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A Prefeitura de Itapetininga vai 
iniciar um processo de pavimen-
tação e recapeamento de ruas 
da Vila Arruda e Paulo Ayres. 
As ruas desses bairros fazem 
parte das mais de 150 que re-
ceberão asfalto ainda em 2015. 
Confira as ruas que terão o as-
falto novo.
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ALÉM DESSES BAIRROS, PRADO VILA PAULO AYRES TAMBÉM RECEBERAM INVESTIMENTOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO INFANTIL

A Secretaria Municipal da Educação 
tem trabalhado para ofertar a toda comu-
nidade itapetiningana condições de aces-
so e permanência nas unidades escolares 
municipais. Entre 2013 e 2015 várias 
ações foram planejadas e executadas na 
ampliação do acesso a educação básica 
por meio de construção de novas escolas 
de educação infantil e fundamental.

A Vila Belo Horizonte recebeu atra-
vés da parceria entre a Prefeitura Mu-
nicipal e o Governo Federal uma nova 
escola de educação infantil dentro do 
Programa Proinfância, que possibilitou o 
ingresso de 120 crianças de 0 à 5 anos, 
todas em período integral. Foram inves-
tidos R$ 1.800.000,00 (um milhão e oi-
tocentos mil reais).

Verifi cando a demanda reprimida 
para a educação infantil na região, a 
Prefeitura Municipal iniciou a constru-
ção de uma nova unidade escolar para o 
atendimento em período integral de 250 
crianças na Vila Arruda, que também 
receberá uma nova escola de ensino Educação Municipal tem investido potencialmente na região

fundamental de tempo integral (1º ao 5º 
ano), com capacidade de atendimento 
de 350 alunos.

O município há muito tempo tem sido 
parceiro da Associação dos Pais e Ami-
gos dos Excepcionais – APAE, localiza-
da na Vila Paulo Ayres, e no ano passado, 
a Secretaria da Educação inovou na for-
matação do termo de convênio com a en-
tidade e começou a repassar aproxima-
damente R$ 300.000,00 (trezentos mil 
reais) para contratação de docentes com 
especialização no atendimento a criança 
especial, além da cessão de funcionários 
do quadro de apoio escolar.

Em 2014, a Emei Profª Juliana Fabia-
no Alves localizada na Vila Prado foi to-
talmente reformada garantindo acessibi-
lidade a mais de 180 crianças matricula-
das nessa escola, num investimento total 
de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta 
mil reais).

Essas 2 novas escolas terão investi-
mento aproximado de R$ 8.000.000,00 
(oito milhões de reais).

UBS DA BELO HORIZONTE GANHA REFORMA E AMPLIAÇÃO
Secretaria de Saúde

EM TODA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO FORAM UTILIZADOS E REUTILIZADOS MATERIAIS DA PREFEITURA
A unidade Básica de Saúde da 

Vila Belo Horizonte foi reformada 
e ampliada. Também foi criado um 
espaço externo coberto com prote-
ção de sol e chuva, para os pacien-
tes se acomodarem enquanto aguar-
dam atendimento. Antes da reforma 

não havia sala de espera.
Os moradores também podem 

contar com duas novas salas uma 
será utilizada para recepção dos 
usuários e a outra para a distribui-
ção de medicamentos.  Em toda a 
reforma e ampliação do prédio fo-

ram utilizados e reutilizados mate-
riais da Prefeitura, dando uma me-
lhor destinação a esses materiais, 
além de baixar o custo da obra, que 
foi construída com 100% de verba 
e mão de obra da Prefeitura de Ita-
petininga. 

Melhorias priorizam o atendimento na UBS
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MAIS DE 30 RUAS DESSES BAIRROS VÃO RECEBER MELHORIAS NO ASFALTO. EM BREVE AS OBRAS DEVEM COMEÇAR EM RÍTMO ACELERADO

A Prefeitura vai iniciar um processo 
de pavimentação e recapeamento de ruas 
da Vila Arruda e Paulo Ayres.

Obras fazem parte de um extenso cronograma da Secretaria de Obras

As ruas desse bairros fazem parte das 
mais de 150 que receberão asfalto ainda 
em 2015. 

ITAPETININGA VENCE DIA DO DESAFIO CONTRA A CIDADE DE LEON
Secretaria de Esporte e Lazer

MUNICÍPIO VENCEU A CIDADE DE LEON DA NICARÁGUA E MOBILIZOU MAIS 38 MIL PARTICIPANTES NA PRÁTICA DE ATIVIDADES
Com uma mobilização de 38.760 

pessoas, Itapetininga participou do 
Dia do Desafio, 27, conseguindo 
superar a cidade de Leon, da Nica-
rágua, pela marca de 27%  a  5% 
conforme dados oficiais fornecidos 
pelo SESC.

Durante todo dia foram reali-
zadas atividades diversas, como 
jogos, danças, ginástica, gincanas, 
ginastica laboral, aulas de educa-

ção física, campeonatos, atividades 
variadas, caminhadas e alongamen-
tos.

Participaram: escolas estaduais, 
municipais, particulares, universi-
dades, instituições, empresas, clu-
bes e academias. Os participantes 
se exercitaram por pelo menos 15 
minutos.

 As principais  atividades e apre-
sentações estiveram concentradas 

na Praça Marechal Deodoro, desde 
as 9 da manhã se estendendo até às 
18 h. Já a Central do Dia do Desafio, 
funcionou na Secretaria de Esporte. 

Coordenado pelo SESC desde 
1995,o Dia do desafio é um a inicia-
tiva da TAFISA The Association For 
Internacional Sport for All- conta 
com o apoio da ISCA Internacional 
Sport and Culture Association e da 
UNESCO, com o apoio da Prefeitu-

Confira as ruas que receberão asfalto novo

RUA ANGATUBA
RUA ANTONIO FERNANDO A. 

MORAES
RUA AUGUSTO KUPPER
BARÃO DE ANTONINA
RUA BURI
RUA CLEMENTINO DOS SAN-

TOS THEODORO
RUA JOSE R. DOMINGUES
ARGEMIRO VIEIRA DE MO-

RAES
RUA FELIPE CARREIRA
RUA EVILASIO MASSAINE PI-

RES 
RUA GUAPIARA

RUA GUAREI
RUA ITAI
RUA ITAPEVA
RUA ITARARE
RUA JOSE MESSIAS CORREA
RUA MARIA B. KUPPER
 RUA PILAR DO SUL 
RUA RIBEIRA
RUA RIBEIRÃO BRANCO 
RUA RIBEIRAÕ VERMELHO 

DO SUL
RUA SARAPUI
RUA TAQUARITUBA
RUA TATUI
RUA IPORANGA

RUA ITABERA
RUA SAÕ MIGUEL ARCANJO
RUA CERQUILHO
RUA NAPOLEÃO T. SILVEIRA

RUA VIRGILIO J. DE AZEVE-
DO

RUA FRANCISCO  SOARES
RUA ALI M. CHOUMAN

ra Municipal de Itapetininga, atra-
vés da Secretaria de Esporte Lazer. 

O Dia do Desafio 2015 foi mar-
cado pelo entusiasmo que envolveu 
cerca de 20 milhões de participantes 
do continente americano. Brasil, Ar-
gentina, Colômbia, Cuba, Estados 
Unidos, Guatemala e Costa Rica fo-
ram alguns dos países que participa-
ram ativamente na prática de espor-
tes e atividade física.
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EXTRATO DE CONVÊNIO – FEDERAL 
Convênio SMPSI nº 46/2015  – Gestão Compartilhada
Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga – Secretaria Municipal da Promoção Social.
Conveniada:  Instituto Geração Unidades Produtivas 
Objeto: Execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo – Governo Federal 
Valor : R$306.0000,00 (trezentos e seis mil reais) do Governo Federal
Valor : R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) do Governo Municipal
 Vigência: 02/04/2015 a 04/05/2016

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA DO COMDEMA, REA-
LIZADA ÀS 16 HORAS DO DIA 25/05/2015.

Presentes: Decio Hungria Lobo, presidente, representante da EMA; Paulo Rubens Soares Hungria Neto, se-
cretário, representante da OAB/SP; Yasmini Bittar, representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 
Waldomiro Benedito de Carvalho, representante do IGCI; Wilson Matiazzo, representante do Lions Club de 
Itapetininga; José Antonio Saad, representante da AERI; Antonio Carlos Nogueira, representante do INICS; 
José Carlos de Jesus, representante da SAVNI; Zeca Pompeu.
O COMDEMA, nos termos da Lei Municipal nº 2.949/1989, torna público atos:
Requerimentos:
Nº 16.376/1/2015, Apresentar projeto aprovado da obra.
Nº 50.440/1/2014, deferido, mediante compensação ambiental na razão de 1:1, devendo providenciar a remoção 
do toco e reposição de uma árvore no local.
Nº 50.821/1/2014, deferido, mediante compensação ambiental na razão de 1:1, devendo providenciar a remoção 
do toco e reposição de uma árvore no local.
Nº 47.915/1/2014, deferido, mediante compensação ambiental na razão de 25:1, devendo providenciar a remo-
ção do toco.
Nº 49.894/1/2014, deferido, mediante compensação ambiental na razão de 1:1, devendo providenciar a remoção 
do toco.
Nº 47.365/1/2014, deferido, mediante compensação ambiental na razão de 1:1, devendo providenciar a remoção 
do toco.
Nº 46.991/1/2014, deferido, mediante compensação ambiental na razão de 1:1, devendo providenciar a remoção 
do toco.
Nº 45.047/1/2014, indeferido.
Nº 36.463/1/2014, deferido, mediante compensação ambiental na razão de 25:1, devendo providenciar a remo-
ção do toco e reposição de uma árvore no local.
Nº 34.734/1/2014, deferido, mediante compensação ambiental na razão de 25:1, devendo providenciar a remo-
ção do toco.
Nº 30.058/1/2014, deferido, mediante compensação ambiental na razão de 25:1, devendo providenciar a remo-
ção do toco.
Nº 12.425/1/2014, deferido, mediante compensação ambiental na razão de 25:1, devendo providenciar a remo-
ção do toco.
Nº 1.082/1/2014, apresentar a anuência do proprietário do imóvel.
Nº 5.238/1/2014, autorizado a poda.
Nº 11.507/1/2014, apresentar novas fotos com visibilidade.
Nº 12.325/1/2014, deferido, mediante compensação ambiental na razão de 25:1, devendo providenciar a remo-
ção do toco.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO
CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
CONVENENTE: CENTRO DE PESQUISA E REABILITAÇÃO VISUAL DE ITAPETININGA – CEPREVI  
CLÁUSULA OITAVA: Este convênio terá vigência a partir de 07/05/2015 a 07/05/2017, podendo ser prorro-
gado por meio de Termos de Aditamento, por igual período, até no máximo 60 (sessenta) meses, respeitada a 
legislação vigente e após autorização do Titular da Prefeitura baseada em Parecer Técnico favorável do órgão 
responsável pela execução e fi scalização deste ajuste e a critério dos partícipes.   
CLÁUSULA NONA: Fica estipulado como representante da Convenente a Sra. Aline Rodrigues de Arruda 
para fi scalização do fornecimento de gêneros alimentícios, Sra. Luciana Müller para fi scalização do transporte 
escolar e a Sra. Rosângela Nery para a alocação 03 (três) estagiários.
ASSINATURA DO TERMO ADITIVO: 07 de maio de 2015.

GERALDO MIGUEL DE MACEDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015
RETIFICAÇÃO

O Prefeito de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que são conferidas pela legislação 
em vigor, torna pública a Retifi cação do Edital de Concurso Público Nº 001/2015, a fi m de republicar o Anexo 
III – Teste de Aptidão física – TAF – Eliminatório e Classifi catório, conforme disposto abaixo.
Leia-se como segue e não como constou:
ANEXO III – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – T.A.F - ELIMINATORIO E CLASSIFICATORIO

1      DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

1.1 O Teste de aptidão Física – T.A.F é um instrumento usado para medir e avaliar as condições físicas 
de um indivíduo, de modo que o mesmo obtenha uma condição legal para satisfazer os requisitos propostos.

1.2 O T.A.F somente poderá ser aplicado ao candidato que goze das condições mínimas de saúde, ne-
cessárias a sua segurança, demonstrada por atestado médico emitido por especialista na área de: clínica geral ou 
cardiologia, de qualquer instituição de saúde, autorizando a prática de atividades esportivas conforme descritas 
neste anexo, com validade de até 30 (trinta) dias antes da realização do T.A.F.

1.3 Estarão impedidos de realizar o T.A.F, os candidatos que estiverem em convalescença, restrição 
médica ou em período de gravidez ou resguardo.

1.4 Para a formulação da Média Final no T.A.F, os pontos obtidos na tabela do T.A.F, deverá ser consi-
derado dividendo do divisor defi nido 10 (dez), obtendo-se, então, a média fi nal do T.A.F, ou seja:

Total de pontos = média no exercício

        10

1.5 Igualmente, será considerado habilitado na 2ª fase o candidato que após a conclusão do T.A.F, obti-
ver nota mínima de 200 (duzentos) pontos na somatória geral, bem como o índice mínimo de 10 (dez) pontos 
em cada teste, nos termos da Tabela de Avaliação do Teste de Aptidão Física deste Edital.

2       DA EXECUÇÃO DO T.A.F

2.1 O T.A.F deverá ser aplicado em sua composição por testes de condicionamento físico geral, sendo 
eles:

Aferição antropométrica de altura para comprovação de altura mínima exigida, ou seja, 1,65 cm para homens e 
1,60 cm para mulheres. Será eliminado o (a) candidato (a) que na aferição de altura não obter o minimo;
Flexão e extensão de cotovelos na barra fi xa, obrigatórios para homens;
Flexão e extensão de cotovelos com apoio de frente sobre o solo, obrigatório para todas as mulheres – com as 
mãos e joelhos fi xos no solo;
c)  Resistência abdominal – realizada em decúbito dorsal para ambos os sexos (estilo remador);
d)  Resistência aeróbica – verifi cada pela aplicação de corrida durante 12 (doze) minutos, para ambos os 
sexos;
e)  Teste de velocidade – aplicado através de corrida de 50 (cinquenta) metros para ambos os sexos.

2.2 O uniforme obrigatório para execução do T.A.F. será o de Educação Física, composto de short, ca-
miseta, agasalho, meia e tênis.

2.3 Todos os exercícios serão avaliados por profi ssionais aptos para Prática de Educação física, sempre 
com a presença de 02 (dois) candidatos escolhidos aleatoriamente para acompanhar as notas atribuídas.

3  FLEXÃO E EXTENSÃO DE COTOVELOS NA BARRA FIXA - FLEXÃO DE BAR-
RA
  (MASCULINO )

3.1 Com o objetivo de medir a força de membros superiores e cintura escapular, o exercício será feito 
numa barra de metal ou de madeira, com aproximadamente 03 (três) centímetros de diâmetro, e suspensa sufi -
cientemente para permitir que o candidato obtenha a extensão total dos membros superiores e inferiores.
3.2 Deve ser usada empunhadura dorsal (dorso das mãos voltadas para a face do candidato).
3.3 Após assumir a posição em suspensão, ao sinal do avaliador, o candidato deverá elevar seu corpo, 
utilizando a força dos membros superiores, até o seu queixo ultrapassar a altura da barra e retornar a posição, 
em total suspensão estendida. 
3.4 O avaliado retorna à posição inicial, completando dessa forma 01 (um) movimento completo;
3.5 O objetivo é repetir os movimentos o máximo de vezes possíveis, em 60 (sessenta) segundos, sem 
interrupção do movimento uma vez iniciada a contagem; conforme fi gura A-1.

 
A-1

3.6 As execuções incorretas ou movimentos incompletos não serão computados, conforme avaliação 
restrita ao examinador.

4 FLEXÃO E EXTENSÃO DE COTOVELOS COM APOIO DE FRENTE SOBRE O SOLO – FLE-
XÃO DE BRAÇOS

4.1  FEMININO 

4.1.1 Apoiar as mãos e joelhos no solo, braços totalmente estendidos e indicadores paralelos voltados para 
frente, conforme fi gura A-3.

