QP Best, no valor unitário de R$0,69; Item 54 – 4600 unid de colher sobremesa
inox com cabo revestido em plástico na cor azul, marca Backer, no valor unitário de R$1,13; Item 55 –
230 unid de colher de inox grande. p/cozinha; em aco inox; medindo no mínimo (32)cm; espessura
mínima de (5)mm, marca Barcelona, no valor unitário de R$9,90; Item 68 – 50 unid de bule ; para café;
de alumínio; com capacidade mínima para 5litros, marca Fortaleza, no valor unitário de R$51,00.
Referente aos ITENS: 02; 08; 15; 23; 34; os mesmos foram FRACASSADOS conforme Ata de Sessão
Pública. O descritivo completo dos produtos está disponível no anexo I do edital do certame licitatório no
site www.itapetininga.sp.gov.br no tópico de licitações. Itapetininga, 16 de dezembro de 2010. ROBERTO
RAMALHO TAVARES Prefeito Municipal.
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 171/2010 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS). De
posse dos documentos que compõem o processo licitatório da modalidade Pregão Presencial (REGISTRO
DE PREÇOS) n.º 171/2010 - Processo n.° 244/2010, que objetiva a contratação de empresa para
fornecimento de medicamentos referente a processos judiciais para a Central de Medicamentos da Secretaria
Municipal de Saúde, conforme especificações constantes no anexo I do Edital, realizado conforme Ata de
Sessão Pública, datada de 08 de Dezembro de 2010, com a presença do Pregoeiro Oficial e da Equipe de
Apoio desta Prefeitura Municipal de Itapetininga, HOMOLOGO todo o procedimento realizado que
ADJUDICOU os objetos licitados aos proponentes:
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LEI Nº 5.415, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2010.
Dá o nome da Senhora da Maria Rocha Machado. à via pública localizada no Distrito do Tupy e dá outras
providências.
(Projeto de Lei nº 65/2010 de autoria do Vereador Marcos José Nanini de Oliveira)
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1.° Passa a denominar-se Rua Maria Rocha Machado a rua sem nome, (conhecida no local como Rua
dois), com início na Rua Paulino Anísio Machado e término na antiga Estrada Estadual (SP-268), com
extensão de 70.00 metros.
Art. 2.º Deverá constar na placa denominativa da rua a seguinte expressão: “Dona Mariazinha”
Art. 3.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos treze dias de dezembro de 2010.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete



PÁGINA 517 DE DEZEMBRO DE 2010
LEI Nº 5.416, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2010

“Dá o nome de Giuliano Fontes Poles ao Ginásio de Esportes da E.M.E.F. Professora Benedita Vieira de
Almeida Madalena situada no Bairro Jardim Florestal e dá outras providências”.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1.º Passa a denominar-se Giuliano Fontes Poles, o Ginásio de Esportes da E.M.E.F. Professora
Benedita Vieira de Almeida Madalena localizada à Rua Osvaldo Cruz, nº 1992, Jardim Florestal.
Art. 2.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos treze dias de dezembro de 2010.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

PORTARIA Nº 401, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, e
Considerando o requerimento nº 40.822, de 15 de dezembro de 2010, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Prorrogar afastamento sem vencimento, a pedido, o funcionário Claudinei José Ramos, Motorista,
Ref. 07, lotado na Secretaria de Obras e Serviços, a partir de 17/12/2010, nos termos do artigo 137, da Lei
Complementar nº 26, de 27/06/2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPETININGA
EXTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Conforme Lei Federal n.º 8.666 de 21.06.93, alterada pelas
Leis n.º 883/94 e 9.648/98 artigo 24 item X e artigo 26, CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de
Itapetininga CONTRATADA: Wilson Soares de Medeiros. PERÍODO de 36 (trinta e seis) meses renovável
IMÓVEL: Rua Benedito Felício dos Santos, n. 37, Distrito do Rechã - FUNCIONA: Casa do Adolescente
Posto Avançado do Rechã VALOR: R$ 800,00 por mês. Itapetininga. Roberto Ramalho Tavares Prefeito
Municipal.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPETININGA
EXTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Conforme Lei Federal n.º 8.666 de 21.06.93, alterada pelas
Leis n.º 883/94 e 9.648/98 artigo 24 item X e artigo 26, CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de
Itapetininga CONTRATADA: CHITOLINA IMOBILIÁRIA. PERÍODO de 12 (doze) meses renovável
IMÓVEL: Avenida Dr. José Lembo, nº1141, Jardim Bela Vista - FUNCIONA: Centro de Referência de
Assistência Social do Bela Vista VALOR: R$ 1.500,00 por mês. Itapetininga. Roberto Ramalho Tavares
Prefeito Municipal.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPETININGA
EXTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Conforme Lei Federal n.º 8.666 de 21.06.93, alterada pelas
Leis n.º 883/94 e 9.648/98 artigo 24 item X e artigo 26, CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de
Itapetininga CONTRATADA: Lions Clube de Itapetininga. PERÍODO de 12 (doze) meses renovável
IMÓVEL: Rua Pedro Voss, n. 30-fdo, Vila Aparecida - FUNCIONA: Centro de Referência de Assistência
Social da Aparecida VALOR: R$ 330,00 por mês. Itapetininga. Roberto Ramalho Tavares Prefeito
Municipal.