 A-3
4.1.2 Após tomar essa posição, a candidata tentará fl exionar os braços (cotovelos) e estendê-los, devendo 
ser observado o ritmo durante as repetições dos exercícios, retornando à posição inicial e sucessivamente;
4.1.3 Se durante a execução da prova a candidata, encostar o quadril ou peito no solo ou parar por qualquer 
outro motivo a contagem das repetições encerrar-se-á;
4.1.4 O objetivo do teste é a execução do maior número de repetições corretas em 60 (sessenta) segundos, 
sem interrupção para descanso uma vez iniciada a contagem;
4.1.5 As execuções incorretas ou movimentos incompletos não serão computados, conforme avaliação 
restrita ao examinador.

5 RESISTÊNCIA ABDOMINAL 

5.1 O avaliado coloca-se em decúbito dorsal com o corpo completamente estendido, tendo os braços 
no prolongamento do corpo; tendo como objetivo de executar o maior número de repetições corretas em 60 
(sessenta) segundos, sem interrupção para descanso uma vez iniciada a contagem. 
5.2 O avaliado, por contração da musculatura abdominal, curva-se até a posição sentada, fl exionando 
simultaneamente os joelhos, pelo menos até o nível em que ocorra a passagem dos membros superiores estendi-
dos e paralelos aos joelhos, tomando-se por base os cotovelos, os quais devem ultrapassar a linha formada pelos 
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joelhos; retornando o avaliado à posição inicial (decúbito dorsal) até que toque o solo com as mãos. A partir 
dessa posição, iniciará novo movimento; conforme ilustração A-4.

 A-4 
5.3 A prova será iniciada, individualmente, com a ordem do examinador;

6   RESISTÊNCIA AERÓBICA - CORRIDA DE 12 MINUTOS

6.1 O candidato deve percorrer em uma pista de atletismo ou em uma área demarcada, a maior distância 
possível em 12 (doze) minutos; 
6.2 O candidato deverá preparar-se para o início da prova se posicionando atrás da linha de largada, 
adotando um afastamento anteroposterior das pernas, com o pé da frente o mais próximo possível da referida 
linha, conforme imagem A-5.

A–5

6.3 O início da prova se fará sob a voz de comando do examinador e quando faltarem 02 (dois) minutos 
será dado o apito de aviso de proximidade do encerramento dos 12 (doze) minutos;
6.4 Decorrido o tempo previsto, ao toque do apito fi nal todos os candidatos deverão permanecer na 
pista no local onde estavam ao ouvir o som do apito, sendo permitido o caminhar na lateral, onde aguardarão a 
anotação do percurso.
7    TESTE DE VELOCIDADE - CORRIDA DE 50 METROS 

7.1 O teste será realizado em terreno plano, onde deverá haver a demarcação das linhas de largada e de 
chegada, compreendendo a distância de 50 (cinquenta) metros entre elas.
7.2 O candidato deverá preparar-se para o início da prova se posicionando atrás da linha de largada, 
adotando um afastamento anteroposterior das pernas, com o pé da frente o mais próximo possível da referida 
linha, conforme ilustração A-6.

A-6

7.3 O teste será iniciado ao toque do apito inicial juntamente com o acionamento do cronômetro que 
será travado quando o (a) candidato (a) cruzar a linha de chegada. Ao sinal do apito o candidato (a) parte em 
máxima velocidade, objetivando cruzar a linha de chegada no menor tempo possível, que será anotado pelo seu 
cronometrista, com precisão em centésimos de segundo, que estará sobre a linha de chegada. 
7.4 A corrida de 50 metros será realizada em 02 (duas) baterias distintas e sequencialmente, sendo que 
para a formulação da nota fi nal do exercício será computado a média de ambas as baterias.
7.5 O candidato que realizar apenas uma das duas baterias estará automaticamente eliminado da presen-
te Avaliação.

8  ANEXO III  - TABELAS DE AVALIAÇÃO

TABELA "A" – FEMININO
TESTES PONTOS
Apoio de Frente Resistência Abdominal Resistência Aeróbica

(Corrida 12 min)
Teste de Velocidade (Corri-
da 50 m)

12 18 1.600 mts. 10"25 0

14 20 1.700 mts. 10"00 10

16 22 1.800 mts. 9"75 20

18 24 1.900 mts. 9"50 30

20 26 2.000 mts. 9"25 40

22 28 2.100 mts. 9"00 50

24 30 2.200 mts. 8"75 60

26 32 2.300 mts. 8"50 70

28 34 2.400 mts. 8"25 80

30 36 2.500 mts. 8"00 90

32 38 2.600 mts. 7”75 100

TABELA "B" – MASCULINO

TESTES PONTOS

Barra Resistência
Abdominal

Resistência Aeróbica
(Corrida 12 min)

Teste de Velocidade
(Corrida 50m)

03 22 1.800 mts. 9"50 0
04 24 1.900 mts. 9"25 10
05 26 2.000 mts. 9"00 20
06 28 2.100 mts. 8"75 30
07 30 2.200 mts. 8"50 40
08 32 2.300 mts. 8"25 50
09 34 2.400 mts. 8"00 60
10 36 2.500 mts. 7"75 70
11 38 2.600 mts. 7"50 80
12 40 2.700 mts. 7"25 90
13 42 2.800 mts. 7"00 100

- Ficam mantidas as demais disposições do presente Edital.
Itapetininga/SP, 28 de maio de 2015.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CHAMAMENTO – 098/2015
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a(s) candidata(os) habilitada(os) no Con-
curso Público nº 002/2014, abaixo relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documentos exigidos 
no referido Edital, no período de 01 a 09 de junho de 2015, no horário das 09:00 às 17:00 horas, no Setor de 
Recursos Humanos, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/SP, para manifestar 
interesse nomeação para regime Estatutário. 
Cargo:– MÉDICO DERMATOLOGISTA -  Ref. 15

NOME RG CLASSIFICAÇÃO
HELIO FONTES JUNIOR 11.048.055-7 2º

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos adminis-
trativo.
Itapetininga, 28 de maio de 2015.

JOSÉ ANTONIO DELGADO LEONEL
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

EDITAL DE CHAMAMENTO – 099/2015
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a(s) candidata(os) habilitada(os) no Con-
curso Público nº 002/2014, abaixo relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documentos exigidos 
no referido Edital, no período de 01 a 09 de junho de 2015, no horário das 09:00 às 17:00 horas, no Setor de 
Recursos Humanos, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/SP, para manifestar 
interesse nomeação para regime Estatutário. 
Cargo:– MÉDICO HEMATOLOGISTA -  Ref. 15

NOME RG CLASSIFICAÇÃO
MARIA PAULA NALESSO CAMARGO PADILHA 30.268.971-0 1º

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos adminis-
trativo.
Itapetininga, 28 de maio de 2015.

JOSÉ ANTONIO DELGADO LEONEL
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

EDITAL DE CHAMAMENTO – 100/2015
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a(s) candidata(os) habilitada(os) no Con-
curso Público nº 002/2014, abaixo relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documentos exigidos 
no referido Edital, no período de 01 a 09 de junho de 2015, no horário das 09:00 às 17:00 horas, no Setor de 
Recursos Humanos, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/SP, para manifestar 
interesse nomeação para regime Estatutário. 
Cargo:– MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA -  Ref. 15

NOME RG CLASSIFICAÇÃO
ELIAS LOBO BRAGA 26.268.675-2 2º

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos adminis-
trativo.
Itapetininga, 28 de maio de 2015.

JOSÉ ANTONIO DELGADO LEONEL
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DE 3º TERMO DE ADITAMENTO DE CON-
VÊNIO - PROCESSO Nº 23648/2015 

CONSIGNANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga.  COSIGNATARIA: BANCO SANTANDER BRASIL 
S/A.: 29.05.2015 OBJETO:  3º Termo de Aditamento ao Convênio celebrado para a concessão de empréstimos 
nas modalidades de Crédito Pessoal e/ou Crédito Direto ao Consumidor, mediante desconto em folha de paga-
mento, em favor dos servidores da Prefeitura Municipal de Itapetininga.  VIGÊNCIA: Pelo prazo de 12 (doze) 
meses, a partir de 29/05/2015, prorrogáveis por iguais períodos, respeitado o limite de 60 (sessenta) meses. 
Itapetininga, 29 de maio de 2015. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA. 
PREFEITO MUNICIPAL.

DECRETO Nº 1.371, DE 18 DE MAIO DE 2015.
Declara nulidade absoluta parcial do Concurso Público Nº 002/2014, realizado no dia 7 de dezembro de 2014, 
cuja inscrição se deu através do Edital de nº 002/2014, para o cargo de Cirurgião Dentista Auditor, e dá outras 
providências.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições 
legais, 
CONSIDERANDO os autos do Procedimento Administrativo Especial nº 002/2015; e
CONSIDERANDO o Relatório Final da Comissão Especial de Acompanhamento;
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DECRETA:
Art. 1º Fica reconhecida e declarada a NULIDADE ABSOLUTA PARCIAL do Concurso Público nº 002/2014, 
realizado pela Prefeitura Municipal de Itapetininga no dia 7 de dezembro de 2014, apenas e tão somente em 
relação ao cargo de Cirurgião Dentista Auditor, descrito no artigo 2º da Lei Complementar nº 78, de 22 de julho 
de 2014, cuja realização se deu por meio do Edital nº 002/2014.
Art. 2º Este Decreto deverá ser publicado no site do Município de Itapetininga e, assim, em jornal de ampla 
circulação, buscando, naturalmente, dar a devida publicidade e, assim, tornando público da forma mais ampla 
possível.
Art. 3º Para aqueles diretamente atingidos por este Decreto, que seja feita notifi cação administrativa mediante 
entrega de cópia.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogados os atos em contrário.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos dezoito dias de maio de 2015.

ISMAEL JOSÉ STRANAK
SECRETÁRIA DE GABINETE

PORTARIA Nº 403, DE 29 DE MAIO DE 2015.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Designar a Sra. Maria Ângela Turelli Martinho, Contadora da Prefeitura, C.R.C. nº 182.285/0-3, e o Sr. 
Paulo Cezar Almeida, Engenheiro devidamente habilitado da Prefeitura, CREA nº 601315580, para respecti-
vamente exercerem as funções de GESTOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO do Convênio a ser fi rmado com a 
Secretaria da Casa Civil do Estado de São Paulo, destinado para “Infraestrutura Urbana”.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito na data supra.

DECRETO Nº 1.372, DE 25 DE MAIO DE 2015.
Dispõe Ponto Facultativo, e dá outras providências.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições 
legais,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado ponto facultativo nas Repartições Públicas Municipais, no próximo dia 5 de junho de 
2015 (sexta-feira – Corpus Christi).
Art. 2º O disposto neste Decreto, não se aplica às atividades consideradas essenciais ao atendimento da popu-
lação, cabendo a cada Secretaria, a preservação e o funcionamento dos serviços afetos às respectivas áreas de 
competência.
Art. 3º As horas não trabalhadas, serão compensadas oportunamente, de acordo com a necessidade de cada 
Secretaria.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos vinte e cinco dias de maio de 2015.
ISMAEL JOSÉ STRANAK

SECRETÁRIO DE GABINETE

PORTARIA Nº 389, DE 26 DE MAIO DE 2015.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a Senhora Lilian Cristina Ferreira Soares, do cargo em comissão de Assessora, Ref. 
IV, lotada na Secretaria Municipal de Obras e Serviços, a partir de 11/06/2015.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA Nº 390, DE 26 DE MAIO DE 2015.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais, resolve:
Considerando os autos do processo nº 23667/1/2015, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Afastar sem vencimento, a pedido, a funcionária Lilian Cristina Ferreira Soares, Escrituraria, Referência 
07, lotada na Secretaria Municipal de Obras e Serviços, a partir de 11/06/2015, nos termos do artigo 135, da Lei 
Complementar nº 26, de 27/06/2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA Nº 391, DE 26 DE MAIO DE 2015.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais, resolve:
Considerando os autos do processo nº 22530/1/2015, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Demitir, a pedido, a Senhora Sandra Soares de Camargo Bolonhesi, Técnica de Saúde Bucal da Estraté-
gia da Família, Referência 10, lotada na Secretaria Municipal da Saúde, a partir de 19/05/2015.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA Nº 392, DE 26 DE MAIO DE 2015.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Retifi car a Portaria nº 364/2015, “onde se lê PORTARIA Nº 364, DE 21 DE MAIO DE 2015, “leia-se 
PORTARIA Nº 364, DE 19 DE MAIO DE 2015”.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA Nº 393, DE 26 DE MAIO DE 2015.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais, e
Considerando os autos do processo nº 23699/1/2015, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Joanna Catharina Palma Franco, Professora Substituta, PEB II, Faixa 
02, lotada na Secretaria Municipal da Educação, a partir de 18/05/2015.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA Nº 394, DE 27 DE MAIO DE 2015.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais, resolve:
Considerando os autos do processo nº 24311/1/2015, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Prorrogar afastamento sem vencimento, a pedido, da funcionária Suze Cristina de Campos, Professora 
de Educação Básica II - Fundamental, Faixa 04-B, lotada na Secretaria Municipal da Educação, a partir de 
03/06/2015, 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.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA Nº 395, DE 27 DE MAIO DE 2015.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Retifi car a Portaria nº 388/2015, “onde se lê PORTARIA Nº 388, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015, 
“leia-se PORTARIA Nº 388, DE 26 DE MAIO DE 2015”.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA Nº 396, DE 28 DE MAIO DE 2015.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais, resolve: 
Art. 1º Nomear em estágio probatório o(a)(s) concursado(a)(s), a partir de 01 DE JUNHO DE 2015, tendo 
em vista a classifi cação obtida no Concurso Público nº 001/2014, devidamente homologado, no cargo abaixo 
relacionado:-

Cargo:– FISCAL DE LINHA DE TRANSPORTE DE ALUNOS– Ref. 08
NOME CLASSIFICAÇÃO
JOSÉ FRANCISCO DE MORAES LIMA 6º

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA

PREFEITO MUNICIPAL
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA Nº 397, DE 28 DE MAIO DE 2015.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais, resolve: 
Art. 1º Nomear em estágio probatório o(a)(s) concursado(a)(s), a partir de 01 DE JUNHO DE 2015, tendo 
em vista a classifi cação obtida no Concurso Público nº 002/2014, devidamente homologado, no cargo abaixo 
relacionado:-

Cargo:– ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA– Ref. 14
NOME CLASSIFICAÇÃO
DAVI SODRÉ ALMEIDA DA SILVA 19º

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA

PREFEITO MUNICIPAL
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA Nº 398, DE 28 DE MAIO DE 2015.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Nomear em estágio probatório o(a)(s) concursado(a)(s), a partir de 01 DE JUNHO DE 2015, tendo 
em vista a classifi cação obtida no Concurso Público nº 002/2014, devidamente homologado, no cargo abaixo 
relacionado:-

Cargo:– PSICÓLOGA– Ref. 11
NOME CLASSIFICAÇÃO
CARINE SAYURI GOTO 9º

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA

PREFEITO MUNICIPAL
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA Nº 399, DE 28 DE MAIO DE 2015.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Nomear em estágio probatório o(a)(s) concursado(a)(s), a partir de 01 DE JUNHO DE 2015, tendo 
em vista a classifi cação obtida no Concurso Público nº 001/2014, devidamente homologado, no cargo abaixo 
relacionado:-

Cargo:– MOTORISTA CATEGORIA D– Ref. 07
NOME CLASSIFICAÇÃO
REINALDO ALVES DOMINGUES 61º

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA

PREFEITO MUNICIPAL
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA Nº 400, DE 28 DE MAIO DE 2015. 
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais, resolve: 
Art. 1º Nomear em estágio probatório o(a)(s) concursado(a)(s), a partir de 01 DE JUNHO DE 2015, tendo 
em vista a classifi cação obtida no Concurso Público nº 001/2014, devidamente homologado, no cargo abaixo 
relacionado:-

Cargo:– PROFESSORA SUBSTITUTA PEB II
NOME CLASSIFICAÇÃO

STIFANI DE ALMEIDA E SILVA 28º
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
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PREFEITO MUNICIPAL
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA Nº 401, DE 28 DE MAIO DE 2015.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Tornar sem efeito a nomeação do Sr. Fábio José Nascimento da Silva e da Sra. Aline Franciele Ramos 
Parrilha, Motorista Categoria D, Referência 07. Objetos da Portaria nº 356, de 14/05/2015, por não tomar posse.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA Nº 402, DE 28 DE MAIO DE 2015.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais, e
Considerando os autos do processo nº 24285/1/2015, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Benedita de Fátima e Silva, Professora Substituta, PEB II, Faixa 04, 
lotada na Secretaria Municipal da Educação, a partir de 26/05/2015.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº50/2015
CEDENTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga
CONVENETE: Associação Itapetininga de Kodokan
OBJETO: Manutenção das escolas municipal de Judô e Sumô, com previsão de espaço adequado para o desen-
volvimento das atividades esportivas pertinentes à estrutura do programa.
Repasse de Recursos Financeiros no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 8 parcelas.
Assinatura do Convênio: 01 de Maio de 2015.
Vigência: de 01/05/2015 às 31/12/2015.

CIRCULAR Nº 003/2015 – SME
ASSUNTO: Entrega de títulos para fi ns de Classifi cação Geral
  Tornamos público a todos os profi ssionais do magistério (Professores de Educação Bási-
ca I e II de todos os segmentos de ensino, Diretores de Escola e Supervisores de Ensino) do Sistema Municipal 
de Ensino de Itapetininga que a entrega de cópias de diplomas ou certifi cados, acompanhados dos respectivos 
históricos escolares para fi ns de classifi cação/remoção/atribuição de aulas ocorrerá até  o dia trinta (30) de junho 
(06) de dois mil e quinze (2015), nesta Secretaria e em formulário próprio, a ser retirado e entregue na recepção, 
localizada à Rua Padre Albuquerque, 940 – Centro.
  Informamos que as cópias não necessitam estarem autenticadas, desde que acompanha-
das dos originais e que a entrega efetuada em outro setor não excluem a necessidade de fazê-la novamente na 
Secretaria para o fi m descrito acima, não cabendo ao servidor alegar para este fi m a entrega em outro setor.
  É importante que docentes que alçaram outro cargo (acúmulo) realizem a entrega de 
todos seus títulos novamente para contagem neste novo cargo.
  Compete ao Diretor da escola dar ampla divulgação desta circular a todo corpo docente 
da unidade escolar, fi xando em local público e de acesso de todos os interessados e colher a ciência dos mesmos 
a fi m de que não se confi gure o crime de prevaricação previsto no Art. 319 do Código Penal.
  Por fi m é importante salientar que a intempestividade (perda do prazo) implicará na não 
contabilização dos títulos para classifi cação geral/remoção/atribuição de aulas para o ano subsequente.
                                               Atenciosamente.

GERALDO MIGUEL DE MACEDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

PUBLICADO NO SEMANÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Nº 478, DE 30 DE MAIO DE 2015

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FUNCIONÁ-
RIOS E EDUCADORES PARA A EPAM – ENTIDADE DE PROMO-

ÇÃO E ASSITÊNCIA A MULHER DE ITAPETININGA-SP.
 EDITAL N.º 01/ 2015
A ENTIDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA A MULHER DE ITAPETININGA -  SP por meio da nova 
lei do Fomento de 13.019, em virtude da necessidade de contratação de profi ssionais para atuarem em âmbito 
de contratação e para preenchimento de vagas iniciais e potencial, faz saber aos interessados que fará realizar as 
inscrições para o processo seletivo simplifi cado de AUXILIAR DE EDUCAÇÃO, AUXILIAR DE COZINHA 
, AUXILIAR DE LIMPEZA, MERENDEIRA  E PROFESSORES DE  MÚSICA, DANÇA E EDUCAÇÃO 
FÍSICA  para atuarem na Entidade, de acordo com o Convênio estabelecido com a Secretaria Municipal de 
Educação, pelo Projeto Mais Educação, para posterior contratação temporária, submetido ao regime de emprego 
instituído pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

1. OBJETIVOS:

O processo seletivo simplifi cado da EPAM tem por objetivo:
Selecionar pessoal para atuar na Entidade como AUXILIAR DE EDUCAÇÃO, AUXILIAR DE COZINHA, 
AUXILIAR DE LIMPEZA, MERENDEIRA EPROFESSORES DE MÚSICA, DANÇA E EDUCAÇÃO FÍSI-
CA, conforme anexo II.

2. DOS REQUISITOS:

2.1. Poderão se inscrever à presente seleção, candidatos(as) que atendam os seguintes aspectos:
a) ser brasileiro ou gozar das prerrogativas previstas no artigo 12 da Constituição Federal;
b) ter escolaridade compatível com a exigida para o cargo, de acordo com este Edital;
c) ter idade mínima de 18 anos completos;
d) estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, se do sexo masculino. Essa condição deverá ser compro-
vada por candidato com idade inferior a 46 anos;
e) não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) gozar de boa saúde física e mental;
g) se servidor da administração pública direta ou indireta da União, dos Estados e dos Municípios, bem como 
empregados de suas subsidiárias ou controladas, ou exercer outras atividades em empresas particulares ou afi ns, 
deve comprovar formalmente a disponibilidade de horários, após o resultado da seleção, segundo item 10 do 
Anexo I.
h) estar em situação regular com Justiça Eleitoral; 

3. DAS INSCRIÇÕES:

3.1. As inscrições serão realizadas presencialmente na própria Entidade de Itapetininga/ SP situada à Rua José 
Pérsio dos Santos, 306 – Vila Paulo Ayres – CEP 18.212-345, nesta cidade.
3.1.1.  Período de Inscrição:
3.1.1. a) De 09h00min às 11h00min e das 14h00min às 16h00min, do dia 01 a 10 de junho de 2014, com exce-
ção 04 e 05 de junho por motivo de feriado,
3.1.2. No ato da inscrição o candidato deverá entregar a Ficha de Inscrição devidamente preenchida acompa-
nhada de cópia, dos seguintes documentos:

a) Documento de identidade, expedida pela Secretaria de Segurança Pública, Forças Armadas e Polícia Militar 
ou carteiras emitidas por Conselhos ou Ordens, que por Lei Federal, valem como documentos de identifi cação 
ou outro documento de identifi cação, com fotografi a;
b) Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;
c) O currículo comprovado, conforme Anexo IV deste Edital;
3.2. O candidato é responsável pelas informações prestadas no ato da inscrição;
3.3. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições estabele-
cidas neste edital, em relação às quais, não poderá alegar desconhecimento;
3.4. Será anulada a inscrição, em qualquer ocasião, se for verifi cado que deixou de ser cumprido qualquer 
requisito previsto neste Edital;
3.6. As inscrições serão analisadas pela Comissão Responsável pela Seleção, a qual contará com membros da 
Presidência Interna e Funcionários da Entidade, que divulgarão os candidatos que tiveram suas inscrições de-
feridas no Semanário Ofi cial do Município e também na página da Prefeitura Municipal de Itapetininga www.
itapetininga.sp.gov.br;

4. DAS ETAPAS DE SELEÇÃO:

4.1. DO PROCESSO DE SELEÇÃO
4.1.1. O processo de seleção se dará em três (02) etapas: 
a) análise de curricular pela equipe da Comissão Técnica de Seleção nomeado;
b) entrevista.
4.2. DA ANÁLISE CURRICULAR
4.2.1. A análise curricular terá por base os dados contidos no anexo IV deste Edital, atualizados e comprovados.
4.2.2. A avaliação de títulos, de caráter classifi catório e eliminatório, valerá cinquenta (40) pontos, ainda que a 
soma dos títulos apresentados seja superior a esse valor, observando o anexo IV deste Edital.
4.2.3. Somente serão aceitos títulos relacionados no Anexo IV, observando o limite de pontos nele contido.
4.2.4. Receberá nota zero o candidato que não entregar os títulos na forma e no prazo previsto neste Edital.
4.2.5. Para receber a pontuação relativa ao título relacionado na alínea A – no Anexo IV deste Edital, o candidato 
deverá comprovar com certifi cação reconhecida;
4.2.6. Para a comprovação da conclusão do curso de graduação, só será aceito diploma, devidamente registrado, 
expedido por instituição reconhecida pelo MEC e/ou instituições competentes;
4.2.7. Os certifi cados/ declarações referentes aos títulos relacionados nas alíneas “c” e “e” no Anexo IV deste 
Edital somente serão aceitos se neles constar a carga horária;
4.2.8. O candidato deverá apresentar uma cópia, de cada título declarado. As cópias apresentadas não serão 
devolvidas em hipótese alguma;
4.2.9. Não serão recebidos os documentos originais;
4.2.10. Não serão aceitos documentos ilegíveis, como também, os emitidos via fax ou outras formas que não 
aquelas exigidas neste edital;
4.2.11. Cada título será considerado uma única vez;
4.3. DA ENTREVISTA:
4.1.1. A abordagem da entrevista discorrerá sobre temas e experiências relacionadas à função o qual está 
concorrendo;concepção pedagógica referente a experiência com informática como recurso pedagógico e as 
suas habilidades especifi cas; descrição ou relato de experiência profi ssional, versando:
a) sobre a prática inter, multi e transdisciplinar;
b) em atividades educativas relacionadas a complementação escolar;
c) o trabalho de equipe em âmbito social;
4.1.2. A pontuação do candidato resultará da média de pontos dados por cada um dos membros da comissão e 
poderá pontuar até 60,00 pontos.

5. DA CLASSIFICAÇÃO E DO DESEMPATE:

5.1. Este Edital trata-se de um processo Seletivo Classifi catório, sendo assim todo o candidato que cumprir com 
as exigências estabelecidas, irão obter pontos válidos para sua classifi cação neste processo seletivo simplifi cado;
5.2. Os candidatos serão classifi cados em ordem decrescente, o escore fi nal será resultante do total de pontos 
obtidos em todas as etapas do processo seletivo simplifi cado nos termos deste Edital;
5.3. Em caso de empate, atende-se os seguintes critérios:
a) O candidato mais idoso;
b) Tenha mais experiência comprovada na área específi ca da categoria profi ssional.
c) Que possui maior número de dependentes no Imposto de Renda;

6. DOS RECURSOS:

6.1. Somente será admitido um único recurso para cada candidato, relativo à divulgação dos resultados das 
etapas do processo seletivo, devidamente fundamentado com as justifi cativas para impugnação, dirigido à Co-
missão Organizadora da Seleção;
6.2. O recurso somente será admitido se interposto no prazo estabelecido no Anexo I, após a divulgação do 
resultado ofi cial da respectiva fase de Seleção, não sendo aceito em nenhuma hipótese, recurso interposto fora 
do prazo ou que não seja fundamentado. Os recursos devem ser na EPAM, situada à Rua José Pérsio dos Santos, 
306 – Vila Paulo Ayres – CEP 18.212-345, nesta cidade.

7. DA CONTRATAÇÃO:

7.1. A duração do contrato dos profi ssionais será de forma temporária, por tempo indeterminado, podendo ser 
prorrogado;

8. DOS ANEXOS:

8.1.ANEXO I – CRONOGRAMA.
8.2.ANEXO II – QUADRO INDICATIVO DOS CARGOS OFERECIDOS, NÚMERO DE VAGAS, QUALI-
FICAÇÃO PROFISSIONAL OU ESCOLARIDADE EXIGIDA PARA EXERCER O CARGO, CARGA HO-
RÁRIA SEMANAL E REMUNERAÇÃO.
8.3.ANEXO III – TABELA DE PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO E TITULAÇÃO.
8.4. ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE.
8.5. ANEXO V – FICHA DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO.

9. DA EXCLUSÃO DA SELEÇÃO:

9.1. Será excluído da seleção o candidato que:
a) Deixar de apresentar qualquer um dos documentos que comprovem o atendimento a todos os requisitos 
fi xados neste Edital;
b) Deixar de atender a qualquer ato convocatório, inclusive à participação na entrevista agendada;
c) Não apresentar o documento que comprove a inscrição e que identifi que o candidato em qualquer das etapas 
do presente processo seletivo.

10. DA EXCLUSÃO DA SELEÇÃO:

a) Não será admitida inscrição condicional;
b) A inscrição e todos os atos dela decorrentes serão anulados sumariamente a qualquer época, se o candidato 
não comprovar que, na data da contratação, tenha atendido a todos os requisitos exigidos, não considerando 
qualquer situação adquirida após esta data;
c) Os profi ssionais a serem contratados, devem declarar no ato da contratação ter disponibilidade de trabalho 
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de 40 h semanais para os cargos de auxiliar de educação, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza e merendeira, 
sendo de segunda à sexta feira na EPAM, perfazendo um total de 8h diárias de trabalho com intervalo para o 
almoço;
d) O profi ssional que for contratado para o cargo de Professor de Música, dança e Educação Física deve declarar 
no ato da contratação ter disponibilidade para trabalho referente ao anexo II, sendo a carga horária dividida 
de forma igual entre o período matutino e vespertino e ter disponibilidade para formações e reuniões quando 
convocados;
e) Os profi ssionais contratados serão lotados para atender as demandas referente ao atendimento de crianças em 
período de complementação escolar;
f) O presente certame tem validade de doze (12) meses, podendo ser prorrogado por igual período uma única 
vez.
Itapetininga, 26 de Maio de 2015.
José Langleberto Machado
Presidente – EPAM

ANEXO I
CRONOGRAMA

AÇÃO DATA LOCAL

1. Publicação do Edital 29/05/2015 www.itapetininga.sp.gov.br e Se-
manário Ofi cial do Município

Inscrições  De 01 a 10 de junho
Das 09h00min às 16h00min

EPAM

Análise Curricular  11 e 12 de junho EPAM

Entrevistas 15 e 16 junho
Das 09h00min às 16h00min

EPAM

Resultados da Análise Curricular e 
Entrevista

19/052015 www.itapetininga.sp.gov.br e Se-
manário Ofi cial do Município

Recursos De 22/05 e 23/05
Das 09h00min às 16h00min 

EPAM

Resultados dos Recursos 26/05/2015 www.itapetininga.sp.gov.br e Se-
manário Ofi cial do Município

Classifi cação Final 03/07/2015 www.itapetininga.sp.gov.br e Se-
manário Ofi cial do Município

ANEXO II
QUADRO INDICATIVO DOS CARGOS OFERECIDOS, ESTIMATIVA DO NÚMERO DE VAGAS, QUA-
LIFICAÇÃO PROFISSIONAL OU ESCOLARIDADE EXIGIDA PARA EXERCER O CARGO, CARGA 
HORÁRIA SEMANAL E REMUNERAÇÃO.

CARGO ESTIMATIVA 
DE VAGAS

QUALIFICAÇÃO PROFISSIO-
NAL / ESCOLARIDADE

CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL

REMUNERA-
ÇÃO

Auxiliar de 
Educação

03 (TRÊS) formação de nível médio e ou 
magistério;
conhecimentos básicos em infor-
mática;
experiência comprovada no tra-
balho e ou estar cursando forma-
ção superior;
disponibilidade de tempo (40 
horas semanais).

40 h / semanais
1.037,00

Auxiliar de 
Cozinha

01 (UMA) formação de nível médio;
experiência comprovada no tra-
balho;
disponibilidade de tempo (40 
horas semanais).

40h semanais 950,00

Auxiliar de 
limpeza:

01 (UMA) formação de nível médio;
experiência comprovada no tra-
balho;
disponibilidade de tempo (40 
horas semanais).

40h semanais 950,00

Merendeira 01 (UMA) formação de nível médio;
experiência comprovada no tra-
balho;
disponibilidade de tempo (40 
horas semanais).