Vigilância Sanitária Municipal
Despacho da Diretoria – 15 de Dezembro de 2010

Produtos e Serviços Relacionados à Saúde
DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL - ÁREA DE ALIMENTO
(Prot. 3160/2010, Proc. 0493/2010, Patrícia Teixeira da Costa Arruda- ME – filial); (Prot.3202/2010,
Proc. 0502/2010, Sandra Regina de Oliveira 25151915843); (Prot. 3082/2010, Proc. 0479/2010, Silvana
Delfino Martins Rodrigues – ME); (Prot. 2826/2010, Proc.0418, Rodrigues& Moraes Rodrigues
Supermercado Ltda)
INDEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E OU CEVS - ÁREA DE ALIMENTO
(Prot.3244/2010, Proc. 0513/2010, Daiane Mendes de Queiroz – MEI)
CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E OU CEVS - ÁREA DE ALIMENTO
(Prot.3285/2010, Proc. 0279/2008, Carla Fogaça de Almeida – ME); (Prot. 3286/2010, Proc. 0042/
2006, Point do Ferois Bar Ltda ME); ( Prot. 3287/2010, Proc. 0423/2006, Satsuki Yoshino); (Prot.
3300/2010, Proc.0049/2005, Vanda Vaz Pinto Cantina – ME); (Prot.3301/2010, Proc. 0272/2009; Sara
Queren Hapuque da Silva – ME); (Prot. 3302/2010, Proc. 0272/2008, Lucimara Corrêa Leite Itapetininga
–ME); (Prot.3303/2010, Proc.0196/2009, Churrascaria Tempero de Casa Ltda- ME); (Prot. 3304/2010,
Proc. 0159/1999, Valdicélia Rodrigues da C. Domingues – ME); (Prot. 3305/2010, Proc. 0140/2008,
Anne Elyse de Almeida Carvalho – ME); (Prot. 3306/2010, Proc. 0152/2009, Comercial Alimentos
Popular Ltda – ME); (Prot.3298/2010, Proc.0444/2007, Fabricio Lisboa Lopes ME)
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – ENDEREÇO – ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot. 1861/2010, Proc. 0060/1999, Roberto Rodrigues de Oliveira Itapetininga – ME)
DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL - ÁREA DE SAÚDE
(Prot.3185/2010 Proc. 0498/2010, Silvia Cristina de Barros MEI); (Prot. 3257/2010, Proc. 0515/2010,
Prefeitura Municipal de Itapetininga, PAS Adalberto Andrade Lopes, Jd. Bela Vista); (Prot. 3205/2010,
Proc. 0503/2010, Prefeitura Municipal de Itapetininga, USF Marcia Regina Sardela, Vila Arruda)
CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E OU CEVS - ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 3307/2010, Proc.0578/2006, Solange Aparecida dos Santos); (Prot.3308/2010, Proc.0148/2008,
Angela Cristina Jensen Isacc Menck); (Prot. 3309/2010, Proc. 0011/2006, Sandra Regina Costa Vieira)
DEFERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - ÁREA DE SAÚDE
(Prot.3238/2010, Proc.0227/2009, A Dental Comércio de Produtos Clínicos, Odontológicos e Cirurgicos
Ltda-ME); (Prot.3232/2010, Proc.0466/2006, Prefeitura Municipal de Itapetininga, Ambulatório de
Saúde Mental); (Prot.3180/2010, Proc.0623/1989, Equipamento Raio X, Adenio Jamel Xisto Paes);
(Prot.3179/2010, Proc.0093/2002, Consultório, Adenio Jamel Xisto Paes); (Prot.3201/2010, Proc.0101/
2003,G.A. Clínica e Assistência Médica S/S Ltda); (Prot.3161/2010, Proc.0148/1989, Adherbal Ferreira
Rodrigues); (Prot.3226/2010, Proc.0575/2006, Ivan Camargo Ferreira); (Prot.2141/2010, Proc. 0072/
2000, Dagoberto Maia); (Prot. 3012/2010, Proc.0053/2006, Ricardo Luiz Queiroz Chicolli); (Prot.