40h semanais 979,50

Professor de 
Música

01 (UMA) formação de nível superior gra-
duado e ou curso na área solici-
tada;
experiência comprovada no tra-
balho e ou cursando formação 
superior;;
conhecimentos básicos em infor-
mática;
disponibilidade de tempo no pe-
ríodo matutino e vespertino;

6h semanais R$ 15,00 reais a 
hora trabalhada

Professor de 
Dança

01 (UMA) formação de nível superior gra-
duado e ou curso na área solici-
tada;
experiência comprovada no tra-
balho e ou cursando formação 
superior;
conhecimentos básicos em infor-
mática;
disponibilidade de tempo no pe-
ríodo matutino e vespertino;

6h semanais R$ 15,00 reais a 
hora trabalhada

Professor de 
Educação Fí-
sica

01 (UMA) formação de nível superior gra-
duado e ou curso na área solici-
tada;
experiência comprovada no tra-
balho e ou  cursando formação 
superior;
conhecimentos básicos em infor-
mática;
disponibilidade de tempo no pe-
ríodo matutino e vespertino;

12h semanais R$ 15,00 reais a 
hora trabalhada

ANEXO III
TABELA DE PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO E TITULAÇÃO.

Alínea Título Valor de Cada 
Título

Valor Máxi-
mo dos Títu-
los

A Pós Graduação:
Pós-Graduação “lato sensu” em níve de 
Especialização em área relacionada à edu-
cação com carga horária mínima de 360h.

8,5 17,0

B Graduação. 8,00 8,00

C Cursos na área ao Cargo Pretendido. 5,0 5,0

D Conhecimentos de Informática (compro-
vado por certifi cado).

5,0 5,0

E Experiência na área – cargo pretendido 5,0 5,0

TOTAL= 40,0

ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE.
   Declaro para os devidos fi ns que eu, _______________________________
__________ tenho disponibilidade de _______ (________________________) horas semanais para trabalhar 
na EPAM – Entidade de Promoção e Assistência a Mulher, ONG sem fi ns lucrativos de Itapetininga/SP, inclu-
sive aos sábados e domingos quando for devidamente convocado com antecedência. Entre os dias da semana 
disponíveis estão: de segunda a sexta feira no período diurno entre de 07h30min às 17h30min, com intervalos 
estabelecidos de no mínimo de uma hora para o almoço. Tenho disponibilidade para participar de capacitações, 
reuniões e planejamentos quando for devidamente convocado.
   Por ser verdade, coloco-me à disposição.
Itapetininga, ________ de __________________________ de 2015.

_____________________________________________________
ANEXO V
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO.

Município Sede: Itapetininga/SP

Número de Inscrição:

Nome do Candidato:

Sexo: (   ) F    (   ) M Estado Civil: Data de Nascimento:

Naturalidade: Nacionalidade:

RG: Órgão Emissor: Data de Emissão:

CPF: PIS/ PASEP:

Título Eleitoral: Zona: Seção:

Carteira Profi ssional:
Série:

UF: Data Expedição:

Certifi cado Reservista:

Endereço: N.º:

Complemento: Bairro:

Cidade: UF: CEP:

Telefone:
Celular:

e-mail:

Filiação:
Nome da Mãe:
Nome do Pai:

Escolaridade: (     ) Ensino Médio  
(     ) Ensino Superior

Formação: Pós Graduação:

Curso: (    ) Conhecimento em Informática

Qual? (    ) Experiência  Comprovada

Outro Vínculo: (     ) Sim (     ) Não
Função:

Local:
Tempo de Serviço:

Cargo a Concorrer:
(     ) Auxiliar de Educação.
(     ) Auxiliar de Cozinha.
(     ) Auxiliar de Limpeza.
(     ) Merendeira.

(     ) Professor de Música
(     ) Professor de Dança.
(     ) Professor de Educação Física.

É portador de Defi ciência?  (     
) Sim (     ) Não
Qual?
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Observações:

Itapetininga, _____ de _______________________ de 2015.

___________________________________                                                __________________________________
Responsável Pela Inscrição                                                                                            Candidato

FORMULÁRIO DE RECURSO – EPAM

RECURSO

Nome do Candidato:

N.º de Inscrição:

À Comissão Organizadora do Processo Seletivo:
Eu, _________________________________________________________________________, como can-
didato ao Processo Seletivo Simplifi cado da EPAM de Itapetininga/SP, para o cargo de _________________
___________________, solicito a revisão de minha pontuação na etapa de __________________________, 
sob os seguintes argumentos e fundamentos:
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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

1º QUADRIMESTRE DE 2015

I – COMPARATIVOS: Valores expressos em R$

EXERCÍCIO ANTERIOR 1º QUADRIMES-
TRE

Receita Corrente Líquida 328.320.046,11 340.093.856,09

R$ % R$ %

Despesas Totais com Pessoal 4.691.631,54 1,43 4.866.414,18 1,43

Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22) 18.714.242,63 5,70 19.385.349,80 5,70

Limite Legal (art. 20) 19.699.202,77 6,00 20.405.631,37 6,00

Excesso a Regularizar 0,00 0,00 0,00 0,00

II –INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR  (caso ultrapasse os limites acima):

Itapetininga, 28 de maio de 2015.

Maria Lúcia Lopes da Fonseca Haidar Diego Leite Paulino

Presidente da Câmara Municipal Contadora - CRC 1SP 289913-
O/7

Alexandre Ferreira da Silva

Responsável pelo Controle Interno
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Itapetininga, ________ de _____________________________ de 2015.

_______________________________________________
Assinatura do Candidato

Atenção:

1. Preencher corretamente o formulário de recurso;
2. Apresentar fundamentos e argumentos claros e concisos;
3. Após preencher o recurso guarde comprovante de protocolo.

EDITAL DE: AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA
- Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Imposição de Multa de nº 
35/2015 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal nº 0287770000 e do CPF/
CNPJ nº 13.400.435/0001-75, com o ramo de atividade de “Execução por Administração, Empreitada ou Su-
bempreitada, de Obras de Construção Civil, Hidráulica ou Elétrica e de Outras Obras Semelhantes, Inclusive 
Sondagem, Perfuração de Poços, Escavação, Drenagem e Irrigação, Terraplanagem”, com paradeiro desconhe-
cido no município, no valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), conforme constante na alínea “b” do 
inciso IV do artigo 437 da L.C. 13/2003, devido à falta de emissão de nota fi scal de serviços, correspondente 
ao Termo de Inicio de Ação Fiscal protocolado sob o nº 6474, proveniente da prestação de serviços conforme 
subitem 7.02 da lista de serviços constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento dos valores 
acima mencionados, devidamente atualizados, ou apresentar impugnação dos lançamentos fi scais de acordo 
com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
 - Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, os débitos serão lançados no 
Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde serão objetos de Execução Judicial.
- Fundamento: Infringência aos artigos 84 e 398 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário 
Municipal. 
Itapetininga, 14 de maio de 2015.
Luiz Carlos Cardoso
Diretor Depto. de Receita

EDITAL DE:  Notifi cação Individual  
- Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação da Notifi cação Individual 117/2015 para a empresa 
cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal n.0287770000 e do CNPJ n. 13.400.435/0001-75, 
com o ramo de atividade de “Execução por Administração, Empreitada ou Subempreitada, de Obras de Cons-
trução Civil, Hidráulica ou Elétrica e de Outras Obras Semelhantes, Inclusive Sondagem, Perfuração de Poços, 
Escavação, Drenagem e Irrigação, Terraplanagem.” com paradeiro desconhecido no município, a recolher guia 
de recolhimento de ISS referente ao contrato de prestação de serviço na obra sito a Rua Alceu Correia de Moraes 
nº 300 – Vila Macia, ou de acordo com Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003, Código Tributário 
Municipal recolher o valor de R$ 900,00 (novecentos reais), mais os respectivos acréscimos legais, devido à 
falta de recolhimento de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de 
Inicio de Ação Fiscal protocolado sob o n. 6474/2015, proveniente da prestação de serviços conforme subitem 
7.02 da lista de serviços constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003;
- Fica, dessa forma, o contribuinte NOTIFICADO, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento dos 
valores acima mencionados, devidamente atualizados, ou apresentar impugnação dos lançamentos fi scais de 
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
 - Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, os débitos serão lançados no 
Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde serão objetos de Execução Judicial.
- Fundamento: Infringência aos artigos 84 e 398 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário 
Municipal. 
Itapetininga/SP, 14 de maio de 2015.
Luiz Carlos Cardoso
Diretor Depto. de Receita

RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL RETIFICADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2015 
(SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)– PROCESSO Nº 037/2015 
TIPO: Menor Preço por Lote. Fica RETIFICADA a publicação do dia 23.05.2015 na edição nº 477 do Semaná-
rio Ofi cial da Prefeitura de Itapetininga, pág. 23 em relação ao objeto, conforme segue: Onde se lê: “aquisição 
de kit lanche para ser destinados ás famílias e adolescentes atendidos pelo CREAS (Centro De Referencia Es-
pecializado De Assistência Social) - Secretaria Municipal de Promoção Social - Exclusivo Para Microempresas 
(ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP)”. LEIA-SE: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTO-
CÁVEIS PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) 
MESES – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. A sessão de abertura será no 10.06.2015 às 09:00 horas. Ficam 
mantidas as demais informações veiculadas. Itapetininga, 25 de maio de 2015. 
JOSÉ GUSTAVO DOS SANTOS 
Departamento de Gestão de Suprimentos e Contratos.

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2015 – PROCESSO Nº 092/2015 
TIPO: Menor Preço por item OBJETO: aquisição de película refl etiva de grau técnico branco, preto e vermelho 
- Secretaria Municipal de Trânsito e Cidadania. DATA DE ABERTURA: dia 18.06.2015 às 09:00 horas.

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2015 – PROCESSO Nº 103/2015
TIPO: Menor Preço por Lote OBJETO: aquisição de grupo focal semafórico convencional: veicular e para 
pedestres, botoeira inteligente com aprimoramento para defi cientes visuais e auditivos conforme lei federal nº. 
5.296/04, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Transito e Cidadania – (Sistema de Registro 
de Preço). DATA DE ABERTURA: dia 18.06.2015 às 10:30 horas.

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2015 – PROCESSO Nº 130/2015
TIPO: Menor Preço do Lote OBJETO: aquisição de kit lanche necessários para a manutenção das atividades dos 
4 CRAS–centro de referencia de assistência social e do serviço de conveniência e fortalecimento de vínculos 
para adolescentes - previsão para 12 meses (sistema de registro de preços) secretaria municipal de promoção 
social. DATA DE ABERTURA: dia 09.06.2015 às 14:00 horas.

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/2015 – PROCESSO Nº 109/2015
TIPO: Menor Preço por item OBJETO: aquisição de pontalete de madeira para sinalização vertical nas vias 
públicas - secretaria de transito e cidadania, exclusivo para microempresas (me) e empresas de pequeno porte 
(EPP). DATA DE ABERTURA: dia 18.06.2015 às 15:30 horas.

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2015 – PROCESSO Nº 144/2015
TIPO: Menor Preço por item OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios para os jogos regionais, jogos abertos, 
demais eventos e campeonatos esportivos do município – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Sistema de 
Registro de Preços) DATA DE ABERTURA: dia 19.06.2015 às 09:00 horas.

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2015 – PROCESSO Nº 93/2015
TIPO: Menor Preço por item OBJETO: contratação de alinhamento e balanceamento de veículos: pequenos, 
grande, van e caminhonete - Secretaria Municipal de Saúde - Ata de Registro de Preço - exclusivo para micro-
empresas (me) e empresas de pequeno porte (epp) .DATA DE ABERTURA: dia 19.06.2015 às 14:00 horas.

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2015 – PROCESSO Nº 88/2015
TIPO: Menor Preço por item OBJETO: aquisição de produtos eletroeletrônicos para atender as unidades esco-
lares – Secretaria da Educação (Registro de Preço). DATA DE ABERTURA: dia 22.06.2015 às 09:00 horas.

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2015 – PROCESSO Nº 78/2015
TIPO: Menor Preço por item OBJETO: aquisição de material de limpeza para o paço municipal e para os de-
partamentos externos por um período de 12 meses, conforme especifi cação do anexoI - Sistema de Registro de 
Preços - Secretaria Municipal de Administração e Finanças. DATA DE ABERTURA: dia 23.06.2015 às 09:00 
horas.

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 66/2015 – PROCESSO Nº 99/2015
TIPO: Menor Preço Por Item Aquisição De Colchões De Berço E Colchonetes Para Reposição E Atendimento 
As Novas Unidades Escolares - Sistema De Registro De Preços - Secretaria Municipal De Educação. DATA DA 
REALIZAÇÃO: dia 24.06.2015 ÁS 14H00MIN.

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/2015 – PROCESSO Nº 111/2015
TIPO: Menor Preço Por Item Objeto: Aquisição De Balcão Térmico E Mesa De Apoio, Que Será Utilizado Para 
Suprir As Necessidades Das Unidades Escolares, Conforme Especifi cações Constantes No Anexo I Do Edital – 
Secretaria Municipal De Educação. Exclusivo Para Microempresas (Me) E Empresas De Pequeno Porte (EPP). 
Data Da Realização: Dia 25.06.2015 Ás 09h00min

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2015 – PROCESSO Nº 127/2015
TIPO: Menor Preço Por Item Aquisição De Coffe Break Para Atividades Realizadas No Cras – Secretaria Mu-
nicipal De Promoção Social - (Sistema De Registro De Preços). DATA DA REALIZAÇÃO: Dia 26.06.2015 
Ás 09h00min. 

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2015 – PROCESSO Nº 014/2015
 Tipo: Menor Preço Por Lote Aquisição De Material De Consumo De Odontologia Para Unidades Básicas De 
Saúde E Centro De Especialidades Odontológicas (Sistema De Registro De Preços) Data Da Realização: Dia 
29.06.2015 Às 09:00horas.

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 70/2015 – PROCESSO Nº 139/2015
Tipo Menor Preço Por Item Aquisição De Massa Asfáltica CBUQ Faixa D Do Der – Secretaria Municipal De 
Obras E Serviços – Sistema De Registro De Preços. Data Da Realização: Dia 30.06.2015 Ás 09h00min

EDITAL DE REABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2015
PROCESSO Nº 076/2015 TIPO Menor Preço Por Item Aquisição De Eletrônicos Para Implantação Do Centro 
Dia Do Idoso, Conforme Especifi cações Constantes No Anexo I Do Referido Edital - Secretaria Municipal De 
Promoção Social. Data Da Realização: Dia 24.06.2015 ÁS 09h00min
As sessões de aberturas serão realizadas na Sala de Reuniões de Licitação do Paço Municipal, localizada à Praça 
dos Três Poderes nº 1.000 – Jd. Marabá. Os editais estarão disponíveis no site: www.portal.itapetininga.sp.gov.
br/licitacao no ícone da modalidade correspondente. 
Itapetininga, 29 de maio de 2015. 
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
Prefeito Municipal.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2015 - PROCESSO Nº. 42/2015 
OBJETO: aquisição de equipamento para tratamento do menor Victor Augusto Salem Marcondes Oliveira, para 
atender ordem judicial nº 0001445-03.2015.8.26.0269 - Secretaria Municipal de Saúde da 2ª. Vara Cível da Co-
marca de Itapetininga. CONTRATADA: CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 
LTDA, VALOR TOTAL: R$28.269,59. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, IV da Lei Federal nº 8.666/93 
posteriores alterações, e manifestação da Secretaria de Saúde e parecer jurídico. 
Itapetininga, 28 de maio de 2015. 
WALTER DOS SANTOS JUNIOR
Secretario Municipal de Administração e Finanças 
Decreto Nº999 DE 14/01/2013.

REVOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 23/2014 - PROCESSO Nº 353/2014
OBJETO: contratação de empresa especializada para prestação de serviço e fornecimento e cravação de estacas 
de concreto armado, pré-moldadas, cilíndricas com 0,20m de diâmetro, além de outras peças acessórias, curadas 
em submersão, conforme memorial descritivo no anexo I do edital – Secretaria Municipal de Obras e Serviços. 
Tendo em vista o Memorando nº 799/01/2015 da Secretaria Municipal de Obras e Serviços e o laudo da Co-
missão de Licitações, apontando-se que o certame foi realizado em duas sessões de abertura (dias 19.01.2015 e 
03.03.2015), declaro REVOGADO o presente certame, nos termos do artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93 para 
a realização de novo certame licitatório através de orçamentos atualizados. 
Itapetininga, 27 de maio de 2015. 
WALTER DOS SANTOS JÚNIOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ORDENADOR DE DESPESAS 
DECRETO Nº 999 DE 14.01.2013.

SUSPENSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2015 – PROCESSO N°. 37/2015
OBJETO: Aquisição De Gêneros Alimentícios Estocáveis Para Uso Nas Unidades Escolares Do Município Pelo 
Período De 12 (Doze) Meses– Secretaria De Educação (Sistema De Registro De Preços).Comunico Através 
Deste A Suspensão Da Sessão Marcada Para O Dia 10.06.2015 Às 09:00 Horas, Tendo Em Vista A Necessidade 
Da Retifi cação E Após As Referias Alterações Será Remarcada Nova Data Para A Sessão Pública, Procedendo-
-Se Com A Respectiva Publicação Para O Conhecimento Público.  
O Presente Comunicado Está Disponível No Site Www.Portal.Itapetininga.Sp.Gov.Br/Licitação No Ícone Pre-
gão Presencial. 
Itapetininga, 26 De Maio De 2015. 
Paulo César De Proença Weiss 
Pregoeiro.

RETIFICAÇÃO DO EDITAL E NOVA DATA DE ABERTURA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº03/2015 
– PROCESSO Nº: 085/2015 
TIPO: Menor Preços Global OBJETO: Contratação De Empresa De Engenharia Para A Execução De Serviços 
De Recapeamento Asfáltico (Aplicado Com Material E Mão De Obra) Nos Bairros: Vila Arruda, Paulo Ayres, 
Vila Prestes, Jardim Brasil, Jardim Paulista, Jardim Maricota, Vila Regina, Jardim Leonel, Vila Mazzei, Jardim 
Casa Grande, Vila Carvalho, Jardim Santa Inês, Vila Salém, Vila Santana, Vila Godoi, Vila Piedade, Taboão-
zinho E Parque São Bento Em Itapetininga, Conforme Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, 
Memorial Descritivo E Projetos – Secretaria Municipal De Obras E Serviços. Fica o edital retifi cado em relação 
ao objeto da licitação em epigrafe, no item de maior relevância, 8.1.3.2.1, declaração de vistoria 8.1.3.5, visita 
técnica 8.1.3.5.1, 8.1.3.5.2  e anexo VI do edital. Com as presente alterações fi ca remarcada a data de abertura 
do presente certame para o protocolo dos envelopes nº 01 Habilitação e nº 02 – Proposta até as 10:00 (dez) horas 
do dia 08/07/2015 e a sessão de abertura ocorrerá no mesmo dia e local às 10:30 horas na sala de Reuniões do 
Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Itapetininga (térreo) sito na Praça dos Três Poderes n.º 1.000, 
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Jardim Marabá, Itapetininga – SP.  O termo completo de retifi cação e o edital retifi cado estão disponíveis no 
site www.portal.itapetininga.sp.gov.br/licitacao no ícone Concorrência Pública. As sessões de aberturas serão 
realizadas na Sala de Reuniões de Licitação do Paço Municipal, localizada à Praça dos Três Poderes nº 1.000 
– Jd. Marabá. Os editais estarão disponíveis no site: www.portal.itapetininga.sp.gov.br/licitacao no ícone da 
modalidade correspondente. 
Itapetininga, 29 de maio de 2015. 
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
Prefeito Municipal.

EXTRATO DO CONTRATO N° 47/2015 – CONTRATADA: ZUKNET NETWORKS LTDA ME. 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga. PROCESSO Nº: 43/2015 MODALIDADE: Pregão nº 
22/2015 OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de links de 
internet para 47 unidades de saúde – Secretaria Municipal de Saúde. VALOR TOTAL: R$ 215.000,00. ASSI-
NATURA: 30.04.2015 VIGÊNCIA: 12 meses. 
Itapetininga, 22 de maio de 2015.
 LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
Prefeito Municipal. 

TERMO ADITIVO N°02 DO CONTRATO nº 31/2013 
CONTRATADA: SALEM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CONTRATANTE: Prefeitura Muni-
cipal de Itapetininga. MODALIDADE: Pregão 21/2013 PROCESSO n° 37/2013 OBJETO: Contratação de 
empresa para fornecimento de cópias reprográfi cas nas dependências do Paço Municipal de Itapetininga. ADI-
TAMENTO: Fica aditado o objeto do contrato em 25% do seu valor atual de R$ 72.000,00, o que corresponde 
à quantia de R$18.000,00, passando o seu valor fi nal para R$ 90.000,00. VALOR TOTAL: R$ 90.000,00. 
ASSINATURA: 30.04.2015. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, inciso § 1° da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, 
Itapetininga, 22 de maio de 2015. 
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
Prefeito Municipal.

TERMO ADITIVO N°03 DO CONTRATO nº 128/2014 
CONTRATADA: ÁGILA CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA EPP. CONTRATANTE: 
Prefeitura Municipal de Itapetininga. MODALIDADE: Tomada de preços 11/2014 PROCESSO n° 187/2014 
OBJETO: Serviços de reforma e adequadação do antigo prédio da Câmara Municipal de Itapetininga para o 
funcionamento da Central de Atendimento ao Cidadão. ADITAMENTO: Fica aditado o valor do contrato em 
10,6088% do seu valor atual de R$ 146.547,19,o que corresponde à quantia de R$15.546,90, passando o seu 
valor fi nal para R$ 162.094,09. VALOR TOTAL: R$ 162.094,09.  ALTERAÇÃO: Onde se lê: Termo aditivo 
n°01 de prorrogação do contrato n° 128/2014 – tomada de preços n°11/2014 processo n°187/2014, datado de 
13 de abril de 2015. Lê-se: Termo aditivo n°02 de prorrogação do contrato n° 128/2014 – tomada de preços 
n°11/2014 processo n°187/2014, datado de 13 de abril de 2015. ASSINATURA: 11.05.2015. FUNDAMENTO 
LEGAL: Art. 65, inciso § 1° da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
Itapetininga, 22 de maio de 2015. 
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
Prefeito Municipal.

EXTRATO DE TERMO DE REGISTRO DE PREÇOS ATA Nº 14/2015 – PP 08/2015 – PROCESSO Nº 
05/2015
OBJETO: Aquisição de medicamentos para atender pacientes da rede básica de saúde UBS e PSF e medica-
mentos constantes ou não da lista Rename – Secretaria Municipal de Saúde – Sistema de Registro de Preços. 
Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Itapetininga. Fornecedor – MAURO MARCIANO COMERCIO 
DE MEDICAMENTOS LTDA - Detentora do item 25, 57, 68, 103, 107, 114, 119, 180, 192, 207 e 245. VI-
GÊNCIA: 12 meses. 

EXTRATO DE TERMO DE REGISTRO DE PREÇOS ATA Nº 14/2015 – PP 08/2015 – PROCESSO Nº 
05/2015
OBJETO: Aquisição de medicamentos para atender pacientes da rede básica de saúde UBS e PSF e medica-
mentos constantes ou não da lista Rename – Secretaria Municipal de Saúde – Sistema de Registro de Preços. 
Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Itapetininga. Fornecedor – ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR 
LTDA - Detentora do item 97, 184,196, 209, 226, 235, 252 e 266. VIGÊNCIA: 12 meses. Data de assinatura: 
06 de março de 2015.

EXTRATO DE TERMO DE REGISTRO DE PREÇOS ATA Nº 14/2015 – PP 08/2015 – PROCESSO Nº 
05/2015
OBJETO: Aquisição de medicamentos para atender pacientes da rede básica de saúde UBS e PSF e medica-
mentos constantes ou não da lista Rename – Secretaria Municipal de Saúde – Sistema de Registro de Preços. 
Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Itapetininga. Fornecedor – INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA 
- Detentora do item 90. VIGÊNCIA: 12 meses. Data de assinatura: 06 de março de 2015.

EXTRATO DO CONTRATO N° 42/2015 – CONTRATADA: WEBER MASCHINENTECHNIK DO BRASIL 
MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga. PRO-
CESSO Nº: 270/2015 MODALIDADE: Pregão nº 154/2014 OBJETO: Aquisição de maquinário para equipe 
tapa buraco, do setor de obras e serviços – Secretaria Municipal de Obras e Serviços. VALOR TOTAL: R$ 
111.800,00. ASSINATURA: 27.04.2015 VIGÊNCIA: 12 meses. Itapetininga, 22 de maio de 2015. LUIS AN-
TONIO DI FIORI FIORES COSTA Prefeito Municipal. 
TERMO ADITIVO N°02 DO CONTRATO nº 23/2013 CONTRATADA: FLORIANO BENEDITO DE OLI-
VEIRA ME. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga. MODALIDADE: Pregão 06/2013 PRO-
CESSO n° 13/2013 OBJETO: Contratação de empresa de transporte para os alunos da rede Municipal de Ensi-
no. ADITAMENTO: Fica aditado o objeto do contrato em 25% do item 03, sendo: quilometragem de 26.000km 
correspondente o valor de R$ 27.560,00, acrescentando-se a quilometragem de 6.500km correspondente à quan-
tia de R$6.890,00, passando a quilometragem fi nal de 32.500km passando o seu valor fi nal para R$ 34.450,00. 
VALOR TOTAL: R$ 34.450,00. ASSINATURA: 07.05.2015. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, § 1° da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, Itapetininga, 22 de maio de 2015. LUIS ANTONIO DI FIORI 
FIORES COSTA Prefeito Municipal.
TERMO ADITIVO N°02 – PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO nº 124/2013 CONTRATADA: 
ANTONIO MARIANO. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga. MODALIDADE: Dispensa 
de Licitação 53/2013 PROCESSO n° 250/2013 OBJETO: Locação de imóvel não residencial para as instalações 
da unidade básica de saúde do bairro do Retiro, da Secretaria Municipal de Saúde. PRORROGAÇÃO: Fica 
aditado por mais 06 meses o contrato celebrado pelas partes. REAJUSTE: Fica reajustado o contrato através do 
índice IGP-M-FGV de 3,1450%, sendo valor mensal de R$ 359,12, passando para o valor fi nal de R$370,41. 
VALOR TOTAL: R$ 2.222,46. ASSINATURA: 07.04.2015. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, inciso II da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, Itapetininga, 22 de maio de 2015. LUIS ANTONIO DI FIORI 
FIORES COSTA Prefeito Municipal.
TERMO ADITIVO N°03 DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO nº83/2013 CONTRATADA: EMPRESA 
DE ÔNIBUS CIRCULAR NOSSA SENHORA APARECISA LTDA. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 
de Itapetininga. MODALIDADE: Pregão n°88/2013 PROCESSO nº 129/2013 OBJETO: Prestação de serviços 
de transporte para os alunos do ensino fundamental e ensino médio do Município de Itapetininga – Secretaria 
de Educação. PRORROGAÇÃO: 06 (seis) meses. ASSINATURA: 07.05.2015. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 
57, inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, Itapetininga, 22 de maio de 2015. LUIS 
ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA Prefeito Municipal.
TERMO ADITIVO N°01 DO CONTRATO nº120/2014 CONTRATADA: MARIA CONCEIÇÃO DE ARAU-