3075/2010, Proc.0156/2008, Equipe de Perícias Médico Legais de Itapetininga); (Prot. 3021/2010,
Proc. 0290/2008, DDM Serviços Médicos Ltda); (Prot.3155/2010, Proc. 0129/2001, Fisioterapia, Unimed
de Itapetininga Cooperativa de Trabalho Médico); (Prot.2887/2010, Proc.0110/2007, Prefeitura Municipal
de Itapetininga, Núcleo de atenção e Integração a Saúde da Criança); (Prot.2478/2010, Proc.0353/2006,
Equipamento de Raio X, APCD Regional de Itapetininga); ((Prot.2545/2010, Proc.0335/2006,
Consultório, APCD Regional de Itapetininga)
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – BAIXA DE RESP. TÉCNICO – ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 3232 A/2010, Proc.0466/2006, Francisco Ravacci Neto Prefeitura Municipal de Itapetininga,
Ambulatório de Saúde Mental); (Prot.3006/2010, Proc.0061/2009, Cássia Regina Rodrigues dos Santos,
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J.A Cepil ME)
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – ASSUNÇÃO  DE RESP. TÉCNICO – ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 3233/2010, Proc. 0466/2006, Mauri Rodrigues, Prefeitura Municipal de Itapetininga, Ambulatório
de Saúde Mental);
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – ENDEREÇO – ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 2602/2010, Proc. 0474/1989, Farmácia Itapetininga Ltda ME)
DEFERIMENTO DE INUTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS –  ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 3108/2010, Proc.1141/2003, TRM nº 270, Severino Muniz de Oliveira Drogaria-ME); (Prot.
3237/2010, Proc.4635/1996, TRM nº 619, Drogaria Center Ltda); (Prot.2403/2010, Proc.1342/1996,
TRM nº 640, Drogaria Drogavita Itapetininga Ltda EPP)
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE - AIP- ÁREA DE MEIO AMBIENTE
(Prot.2391/2010, Proc.0368/2010, AIP nº 458, Advertência, Lucia Prado Silveira Moretz)

Michelly Alline Fiorentino Paunovic
Coordenadora da Vigilância Sanitária

MEMORANDO INTERNO 2010-01

RENÊ VIEIRA DA SILVA JUNIOR, Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, usando das atribuições que
o cargo lhe confere, especialmente ante o disposto no Decreto 575 de 14 de outubro de 2.009, RESOLVE:
Instaurar procedimento de SINDICÂNCIA, para apurar os fatos referente a denúncia anônima encaminhada
para a Prefeitura, em sindicância nº. 40/2010, determinando à respectiva Comissão, sejam tomadas todas
as providências que se fizerem necessárias para que, respeitadas as normas vigentes, apresentem relatório
no prazo de 30 dias, fazendo publicar a portaria de instauração.

Itapetininga, 13 de dezembro de 2.010.

SINDICÂNCIA N° 0040/2010
A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA, constituída por força da Portaria 384 de 12 de
agosto de 2.009, em atenção ao memorando interno sobre denúncia anônima, assim como nos termos do
artigo 241, e seus parágrafos, da Lei Complementar n° 26 de 27 de junho de 2.008, instaura o presente
processo administrativo de sindicância para apuração das responsabilidades mencionadas no referido
memorando, tendo como interessada a Municipalidade de Itapetininga.

Itapetininga, 13 de dezembro de 2010.

A COMISSÃO DE SINDICÂNCIA

CHAMAMENTO
A Prefeitura do Município de Itapetininga, através da Secretaria Municipal da Educação, informa aos
interessados que está com a intenção de locar um barracão para o Almoxarifado do Setor de Alimentação
Escolar, com no mínimo 400 m2. Informa ainda que o IPTU será por conta do Locador. Os interessados
deverão apresentar propostas de locação até o dia 27 de Dezembro do presente, a serem entregues na
Prefeitura Municipal, diretamente para o Sr. Luiz Jesus Rodrigues Silva, onde a melhor proposta será
considerada e a locação efetivada.

 Itapetininga, 15 de dezembro de 2010
Suzana Eugênia de Mello Moraes de Albuquerque

Secretária Municipal da Educação.

PORTARIA Nº 397, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, nomeia Eliane Maria Leite Alves, em comissão, para exercer as funções de
Diretor, Ref. V, junto a Secretaria Municipal de Saúde, lotada no Departamento de Vigilância em Saúde, a
partir de 1º de dezembro de 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
zublicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária
Republicada por ter saído com incorreção

PORTARIA Nº 402, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Retificar a Portaria nº 366, de 3 de novembro de 2010, onde se lê Assessor, Ref. III, leia-se Chefe,
Ref. III.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

DECRETO Nº 715, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010.
Prorroga o prazo para Adesão ao Programa Refis, instituído pela Lei n° 5.375, de 04 de maio de 2010, e
dá outras providências.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais, e
Considerando os autos do processo nº 40.846, de 15 de dezembro de 2010, protocolado nesta Prefeitura
Municipal,
DECRETA:
Art. 1.º Conforme prevê o artigo 14 da Lei nº 5.375, de 04 de maio de 2010, que instituiu o Programa de

ATOS DO SEPREM
PORTARIA/SEPREM N° 071, de 15 de Dezembro de 2010.

JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, no
uso de suas atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM/N° 000694/2010, RESOLVE:
Artigo 1° - Aposentar nos termos do Artigo 106, Inciso III, alínea “d” da Lei Orgânica do Município-
LOMI e Artigo 40, § 1º, Inciso III, alínea “b” da Constituição Federal, a partir de 16-12-2010, a
funcionária LUCIA LOPES RIBEIRO, Atendente de Consultório Dentário, Referência 07-E, lotada na
Secretaria Municipal de Saúde, com proventos proporcionais.
Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM N° 072, de 15 de Dezembro de 2010.
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, no
uso de suas atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM/N° 000695/2010, RESOLVE:
Artigo 1° - Aposentar nos termos do Artigo 23, Inciso III, alínea “b” da Lei Municipal n° 4.297/99 e
Artigo 40, § 1º, Inciso III, alínea “b” da Constituição Federal, a partir de 16-12-2010, o funcionário
GAMALHER PINTO DOS SANTOS, Marceneiro, Referência 07-C, lotado na Secretaria Municipal de
Educação, com proventos proporcionais.
Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

Recuperação Fiscal - REFIS, fica prorrogado  o prazo para adesão ao programa, até dia 17 de março de
2011 (dezessete de março de dois mil e onze);
§1.º - No período de 21/12/2010 à 9/01/2011, somente serão atendidos os débitos não ajuizados;
§2.º - Para melhor atendimento aos interessados, se priorizará:
I – de 10 a 21 de janeiro, o atendimento e formalização de acordos com pessoas jurídicas cuja soma dos
débitos ultrapasse o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais);
II - de 24 de janeiro a 4 de fevereiro, o atendimento e formalização de acordos com pessoas jurídicas cuja
soma dos débitos atinja o  valor de até R$ 100.000,00 (cem mil reais);
III - de 7 de fevereiro a 17 de março, o atendimento e formalização de acordos com pessoas físicas e
firmas individuais.
Art. 2.º Ficam mantidas todas as demais instruções legais.
Art. 3.º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos dezesseis dias de dezembro de 2010.
JOSE ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO

As reivindicações
apresentadas por morado-
res durante a 8ª Câmara Iti-
nerante, realizada no último
dia 25 de novembro de 2010,
nas dependências da Es-
cola Estadual Prof. Alceu
Gomes da Silva, foram trans-
formadas em requerimentos
subscritos por todos os ve-
readores da Câmara Muni-
cipal de Itapetininga, enca-
minhados ao Poder Executi-
vo Municipal.