JO ME. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga. MODALIDADE: Pregão n°92/2014 PRO-
CESSO nº 130/2014. OBJETO: Aquisição de mobiliário permanente para diversas unidades de saúde, conforme 
cadastro de proposta n°13.781069000/1130-13, no fundo nacional de saúde, com recursos liberados através de 
emenda parlamentar – Secretaria Municipal de Saúde. ALTERAÇÃO: Fica alterada a razão social de: MA-
RIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO – ME, para SANDRO JOSÉ DE PAIVA & CIA LTDA. ASSINATURA: 
17.04.2015. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, inciso § 1° da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores, Itapetininga, 22 de maio de 2015. LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA Prefeito Municipal.
TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº97/2014 CONTRATADA: PAULO EDUARDO BITTENCOURT NO-
RONHA - EPP. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga. MODALIDADE: Pregão n°39/2014 
PROCESSO nº 85/2014. OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra 
para realização de serviços de roçada, capinação, limpeza de monumentos, banheiros públicos, varrição em 
vias públicas, calçadas e calçadões e demais serviços correlatos diários com fornecimento de equipamentos 
necessários. ALTERAÇÃO: Onde se lê: Para gerir, acompanhar, fi scalizar e controlar a qualidade do serviço, 
será designado o Sr. Claudinei José Ramos como representante a Secretaria Municipal de Obras e Serviços, em 
caso de não corresponder às exigências mencionadas no anexo I deste Edital, o serviço será rejeitado, fi cando 
a Empresa prestadora sujeita a substitui-lo imediatamente, independentemente da aplicação das penalidades 
cabíveis. Lê-se: Para gerir, acompanhar, fi scalizar e controlar a qualidade do serviço, será designado o Sr. Luiz 
Antonio Paulino Vicentini e o Sr. Dair José Nunes Vieira como representante a Secretaria Municipal de Obras 
e Serviços, em caso de não corresponder às exigências mencionadas no anexo I deste Edital, o serviço será re-
jeitado, fi cando a Empresa prestadora sujeita a substitui-lo imediatamente, independentemente da aplicação das 
penalidades cabíveis. ASSINATURA: 08.05.2015. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 58, inciso I e 65, inciso I - a 
da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, Itapetininga, 22 de maio de 2015. LUIS ANTONIO DI 
FIORI FIORES COSTA Prefeito Municipal.
TERMO ADITIVO N°01 DO CONTRATO nº82/2014 CONTRATADA: ESCAM – ESCRITÓRIO SUPERIOR 
DE CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 
de Itapetininga. MODALIDADE: Convite n°09/2013 PROCESSO nº 169/2013. OBJETO: Contratação de 
empresa para prestação de serviço de consultoria na avaliação dos aspectos fi nanceiros e orçamentários dos 
recursos públicos voltados à área da saúde municipal, auxiliando, quando requisitado, no exame dos gastos 
executados no setor, mediante repasses ao terceiro setor, conforme Anexo I. ALTERAÇÃO: Onde se lê: Fica 
designado o servidor Fabio dos Santos Nascimento para fi scalizar o contrato, nos termos do art. 67, da Lei 
8.666/93. O fi scalizador poderá designar outros funcionários para auxiliá-lo no exercício da fi scalização. Lê-se: 
Fica designada a servidora Elizabeth Siqueira de Oliveira para fi scalizar o contrato, nos termos do art. 67, da 
Lei 8.666/93. O fi scalizador poderá designar outros funcionários para auxiliá-lo no exercício da fi scalização. 
ASSINATURA: 23.12.2014. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 58, inciso I e 65, inciso I - a da Lei Federal nº. 
8.666/93 e suas alterações posteriores, Itapetininga, 22 de maio de 2015. LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES 
COSTA Prefeito Municipal.
EXTRATO DO CONTRATO N° 48/2015 – CONTRATADA: FLASH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRO-
DUTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA EPP. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga. 
PROCESSO Nº: 377/2014 MODALIDADE: Pregão nº 215/2014 OBJETO: Aquisição de equipamentos (trans-
ceptor digital sistema VHF, sistema de sirene, antena de recepção de teto e girofl ex) para equipagem e caracte-
rização das viaturas da guarda civil Municipal de Itapetininga – Secretaria Municipal de Trânsito e Cidadania. 
VALOR TOTAL: R$ 22.600,00. ASSINATURA: 05.05.2015 VIGÊNCIA: 12 meses. Itapetininga, 22 de maio 
de 2015. LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA Prefeito Municipal. 
EXTRATO DO CONTRATO N° 49/2015 – CONTRATADA: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - ME. 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga. PROCESSO Nº: 385/2014 MODALIDADE: Pregão nº 
19/2015 OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte de funcionários para o setor 
de limpeza pública e garagem Municipal – Secretaria de Obras e Serviços. VALOR TOTAL: R$ 302.400,00. 
ASSINATURA: 11.05.2015 VIGÊNCIA: 12 meses. Itapetininga, 22 de maio de 2015. LUIS ANTONIO DI 
FIORI FIORES COSTA Prefeito Municipal. 
EXTRATO DO CONTRATO N° 39/2015 – CONTRATADA: EMPRESA DE ÔNIBUS CIRCULAR N. S. 
APARECIDA LTDA. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga. PROCESSO Nº: 56/2014 MO-
DALIDADE: Pregão nº 26/2014 OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte 
de atletas e dirigentes, conforme a tabela e cronograma de campeonatos diversos dentro e fora do município 
– Secretaria de Esporte e Lazer. VALOR TOTAL: R$ 14.705,00. ASSINATURA: 13.04.2015 VIGÊNCIA: 03 
meses. Itapetininga, 22 de maio de 2015. LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA Prefeito Municipal. 
TERMO ADITIVO N°01 DO CONTRATO nº239/2014 CONTRATADA: MARIA CONCEIÇÃO DE ARAU-
JO ME. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga. MODALIDADE: Pregão n°164/2014 PRO-
CESSO nº 251/2014. OBJETO: Aquisição de equipamento de áudio e vídeo para o Centro de Artes e Esportes 
Unifi cados (CEUS) – Cine Teatro – Recurso Federal – Secretaria da Cultura e Turismo. ALTERAÇÃO: Fica 
alterada a razão social de: MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO – ME, para SANDRO JOSÉ DE PAIVA & 
CIA LTDA. ASSINATURA: 17.04.2015. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, Itapetininga, 22 de maio de 2015. LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA Prefeito Municipal.
TERMO ADITIVO N°01 DO CONTRATO nº195/2014 CONTRATADA: DAMO ENGENHARIA E CONS-
TRUÇÕES LTDA. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga. MODALIDADE: Concorrência 
Pública n°03/2014 PROCESSO nº 193/2014 OBJETO: Execução dos serviços de construção da 1ª etapa da 
escola municipal de ensino infantil (EMEI) na Avenida José Santana de Oliveira – Vila Nova Itapetininga. 
PRORROGAÇÃO: 02 (dois) meses. ASSINATURA: 17.04.2015. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, inciso II, 
da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, Itapetininga, 22 de maio de 2015. LUIS ANTONIO DI 
FIORI FIORES COSTA Prefeito Municipal.
TERMO ADITIVO N°04 DO CONTRATO nº 85/2014 CONTRATADA: HUNGRIA & MARTINS CONS-
TRUÇÕES LTDA. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga. MODALIDADE: Tomada de Pre-
ços 04/2014 PROCESSO n° 60/2014. OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de cons-
trução de uma quadra poliesportiva no Distrito do Rechã com fornecimento de material e mão de obra – objeto 
do contrato de repasse n°769965/2012 – celebrado com o Governo Fereral – Ministério dos Esportes através 
da Caixa Econômica Federal – conforme descriminado em memorial descritivo (projeto básico), planilha or-
çamentária de quantitativos com preços unitários e custo estimado e cronograma físico fi nanceiro anexos ao 
processo. ADITAMENTO: Fica aditado o objeto do contrato em 1,13484% do seu valor atual de R$ 294.865,52, 
o que corresponde à quantia de R$3.346,27, passando o seu valor fi nal para R$ 298.211,79. VALOR TOTAL: 
R$ 298.211,79. ASSINATURA: 28.04.2015. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, inciso § 1° da Lei Federal nº. 
8.666/93 e suas alterações posteriores, Itapetininga, 22 de maio de 2015. LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES 
COSTA Prefeito Municipal.
TERMO ADITIVO N°01 DO CONTRATO nº28/2015 CONTRATADA: ÁGILA CONSTRUÇÃO, COMÉR-
CIO E TRANSPORTES. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga. MODALIDADE: Dispensa 
de Licitação n°04/2015 PROCESSO nº 54/2015 OBJETO: Contratação de empresa para reforma das canchas 
de bocha no Ginásio Ayrton Senna da Silva para o 19° Jogos Regionais do Idoso que serão realizados no dia 08 
a 12/04/2015 – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. PRORROGAÇÃO: 30 (trinta) dias. ASSINATURA: 
17.04.2015. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, § 1°, inciso IV da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, Itapetininga, 22 de maio de 2015. LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA Prefeito Municipal.
TERMO ADITIVO DA ATA nº 46/2014 CONTRATADA: EMAM – EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA. 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga. MODALIDADE: Pregão 73/2014 PROCESSO n° 
119/2014 OBJETO: Aquisição de asfalto diluído de petróleo CM – 30, emulsão asfáltica RR2C, pedrisco, pó de 
pedra, pedra britada n°01 e bica corrida para a Secretária de Obras e Serviços (sistema de registro de preços). 
ADITAMENTO: Fica aditado a ata, sendo concedido reequilíbrio econômico fi nanceiro de 26,8431% para o 
item asfalto diluído de petróleo CM-30 do seu valor unitário de R$ 2.288,00, passando o seu valor unitário para 
R$ 2.902,17, sobre a quantidade de 80 TN, passando seu valor total de 183.040,00 para R$232.173,60. VALOR 
TOTAL: R$ 49.133,60. ASSINATURA: 08.04.2015. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, inciso II, “d” da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, Itapetininga, 26 de maio de 2015. LUIS ANTONIO DI FIORI 
FIORES COSTA Prefeito Municipal.
TERMO ADITIVO N°01 DO CONTRATO nº 162/2014 CONTRATADA: EMPRESA DE ÔNIBUS CIRCU-
LAR NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga. MO-
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DALIDADE: Pregão 91/2014 PROCESSO n° 160/2014 OBJETO: Contratação de empresa especializada em 
transporte para usuários do serviço de convivência e fornecimento de vínculos (PROJOVEM ADOLESCEN-
TE) – Secretaria Municipal de Promoção. ADITAMENTO: Fica aditado os itens 01 e 02 do objeto do contrato 
em 25%. Item 01: da quantidade de 16.000 km que corresponde a R$66.560,00, passando para 20.00 km que 
corresponde a R$16.640,00, passando o valor total do item 01 para R$ 83.200,00. Item 02: da quantidade de 
11.000 km que corresponde a R$60.720,00, passando o valor total do item 02 para 13.750 km que corresponde 
a R$15.180,00 VALOR TOTAL: R$ 31.820,00. ASSINATURA: 30.04.2015. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 
65, § 1° da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, Itapetininga, 26 de maio de 2015. LUIS AN-
TONIO DI FIORI FIORES COSTA Prefeito Municipal.
TERMO ADITIVO – PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO nº 134/2013 CONTRATADA: AL-
BERTO DE OLIVEIRA MARQUES. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga. MODALIDA-
DE: Dispensa de Licitação 63/2013 PROCESSO n° 260/2013 OBJETO: Locação de barracão urbano para as 
instalações do departamento operacional de Trânsito, da Secretaria Municipal de Trânsito. PRORROGAÇÃO: 
Fica prorrogado por mais 03 meses o contrato celebrado pelas partes. REAJUSTE: Fica reajustado o contrato 
através do índice IGP-M-FGV de 3,5442%, sendo valor mensal de R$ 1.969,72, passando para o valor fi nal 
de R$2.039,53. VALOR TOTAL: R$ 6.118,59. ASSINATURA: 28.05.2015. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 
57, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, Itapetininga, 26 de maio de 2015. LUIS 
ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA Prefeito Municipal.
TERMO ADITIVO N°02 – PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO nº 136/2013 CONTRATADA: 
BENEDITA VIEIRA DE ALBUQUERQUE. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga. MODA-
LIDADE: Dispensa de Licitação 65/2013 PROCESSO n° 262/2013 OBJETO: Locação de imóvel não residen-
cial para as instalações da unidade básica de saúde do Bairro do Rio Acima, da Secretaria Municipal de Saúde. 
PRORROGAÇÃO: Fica prorrogado por mais 12 meses o contrato celebrado pelas partes. REAJUSTE: Fica 
reajustado o contrato através do índice IGP-M-FGV de 3,5442%, sendo valor mensal de R$ 463,47, passando 
para o valor fi nal de R$479,90. VALOR TOTAL: R$ 5.758,80. ASSINATURA: 30.05.2015. FUNDAMENTO 
LEGAL: Art. 57, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, Itapetininga, 26 de maio de 
2015. LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA Prefeito Municipal.
TERMO ADITIVO N°02 – PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO nº 126/2013 CONTRATADA: 
TEREZINHA DO RIBAMAR FURTADO CAMARGO. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetinin-
ga. MODALIDADE: Dispensa de Licitação 55/2013 PROCESSO n° 252/2013 OBJETO: Locação de imóvel 
não residencial para as instalações do departamento de vigilância sanitária, da Secretaria Municipal de Saúde. 
PRORROGAÇÃO: Fica prorrogado por mais 12 meses o contrato celebrado pelas partes. REAJUSTE: Fica 
reajustado o contrato através do índice IGP-M-FGV de 3,5442%, sendo valor mensal de R$ 1.564,19, passando 
para o valor fi nal de R$1.619,63. VALOR TOTAL: R$ 19.435,56. ASSINATURA: 15.05.2015. FUNDAMEN-
TO LEGAL: Art. 57, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, Itapetininga, 26 de maio 
de 2015. LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA Prefeito Municipal.
TERMO ADITIVO N°01 – PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO nº 74/2014 CONTRATADA: 
CARLOS JOSÉ ROLIM JENSEN. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga. MODALIDADE: 
Dispensa de Licitação 34/2014 PROCESSO n° 109/2014 OBJETO: Locação de imóvel não residencial para as 
instalações do centro de referência de assistência social Vila Paulo Ayres – CRAS Vila Paulo Ayres, da Secreta-
ria Municipal de Promoção Social. PRORROGAÇÃO: Fica prorrogado por mais 12 meses o contrato celebrado 
pelas partes. REAJUSTE: Fica reajustado o contrato através do índice IGP-M-FGV de 3,5442%, sendo valor 
mensal de R$ 1.600,00, passando para o valor fi nal de R$1.656,71. VALOR TOTAL: R$ 19.880,52. ASSINA-
TURA: 12.05.2015. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, Itapetininga, 26 de maio de 2015. LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA Prefeito Municipal.
TERMO ADITIVO N°01 – PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO nº 77/2014 CONTRATADA: 
CALIZA DE PAULA ALMEIDA. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga. MODALIDADE: 
Inexigibilidade de Licitação 05/2014 PROCESSO n° 114/2014 OBJETO: Locação de imóvel não residencial 
para as instalações do centro de referência de assistência social Jardim Bela Vista – CRAS Jardim Bela Vista, 
da Secretaria Municipal de Promoção Social. PRORROGAÇÃO: Fica prorrogado por mais 06 meses o contrato 
celebrado pelas partes. REAJUSTE: Fica reajustado o contrato através do índice IGP-M-FGV de 3,5442%, 
sendo valor mensal de R$ 1.822,57, passando para o valor fi nal de R$1.887,17. VALOR TOTAL: R$ 11.323,02. 
ASSINATURA: 15.05.2015. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, Itapetininga, 26 de maio de 2015. LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA Prefeito 
Municipal.
EXTRATO DE TERMO DE REGISTRO DE PREÇOS ATA Nº 28/2015 – PP 219/2014 – PROCESSO Nº 
363/2014 – OBJETO: Aquisição de acervos literários para as salas de berçário II, mini maternal, maternal e 
jardim, 4°S e 5°S anos do ensino fundamental (Sistema de Registro de Preços) – Secretária Municipal de Educa-
ção. Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Itapetininga. Fornecedor – ARTLIVROS – DISTRIBUIÇÃO 
EDITORIAL LTDA ME - Detentora do lote 15. VIGÊNCIA: 12 meses. 
EXTRATO DE TERMO DE REGISTRO DE PREÇOS ATA Nº 28/2015 – PP 219/2014 – PROCESSO Nº 
363/2014 – OBJETO: Aquisição de acervos literários para as salas de berçário II, mini maternal, maternal 
e jardim, 4°S e 5°S anos do ensino fundamental (Sistema de Registro de Preços) – Secretária Municipal de 
Educação. Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Itapetininga. Fornecedor – GALERIA SABER E LER – 
COMÉRCIO DE LIVROS LTDA EPP - Detentora do lote 02, 08, 10, 11, 12, 17, 20, 21, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 
34, 36, 37, 41, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52 e 55. VIGÊNCIA: 12 meses. 
EXTRATO DO CONTRATO N° 50/2015 – CONTRATADA: FLASH INDÚSTRIA COMÉRCIO DE PRO-
DUTOS E SISTEMAS ELETROELETRONICOS LTDA EPP. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ita-
petininga. PROCESSO Nº: 52/2015 MODALIDADE: Pregão nº 36/2015 OBJETO: Aquisição de rádio móvel 
para o efetivo da guarda civil municipal – Secretaria Municipal de Trânsito e Cidadania – Exclusivo para 
microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP). VALOR TOTAL: R$ 42.000,00. ASSINATURA: 
15.05.2015 VIGÊNCIA: 12 meses. Itapetininga, 26 de maio de 2015. LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES 
COSTA Prefeito Municipal. 
TERMO ADITIVO N°03 DO CONTRATO nº20/2013 CONTRATADA: MIRANDA RODRIGUEZ, PALAVÉ-
RI E MACHADO ADVOGADOS. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga. MODALIDADE: 
Convite n°04/2013 PROCESSO nº 23/2013 OBJETO: Prestação de serviços jurídicos junto ao Tribunal de 
Contas ao Estado de São Paulo, bem como assessoria e consultoria conexos a todas áreas do direito público, 
em especial Direito Constitucional e Administrativo, conforme anexo I. ALTERAÇÃO: Na cláusula sexta do 
termo de contrato, inclui-se o item 6.6, que passará a ter a seguinte redação: 6.6- Em havendo interesse da Con-
tratante em optar pela prorrogação do contrato, os preços serão reajustados pelo índice IPCA, ou outro índice 
que o Governo Federal ou a Administração Municipal venha a adotar para os Contratos da espécie. Se o mês 
da assinatura do aditamento contratual não houver sido publicado o índice referido e sua variação, será usada a 
variação dos imediatamente 12 (doze) meses anteriores à data de apresentação da proposta. PRORROGAÇÃO: 
12 (doze) meses. ASSINATURA: 29.04.2015. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 55, inciso III e o art. 57, inciso 
II da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, Itapetininga, 26 de maio de 2015. LUIS ANTONIO 
DI FIORI FIORES COSTA Prefeito Municipal.

TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 181/2012 CONTRATADA: CONSTROI LTDA EPP. CONTRATAN-
TE: Prefeitura Municipal de Itapetininga. MODALIDADE: Concorrência Pública 18/2012 PROCESSO n° 
186/2012 OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de conclusão da esco-
la de ensino infantil – Vila Florestal, de acordo com projeto e memorial descritivo. PRORROGAÇÃO: Fica 
prorrogado por mais 30 dias o contrato celebrado pelas partes. ASSINATURA: 28.04.2015. FUNDAMENTO 
LEGAL: Art. 57, § 1º, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, Itapetininga, 26 de 
maio de 2015. LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO FINAL DO Pregão Presencial nº. 47/2015- Processo n°. 94/2015, que 
objetiva a objeto: contratação de empresa especializada em transporte por quilômetro - secretaria municipal de 
esporte e lazer - sistema de registro de preço, realizado conforme ata de sessão pública, datada de 26 de maio 
de 2015, com a presença do Pregoeiro Ofi cial e da Equipe de Apoio desta Prefeitura Municipal de Itapetininga, 
HOMOLOGO todo o procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto licitado ao proponente:

EMPRESA DE ONIBUS CIRC N. S. APARECIDA LTDA
       CNPJ: 49.697.808/0001-69

Item Quant Und. Descrição Vr. unit Vr. Total

1 40.000 KM

TRANSPORTE POR KM ATRAVES DE VEICULO. COM 
NO MINIMO DE 27LUGARES PARA TRASNPORTE DE 
ATLETAS E DIRIGENTES, DENTRO E  FORA DO MU-
NICÍPIO, CONFORME CRONOGRAMA E TABELAS DE 
CAMPEONATOS DIVERSOS. TRANSPORTE DE PESSO-
AS DE ACORDO COM OS CALENDÁRIOS E OUTROS 
DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, QUANDO SOLICITA-
DO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LA-
ZER, COM MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO. 
OS ENCARGOS SOCIAIS, COMBUSTIVEL, MANUTEN-
ÇÃO DO VEÍCULO, MOTORISTA, PEDAGIOS, MULTAS, 
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E TRABALHISTAS SE-
RÃO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. VEÍ-
CULO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 05 (CINCO) 
ANOS DA DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS, QUE 
FICARÃO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ESPORTE E LAZER, INCLUSIVE SÁBADOS DOMIN-
GOS, FERIADOS EPERÍODO NOTURNO QUANDO NE-
CESSÁRIO.
SEGURO – A EMPRESA DEVERÁ TER COBERTURA EM 
FAVOR DE TERCEIROS E DOS PASSAGEIROS TRANS-
PORTADOS SENDO NO MINIMO COBERTURA PARA: 
R$ 20.000,00 POR PASSAGEIROS COM COBERTURA 
PARA MORTE, INVALIDEZ.
R$ 30.000,00 CONTRA DANOS MATERIAIS A TERCEI-
ROS.
R$ 30.000,00 CONTRA DANOS CORPORAIS A TERCEI-
ROS.
O SEGURO NÃO PODERÁ SER CANCELADO DURANTE 
A VIGENCIA DO CONTRATO. 

3,28 131.200,00

2 25.000 KM

TRANSPORTE POR KM ATRAVES DE VEICULO. COM 
NO MINIMO DE 46 LUGARES PARA TRANSPORTE DE 
ATLETAS E DIRIGENTES DA SECRETARIA DE ESPOR-
TE E LAZER, PERCURSO TRANSPORTE DE PESSOAS 
DE ACORDO COM AS NECESSIDADES, CALENDÁRIO 
E TABELAS CURSOS E OUTROS DENTRO E FORA DO 
MUNICIPIO, QUANDOSOLICITADO PELA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, COM MOTORISTA 
DEVIDAMENTE HABILITADO. OS ENCARGOS SO-
CIAIS, COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, 
MOTORISTA, PEDAGIOS, MULTAS, ENCARGOS PREVI-
DENCIÁRIOS ETRABALHISTAS SERÃO DE RESPONSA-
BILIDADE DA CONTRATADA. VEÍCULO DE FABRICA-
ÇÃO NÃO SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS DA DATA DE 
ABERTURA DAS PROPOSTAS, QUE FICARÃO À DISPO-
SIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LA-
ZER, INCLUSIVE SÁBADOS DOMINGOS E FERIADOS E  
PERÍODO NOTURNO QUANDO NECESSÁRIO.
SEGURO – A EMPRESA DEVERÁ TER COBERTURA EM 
FAVOR DE TERCEIROS E DOS PASSAGEIROS TRANS-
PORTADOS SENDO NO MINIMO COBERTURA PARA: 
R$ 20.000,00 POR PASSAGEIROS COM COBERTURA 
PARA MORTE, INVALIDEZ.
R$ 30.000,00 CONTRA DANOS MATERIAIS A TERCEI-
ROS.
R$ 30.000,00 CONTRA DANOS CORPORAIS A TERCEI-
ROS.
O SEGURO NÃO PODERÁ SER CANCELADO DURANTE 
A VIGENCIA DO CONTRATO. 

3,55 88.750,00

R DE F V MACHADO LOCADORA DE VEÍCULO ME
       CNPJ:  07.268.224/0001-28

Item Quant Und. Descrição Vr. unit Vr. Total

3 100.000 KM

TRANSPORTE POR KM ATRAVES DE VEICULO. COM NO 
MINIMO DE 16 LUGARES PARA TRANSPORTE DE PESSO-
AS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES, CALENDÁRIO 
E TABELAS CURSOS E OUTROS DENTRO E FORA DO 
MUNICIPIO, QUANDO SOLICITADO PELA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, COM MOTORISTA 
DEVIDAMENTE HABILITADO. OS ENCARGOS SOCIAIS, 
COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, MOTO-
RISTA, PEDAGIOS, MULTAS, ENCARGOS PREVIDENCI-
ÁRIOS E TRABALHISTAS SERÃO DE RESPONSABILIDA-
DE DA CONTRATADA. VEÍCULO DE FABRICAÇÃO NÃO 
SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS DA DATA DE ABERTURA 
DAS PROPOSTAS, QUE FICARÃO À DISPOSIÇÃO DA SE-
CRETARIADE ESPORTE E LAZER, INCLUSIVE SÁBADOS 
DOMINGOS E FERIADOS E PERÍODO NOTURNO QUAN-
DO NECESSÁRIO.
SEGURO – A EMPRESA DEVERÁ TER COBERTURA EM 
FAVOR DE TERCEIROS E DOS PASSAGEIROS TRANSPOR-
TADOS SENDO NO MINIMO COBERTURA PARA: 
R$ 20.000,00 POR PASSAGEIROS COM COBERTURA PARA 
MORTE, INVALIDEZ.
R$ 30.000,00 CONTRA DANOS MATERIAIS A TERCEIROS.
R$ 30.000,00 CONTRA DANOS CORPORAIS A TERCEIROS.
O SEGURO NÃO PODERÁ SER CANCELADO DURANTE A 
VIGENCIA DO CONTRATO. 

2,09 209.000,00

Proceda-se a seguir, às providências complementares como comunicado e ou publicação e empenhamento, para 
os efeitos legais.                           
Itapetininga, 27 de maio de 2015 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO FINAL DO PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº. 34/2015- PROCESSO N°. 65/2015

que objetiva a objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS: MICROCOMPUTADORES, 
IMPRESSORAS, SCANNERS, NOTEBOOKS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - 
(SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO), datada de 22 de maio de 2015, com a presença do Pregoeiro Ofi cial 
e da Equipe de Apoio desta Prefeitura Municipal de Itapetininga, HOMOLOGO todo o procedimento realizado 
que ADJUDICOU o objeto licitado ao proponente:
TORINO INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 03.619.767/0001-91
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Item Quant Und. Descrição Marca Vr. 
unit

Vr. Total

1 500 Un. MICROCOMPUTADOR – DESKTOP TIPO I - 
PLACA MÃE – 
Placa mãe
Totalmente aderente às especifi cações do DASH 1.1 e WS - MAN ou implementação Intel AMT (tecnologia vPro); 
A placa mãe deverá possuir gravada a marca do fabricante do equipamento em forma de serigrafi a;
Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com respectivo acionador instalado no gabinete;
A placa mãe deve ser de desenho e propriedade do fabricante do equipamento.
Possuir instruções que implementem extensões de virtualização de I/O;
No mínimo 04 slots de memória que permita suportar até 32 GB de memória RAM;
Possuir Chipset INTEL Q87 Express;
Deverá possuir Raid 0 e 1 nativos a motherboard.
Deve possuir tecnologia de gerenciamento por hardware que permita o controle avançado dos recursos de segurança. Esta solução composta pelo processador, chipset e placa de rede permitindo o gerenciamento do equi-
pamento mesmo com ele desligado (mas com cabo de energizado conectado a fonte), sistema operacional e agentes inoperantes independentemente do estado do sistema operacional, deve permitir o gerenciamento remoto, 
como o acesso a BIOS, visualização remota do POST da máquina, iniciar o equipamento a partir de cd-rom e na console do administrador bem como uma imagem (ie. ISO e IMG) localizado em um compartilhamento na 
rede;
Suporte a ACPI (Advanced Confi guration and Power Interface);
Possuir chip TPM (Trusted Platform Module), versão 1.2 com Software e recursos necessários para implantar a sua funcionalidade de segurança.
BIOS
Deverá permitir o monitoramento das condições de energia e ventilação do equipamento;
Deverá possuir ferramentas de diagnóstico ou verifi cação de performance do disco rígido e memória, bem como informações detalhadas sobre o equipamento.
O equipamento deverá possuir indicadores (do tipo LED ou display ou bips) para facilitar a identifi cação do componente (memória, processador, vídeo, etc.) que esteja com problema, para agilizar o reparo;
Deverá suportar tecnologias de integração à rede como PXE, confi guração e controle remotos;
A BIOS deverá ser implementada em memória “Flash ROM”, atualizável diretamente via rede e pelo microcomputador, 
Deverá possuir capacidade de habilitar/desabilitar as interfaces: USB e Serial;
Deverá permitir o monitoramento das condições de energia e ventilação do equipamento;
Deverá possuir ferramentas de diagnóstico ou verifi cação do disco rígido e memória, bem como informações detalhadas sobre equipamento;
BIOS com campos editáveis que permitam a gravação do número de série do microcomputador, bem como o número de patrimônio (8 dígitos, no mínimo), e que sejam capturáveis pela aplicação de inventário SCCM  
(System Center Confi guration Manager);
PROCESSADOR
Processador com no mínimo 4 (quatro) núcleos ou superior e com 4 (quatro) de threads ou superior, clock real deverá ser de no mínimo 3.2GHz;
Deverá possuir memória cachê de no mínimo 6 MB (seis megabytes);
Deverá possuir suportar soquete FCLGA1150 e possuir DMI (Direct Media Interface) 5GT/s Possuir litografi a de no máximo 23nm.
Deverá possibilitar a criação de plataformas que gerem menos calor e ruído, com mais efi ciência no desempenho e no consumo de energia e menos incômodo;
Deve possuir tecnologia que permita economia de energia integrada garantindo que a frequência de clock e demais características sejam dinamicamente alteradas de acordo com a necessidade de processamento demandada 
pelos aplicativos em uso;
Deve possuir tecnologia de proteção contra vírus integrada e o processador deve ter capacidade de interpretar instruções de 32 bits e extensões de 64 bits;
CHIPSET
Deverá suportar a controladora de disco padrão SATA (3.0 Gb/s); Deve ser do mesmo fabricante do processador;
Deverá ser projetado para computação com uso efi ciente da energia, a fi m de reduzir os custos com eletricidade;
Deverá suportar ao padrão SMART III;
MEMÓRIA RAM (RANDOM ACCESS MEMORY)
Deverá possuir memória mínima de 04 GB (quatro gigabytes) instalada, padrão DDR3 PC3-10600 de 1333 MHz ou superior;
Deverá possuir no mínimo 02 (dois) slots livres após a confi guração fi nal do equipamento, para futuras expansões;
SLOTS PCI E PORTAS DE COMUNICAÇÃO
Deverá possuir no mínimo, 01 (um) slot PCI Express x16;
Deverá ser disponibilizado no mínimo 01 (um) slot PCI livre após a confi guração completa do equipamento; Deverá possuir no mínimo 08 (oito) portas USB livres após a confi guração fi nal do equipamento, sendo 04 
(quatro) portas localizadas na parte frontal do gabinete e no mínimo 02 (duas) portas USB 3.0 frontais , não sendo permitido uso de “hub” USB, para atingir o número de portas solicitadas;
01 (uma) interface de vídeo padrão VGA onboard;
02 (duas) interface de vídeo padrão DVI-D ou display port onboard;
01 (uma) porta serial;
01 (uma) porta PS/2 ou USB onboard para Teclado;
01 (uma) porta PS/2 ou USB onboard para mouse;
01 (uma) porta RJ-45, para conexão de rede Gigabit Ethernet;
Conectores multimídia divididos em 01 (um) de line-in e 01 (um) line-out na parte traseira do gabinete; Conectores multimídia divididos em 01 (um) mic-in e 01 (um) headphone-out na parte frontal do gabinete, para 
facilitar o uso de microfones e fones de ouvido;
Todos os conectores das portas de entrada/saída de sinal devem ser identifi cados no padrão de cores PC’99 System Design Guide, bem como pelos nomes ou símbolos;
Não serão aceitas customizações em placas e não será permitido uso de “hub” USB, adaptadores ou conectores para atingir o número de portas solicitadas;
CONTROLADORA DE DISCO RÍGIDO E ÓPTICO
Deverá possuir 01 (uma) controladora de unidade de disco rígido tipo SATA (3.0 Gb/s), integrada a placa mãe, com no mínimo 02 (dois) canais,
Deverá possuir 01 (uma) controladora de unidade óptica (por exemplo, cd-rom) tipo SATA, ou superior, com no mínimo 01 (um) canal;
UNIDADES DE ARMAZENAMENTO E LEITURA ÓPTICA
Deverá possuir 01 (uma) unidade de disco rígido com capacidade mínima de 500 GB (quinhentos gibabytes), padrão Serial ATA 3.0/6.0 Gb/s, velocidade de rotação de 7200 RPM, e tecnologia SMART III, ou superior, 
para detecção de pré-falhas do disco rígido;
Deverá possuir 01 (uma) unidade óptica tipo DVD-RW, padrão SATA, interna ao gabinete com todos os softwares necessários para utilização de todos os recursos da unidade;

INTERFACE DE VÍDEO
Deverá ter no mínimo de 1,5Gb (alocação dinâmica) onboard;
Deverá possuir 01 (uma) controladora gráfi ca com suporte a utilização de 02 (dois) monitores com conexão VGA (DB-15) e DVI-D ou display port, podendo ser compartilhada com a memória principal;
Deverá ser compatível com os padrões: DirectX 10 e OpenGL 3.0;

PLACA DE REDE
Conector RJ-45 fêmea;
Total compatibilidade os padrões EEE 802.1P, 802,1Q, 802.2, 802.3, 802.3AB e 802.3u, 802.3x para controle de fl uxo.
Deverá possuir tecnologia WOL (Wake-up On LAN);
Deverá possuir barramento de sistema para comunicação PCI-Express;
Deverá ser possível habilitar sistema de gerenciamento DASH 1.1 ou AMT 9.0, com a placa de rede onboard ou offboard;

INTERFACE DE SOM
Deverá possuir interface de som onboard padrão plug-and-play; Possuir no mínimo 01 (um) alto-falante interno.