No decorrer do
ano, todas as regiões de Ita-
petininga foram visitadas
pelos vereadores dentro da

Reivindicações apresentadas na 8ª Câmara
Itinerante foram transformadas em

requerimentos e encaminhadas ao executivo
Câmara Itinerante, e de igual
maneira as reivindicações
foram transformadas em
requerimentos e enca-
minhadas ao Poder Executi-
vo. Em cada uma dessas
reuniões, os vereadores
explicam detalhadamente à
população que estarão
encaminhando as reivin-
dicações, uma vez que o Le-
gislativo não tem a prer-
rogativa de executar obras,
que cabe única e exclu-
sivamente ao Executivo.

Como em todas as
reuniões anteriores, na 8ª
Câmara Itinerante, usaram

da palavra livremente, com
transmissão radiofônica
direta e com gravação para
posterior transmissão por
canal comunitário, todos os
moradores que desejassem
dela utilizar, representando
as vilas Palmeira, Sônia,
Esplanada, Regina, Mazzei,
Jardim Leonel, Shangrilá,
Atenas do Sul, a Alvorada e
Maria Luiza. Ao mesmo
tempo, logo à entrada da
reunião, funcionários do
Legislativo anotavam as
reivindicações de cada
morador que desejasse
apresentá-las.
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Panos de prato,
aventais, centros de mesa,
bonecas, móbiles, caixinhas
confeccionadas em decou-
pagem, enfeites em biscuit,
jogos americanos,  borda-
dos, patchwork, crochê e pe-
draria. Essas são apenas al-
gumas das lindas peças, co-
mercializadas a preços aces-
síveis no “Bazar Beneficen-
te de Natal” do Fundo Social
de Solidariedade (FSS) de

 Prefeitura de Itapetininga prossegue com
o”Bazar Beneficente de Natal” até o

próximo dia 22
Itapetininga.

Os produtos con-
feccionados pelos alunos
dos cursos do FSS são boas
opções de presente para as
festividades de natalinas.

Além disso,  toda
a renda arrecadada com a
venda das peças será total-
mente revertida para a ma-
nutenção e ampliação dos
cursos profissionalizantes e
de geração de renda ofere-

cidos pelo departamento. 
Se você quer pre-

sentear aquela pessoa que-
rida neste Natal, porém ainda
não sabe o que dar a ela,
procure o “Bazar Beneficen-
te de Natal” do Fundo Social
de Solidariedade, que acon-
tece até o próximo dia 22,
de segunda a sexta-feira,
das 09 às 17 horas, na
Praça Gaspar Ricardo, s/
n, centro. 
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A Prefeitura de Ita-
petininga irá prorrogar o
prazo do Programa de Recu-
peração Fiscal- Refis, que
terminaria na próxima segun-
da-feira (dia 20). Os contri-
buintes que estão em débito
com o município agora terão
até 17 de março de 2011 para
aderir ao Programa.

Vale lembrar, que
no período de 21 de dezem-
bro a 9 de janeiro, somente
serão atendidos os débitos
não ajuizados. No período
de 10 a 21 de janeiro, serão
atendidos e formalizados
acordos com pessoas jurídi-
cas, cuja soma dos débitos
ultrapasse o valor de R$
100.000.00. Já de 24 de ja-
neiro a 4 de fevereiro, serão
realizados os acordos com
pessoas jurídicas, cuja
soma dos débitos atinja o
valor de até R$ 100.000,00.

De 14 de fevereiro
a 17 de março, o atendimen-

REFIS é prorrogado até março no município
to e formalização de acordos
com pessoas físicas e firmas
individuais.

O Refis permite ne-
gociar de forma direta e sim-
plificada a situação de con-
tribuintes que estão em dé-
bito com a Prefeitura Munici-
pal e a recuperação fiscal de
empresas que atuam em Ita-
petininga, sem a necessida-
de de recorrer à intermedia-
ção de um advogado, facili-
tando o processo de regula-
rização.

De acordo com a
Secretaria de Administração e
Finanças, o Refis prevê
desconto de até 100% nas
multas e nos juros dos débitos
e parcelamento em até 72
vezes. Segundo o Executi-
vo, os casos em débito no
município chegam a aproxi-
madamente R$ 100 milhões.

Para quitar os
débitos existentes, o contri-
buinte poderá optar pelas

seguintes formas de paga-
mento: 100% de desconto
de juros de mora e multas
incidentes para o pagamento
a vista; 90% de desconto para
pagamento em 6 parcelas, 80%
para quem preferir pagar em 12
vezes; 70% para quitação em até
24 vezes, 60% para 36
parcelas; 50% para quem
quiser pagar em 48 meses;
40% pagamentos  em 60 me-
ses e 30% para os que opta-
rem em pagar em 72 meses.

O valor mínimo de
cada parcela não poderá ser
inferior a 50% da Unidade Fiscal
do Município de Itapetininga
(UFMI) nos casos de pes-
soas físicas e 100% da UFMI
para pessoas jurídicas.

Atualmente, o valor
da UFMI é de R$57,59.O
Programa de Recuperação
Fiscal – REFIS é admi-
nistrado pelas Secretarias
de Administração e Finan-
ças e de Negócios Jurídicos.

A Prefeitura de Ita-
petininga, por meio da Se-
cretaria de Promoção So-cial
e o CMDCA Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente,
continua com a Campanha
Faça do seu leão um
cidadão! A iniciativa tem por
objetivo aumentar o número
contribuintes que destinam
parte do Imposto de Renda
(IR) ao Fundo Municipal
dos Direitos da Criança e
Adolescente (FMDCA).

O Artigo 260 do
Estatuto da Criança e do
Adolescente (Lei nº 8.069/
90) possibilita o encami-
nhamento de 6% do IR de-
vido para pessoa física e de
1% para pessoa jurídica (lu-

Campanha Faça do seu
Leão um cidadão!

cro real) para o FMDCA.
Ao fazer a destina-

ção, os contribuintes têm a
vantagem de acompanhar a
aplicação do dinheiro, além
de ter a certeza de que o
valor é investido no próprio
município.

O FMDCA foi cria-
do para receber recursos
provenientes principalmen-
te de Incentivo Fiscal e do
orçamento municipal para
serem aplicados em ações
que possibilitem proteção e
atendimento de crianças e
adolescentes. Ele é admi-
nistrado pelo Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da Cri-
ança e do Adolescente
(CMDCA), uma instituição
paritária, composta por

representantes da comu-
nidade que dirijam institui-
ções voltadas a este seg-
mento e por membros do po-
der público.

Todas as empresas
que participarem destinan-
do parte de seu Imposto de
Renda ao programa Faça de
Seu Leão um Cidadão, re-
ceberão em 2011 o prêmio
Empresa Amiga de Itape-
tininga.

Para doar, acesse o
w e b s i t e :
www.itapetininga.sp.gov.br
e clique no banner da cam-
panha.

Outras informa-
ções pelo telefone: 3376-
9600-  ou Promoção
Social.

Na última segun-
da-feira (dia 13) os alunos
do curso de Licenciatura em
Física do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tec-
nologia de São Paulo (IFSP)
campus Itapetininga, reali-
zaram uma visita técnica a
Usina Hidreletrica de Itaipú
Binacional.

Alunos do curso de Licenciatura
em física vistam Usina

Hidrelétrica de Itaipú Binacional
Durante a visita-

ção, programada junta-
mente com diversas ati-
vidades entre os alunos
do curso, os estudantes,
acompanhados pelos Profs.
Alexandre e Jonny, tiveram
a oportunidade de co-
nhecer as instalaçãoes de
uma das maiores usinas de

energia limpa e renovável do
mundo.

De acordo com o
Coordenador de Núcleo
Comum e Licenciaturas
do IFSP, em 2011, deverão
ocorrer mais duas visitas,
uma a Itaipú Binacional e
outra a Unisa Nuclear de
Angra dos Reis.
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