TECLADO
Deverá ser fornecido 01 (um) teclado com no mínimo de 107 teclas, padrão ABNT II; Conector tipo USB ou PS/2;

MOUSE
Tipo óptico;
Deverá ser fornecido 01 (um) mouse por equipamento; Resolução de no mínimo 800 dpi;
O tipo de conexão deverá ser USB ou PS/2
Possuir 02 (dois) botões para seleção (click) e um botão de rolagem (scroll);

MONITOR
Padrão widescreen;
Área visível diagonal mínima de 21,5” (vinte polegadas e meio) do tipo TFT de matriz ativa; Ângulos de visão mínimos de vertical 170 e horizontal mínimos de 170) graus;
Taxa de contraste mínima de 1000:1 (mil para um);
Brilho de no mínimo 250 nits (cd/m2);
Tempo de resposta máximo de 08 (oito) milissegundos;
Pixel Pitch máximo de 0,28 mm (zero vírgula vinte e oito milímetros);
Deverá possuir VGA, DVI OU DP, USB;
Operar em uma frequência horizontal que deve estar no intervalo entre 30 (trinta) e 81 (oitenta e um) kHz;
Operar em uma frequência vertical que deve estar no intervalo entre 56 (cinquenta e seis) e 76 (setenta e seis) kHz;
Possuir resolução nativa de no mínimo 1900 x 1080 suportando a frequência de 60 Hz (sessenta hertz);
Possuir recurso de antiestática e antirrefl exiva;
Possuir menu digital (OSD) para ajustes;
Fonte de alimentação com comutação automática de voltagem 110/240 Volts;
O equipamento proposto deverá possuir garantia mínima de 60 (sessenta) meses on-site para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local;
Deverá possuir ajustes de rotação, inclinação e altura;
Deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador, sendo comprovado através do site do TCO http://tcodevelopment.com/tco-certifi ed/;
GABINETE
Gabinete deverá ser do tipo small form factor (SFF); que possa ser utilizado na posição vertical e horizontal e volume máximo de 13 litros;
Deverá possuir no mínimo 01 (uma) baia de 3,5 polegadas interna e 01 (uma) baia externa para driver Óptico;
Deverá possuir botão liga/desliga;
Deverá possuir indicadores liga/desliga na parte frontal e acesso ao disco rígido;
O gabinete deverá ter características tool less em seu projeto original, não será aceito nenhum tipo de adaptações, para abertura do gabinete, remover e adicionar disco rígido, unidade óptica, leitor de cartões multimídia, 
placas PCI’s e memória, isso sem a necessidade do uso de ferramentas;
Deverá ter sistema de Ventilação com entrada de ar frontal com saída exclusivamente pela parte traseira de forma a permitir o uso do monitor em cima do gabinete sem prejuízo do fl uxo de ar, não sendo aceito gabinetes 
com saídas de ar laterais ou superiores;
Deverá possuir identifi cação impressa com nome do fabricante;
ALIMENTAÇÃO
Deverá possuir fonte de alimentação capaz de fornecer no máximo 255W  de potência de saída, com chaveamento automático de voltagem, 110/220 Volts.
Deverá possuir tecnologia PFC correção de fator de potência (ativo ou passivo), para evitar a perda de energia e efi ciência mínima de 85% (tecnologia 80 plus).
SOFTWARES
O equipamento deverá ser entregue com o Sistema Operacional Microsoft Windows 7 Professional, pré-instalado, em português do Brasil, com licença de uso;
O equipamento deverá acompanhar de solução de recuperação, do mesmo fabricante do equipamento ofertado ou certifi cada por ele, com todos os drivers necessários para sua perfeita utilização, possibilitando a restauração 
da confi guração original de fábrica do equipamento além de geração de mídias de Recovery;
Deverá acompanhar aplicação que possua a funcionalidade de interagir com a BIOS do equipamento, de modo que possa efetuar modifi cações em portas de conexões provendo maior segurança no acesso do mesmo, sendo 
a esta produzida pelo fabricante do equipamento ofertado;
Caso o equipamento venha com Windows 8 Pro 64 pré-instalado, o fornecedor deverá constar as mídias de downgrade do fabricante com o Sistema Operacional Windows 7 Pro 64;
DOCUMENTAÇÃO
Acompanhar documentação em português, em papel ou cd-rom;
Todas as especifi cações deste item devem ser comprovadas através de catálogos, folders, manuais do equipamento ou declaração fornecida pelo próprio fabricante;
CONDIÇÕES GERAIS
Todos os componentes como: gabinete, teclado e mouse deverão ser do mesmo fabricante do equipamento ofertado;
O equipamento ofertado deverá permanecer com sua total integridade mecânica e funcional, depois de montado e embalado, e submetido às vibrações especifi cadas que podem ocorrer durante o transporte do equipamento, 
sendo expressamente proibida a utilização de qualquer espécie de cola ou adesivo para fi xação das placas e conectores;
GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E DECLARAÇÕES
O equipamento ofertado deverá pertencer à linha atual de produção de um mesmo fabricante. Isso deve ser comprovado na entrega da proposta técnica;
O equipamento ofertado devera possuir certifi cação Linux de no mínimo uma distribuição SUSE, Ubuntu, Red Hat ou Fedora;
Conformidade com a normativa RoHS. O equipamento (CPU) deve comprovar que foi desenvolvido em acordo com a normativa RoHS – referente a redução/eliminação de materiais ambientalmente  sensíveis. O equipa-
mento deverá possuir a certifi cação ISO 7779 e ISO 9296, onde comprova que o equipamento não ultrapassa os limites estabelecidos de ruídos;
Possuir certifi cação ou atestado de avaliação e conformidade com a norma NBR 10.842, suas equivalentes IEC 60.950 (Safety of Information Tecnology Equipment including Electrical Business Equipment ), IEC 61.000 
e CISPR22/24 ou sua atualização , emitido por órgão competente acreditado pelo INMETRO ou por órgãos estrangeiros equivalentes; 
O equipamento proposto deverá possuir garantia mínima de 60 (sessenta) meses onsite para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local;
Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis no site do fabricante. Deverá ser disponibilizado uma linha gratuita (0800) e/ou site do fabricante para possíveis aberturas de chamados 
técnicos, essas informações deverão integrar a proposta técnica.
O equipamento ofertado em proposta comercial deverá ser novo (sem uso, reforma ou recondicionamento) anterior, bem como, não poderá estar fora da linha de produção/fabricação ou descontinuado;
 A licitante declarada vencedora deverá fornecer equipamentos em conformidade às especifi cações técnicas constantes nesse Termo referencial, bem como, na proposta comercial, os quais não poderão ser inferiores as 
especifi cações mínimas técnicas exigidas;
Caso haja alteração por motivos de atualização tecnológica dos modelos de equipamentos ofertados/propostos, a LICITANTE, deverá comunicar as modifi cações e apresentá-las, inclusive com relação a linha substituta, 
para as devidas análises do TI desta Administração Pública, mantendo-a devidamente atualizada e informada sobre o assunto, 
Comprovação de que o produto ofertado pertence à linha corporativa. Não sendo aceitos equipamentos destinados ao uso da linha doméstica;
RoHS
Possuir certifi cação ou atestado de avaliação e conformidade com adiretiva RoHS (Restrictionofthe Use of Certains Hazardous Substances), emitido por órgão competente acreditado pelo INMETRO ou por órgãos estran-
geiros equivalentes, demonstrando que este não é fabricado utilizando as seguintes substâncias nocivas ao meio ambiente acima das quantidades permitidas: chumbo (Pb), cádmio (Cd), mercúrio (Hg), cromo hexavalente 
(Hex-Cr), bifenilos polibromados (PBBs) e éteres difenil - polibromados (PBDEs);
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3 200 Un. IMPRESSORAS DE PEQUENO PORTE (A4)
Impressora Multifuncional Laser monocromático com velocidade de impressão mínima de 33 PPM
Funções : Impressora, Scanner, Fax e Copiadora
Velocidade de cópia mínima de 33 PPM;
Tempo de impressão da primeira página igual ou inferior a 8 segundos
Resolução de impressão 1200 x 1200 dpi;
Painel de controle frontal com botões e LED"s para exibição de status operacional;
Velocidade do processador maior ou igual a 800 Mhz;
Driver em português para ambiente Windows;
Compatível a Linguagem de impressão:PCL5/6, Post Script nível 3,Direct PDF V1.7;
Gerenciamento remoto da impressora;
Bandeja com ajustes de Tamanhos para papel
A4, Carta, Ofício e Executivo, Etiquetas, Transparências;
Gramatura de 60 a 163g/m2;
Bandeja para alimentação manual para no mínimo 50 folhas;
01 (uma) bandeja de entrada de no mínimo 250
Folhas expansível a pelo menos 600 folhas, bandeja de saída para no mínimo 100 folhas;
Impressão frente e verso automática;
Ciclo mensal maior ou igual a 50.000 impressões, memória maior ou igual a 256 MB RAM, interface USB;
Interface para rede interna do tipo Print - Server padrão RJ45 10/100/1000 TX.
USB direto, painel de controle com tela de toque
Digitalização para email, digitalização para pasta na rede, digitalização para nuvem
Resolução de digitalização Hardware : Até 1200 x 1200 dpi (cores e monocromático, mesa); Até 300 dpi (cores e monocromático, ADF)
Ótica : Até 1200 dpi (cores e monocromático, mesa); Até 300 dpi (cores e monocromático, ADF)
Formato de arquivos digitalizados : PDF, PDF com busca, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF (digitalização para dispositivo USB e a partir do painel front al para uma pasta na rede, suporte a JPG e PDF)
Modos de entrada para digitalização: Botões para digitalização, cópia ou fax no painel de controle frontal, software do PC ;
ADF duplex de passo único com suporte a pelo menos 50 folhas
Função de cópia com redução/ampliação de 25 a 400%;
Servidor Web integrado para funcionamento em rede, protegido por senha; ativação/desativação de protocolos de rede; Alteração de senha de comunidade SNMPv2; SNMPv3; 802.1x; SSL cert management; Firewall; 
Lista de controle de acesso;
Sistemas operacionais compatíveis:  Windows 8, Windows 7 32 bit e 64 bit, Windows Vista 32 bit e 64 bit, Windows XP 32 bit SP2 ou superior; Windows Server 2008 32 bit e 64 bit, Windows Server 2003 32 bit SP3 ou 
superior; Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Linpus Linux: 9.4, 9.5, Red Hat Enterprise Linux: 5.0, 6.0, OpenSuSE: 11.3, 11.4, Fedora 14, 15, Ubuntu: 10.04, 10.10, 11.04, Debian: 5.0, 6.0.
Garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses “on-site” para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local;
Comprovante de suporte adiretiva de segurança IEC 60950, emissão eletromaginética CISPR 22/24, EN50564:2011, IEC 62301:2011, Ro
O(s) equipamento(s) ofertado(s) em proposta comercial devem(rão) ser(em) materiais novos (sem uso, reforma ou recondicionamento) anterior, bem como, não poderão estar fora da linha de produção / fabricação ou 
descontinuados;

A Licitante declarada vencedora deverá fornecer equipamentos em conformidade às especifi cações técnicas constantes nesse Termo referencial, bem como, na proposta comercial, os quais não poderão ser inferiores as 
especifi cações mínimas técnicas exigidas;

Caso haja alteração por motivos de atualização tecnológica dos modelos de equipamentos ofertados/propostos, a LICITANTE, deverá comunicar as modifi cações e apresentá-las, inclusive com relação a linha substituta, 
para as devidas analises do TI desta Administração Pública, mantendo-a devidamente atualizada e informada sobre o assunto.
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 E.R SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA
       CNPJ: 05.778325/0001-13

Item Quant Und. Descrição Marca Vr. unit Vr. Total

2 30 Un. MICROCOMPUTADOR – DESKTOP TIPO II - 
PLACA MÃE
DESCRIÇÃO MICROCOMPUTADOR TIPO 2
Placa mãe
Totalmente aderente às especifi cações do DASH 1.1 e WS - MAN ou implementação Intel AMT (tecnologia vPro); 
A placa mãe deverá possuir gravada a marca do fabricante do equipamento em forma de serigrafi a;
Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com respectivo acionador instalado no gabinete;
A placa mãe deve ser de desenho e propriedade do fabricante do equipamento.
Possuir instruções que implementem extensões de virtualização de I/O;
No mínimo 04 slots de memória que permita suportar até 32 GB de memória RAM;
Possuir Chipset INTEL Q87 Express;
Deverá possuir Raid 0 e 1 nativos a motherboard.
Deve possuir tecnologia de gerenciamento por hardware que permita o controle avançado dos recursos de segurança. Esta solução composta pelo processador, chipset e placa de rede permitindo o gerenciamento do equipamento mesmo com ele desligado (mas 
com cabo de energizado conectado a fonte), sistema operacional e agentes inoperantes independentemente do estado do sistema operacional, deve permitir o gerenciamento remoto, como o acesso a BIOS, visualização remota do POST da máquina, iniciar o 
equipamento a partir de cd-rom e na console do administrador bem como uma imagem (ie. ISO e IMG) localizado em um compartilhamento na rede;
Suporte a ACPI (Advanced Confi guration and Power Interface);
Possuir chip TPM (Trusted Platform Module), versão 1.2 com software e recursos necessários para implementar a sua funcionalidade de segurança;
BIOS
Deverá permitir o monitoramento das condições de energia e ventilação do equipamento;
Deverá possuir ferramentas de diagnóstico ou verifi cação de performance do disco rígido e memória, bem como informações detalhadas sobre o equipamento.
O equipamento deverá possuir indicadores (do tipo LED ou display ou bips) para facilitar a identifi cação do componente (memória, processador, vídeo, etc.) que esteja com problema, para agilizar o reparo;
Deverá suportar tecnologias de integração à rede como PXE, confi guração e controle remotos;
A BIOS deverá ser implementada em memória “Flash ROM”, atualizável diretamente via rede e pelo microcomputador, 
Deverá possuir capacidade de habilitar/desabilitar as interfaces: USB e Serial;
Deverá permitir o monitoramento das condições de energia e ventilação do equipamento;
Deverá possuir ferramentas de diagnóstico ou verifi cação do disco rígido e memória, bem como informações detalhadas sobre equipamento;
BIOS com campos editáveis que permitam a gravação do número de série do microcomputador, bem como o número de patrimônio (8 dígitos, no mínimo), e que sejam capturáveis pela aplicação de inventário SCCM  (System Center Confi guration Manager);
Processador
Processador com no mínimo 4 (quatro) núcleos ou superior e com 4 (quatro) de threads ou superior, clock real deverá ser de no mínimo 3.2GHz;
Deverá possuir memória cachê de no mínimo 6 MB (seis megabytes);
Deverá possuir suportar soquete FCLGA1150 e possuir DMI (Direct Media Interface) 5GT/s Possuir litografi a de no máximo 23nm.
Deverá possibilitar a criação de plataformas que gerem menos calor e ruído, com mais efi ciência no desempenho e no consumo de energia e menos incômodo;
Deve possuir tecnologia que permita economia de energia integrada garantindo que a frequência de clock e demais características sejam dinamicamente alteradas de acordo com a necessidade de processamento demandada pelos aplicativos em uso;
Deve possuir tecnologia de proteção contra vírus integrada e o processador deve ter capacidade de interpretar instruções de 32 bits e extensões de 64 bits;
Chipset
Deverá suportar a controladora de disco padrão SATA (3.0 Gb/s); Deve ser do mesmo fabricante do processador;
Deverá ser projetado para computação com uso efi ciente da energia, a fi m de reduzir os custos com eletricidade;
Deverá suportar ao padrão SMART III;
Memória RAM (Random Access Memory)
Deverá possuir memória mínima de 08 GB (oito gigabytes) instalada, padrão DDR3 PC3-10600 de 1333 MHz ou superior; 
Deverá possuir no mínimo 02 (dois) slots livres após a confi guração fi nal do equipamento, para futuras expansões;
Slots PCI e Portas de comunicação
Deverá possuir no mínimo, 01 (um) slot PCI Express x16;
Deverá ser disponibilizado no mínimo 01 (um) slot PCI livre após a confi guração completa do equipamento; Deverá possuir no mínimo 08 (oito) portas USB livres após a confi guração fi nal do equipamento, sendo 04 (quatro) portas localizadas na parte frontal 
do gabinete e no mínimo 02 (duas) portas USB 3.0 frontais , não sendo permitido uso de “hub” USB, para atingir o número de portas solicitadas;
01 (uma) interface de vídeo padrão VGA onboard;
02 (duas) interface de vídeo padrão DVI-D ou display port onboard;
01 (uma) porta serial;
01 (uma) porta PS/2 ou USB onboard para Teclado;
01 (uma) porta PS/2 ou USB onboard para mouse;
01 (uma) porta RJ-45, para conexão de rede Gigabit Ethernet;
Conectores multimídia divididos em 01 (um) de line-in e 01 (um) line-out na parte traseira do gabinete; Conectores multimídia divididos em 01 (um) mic-in e 01 (um) headphone-out na parte frontal do gabinete, para facilitar o uso de microfones e fones de 
ouvido;
Todos os conectores das portas de entrada/saída de sinal devem ser identifi cados no padrão de cores PC’99 System Design Guide, bem como pelos nomes ou símbolos;
Não serão aceitas customizações em placas e não será permitido uso de “hub” USB, adaptadores ou conectores para atingir o número de portas solicitadas;
Controladora de disco rígido e óptico
Deverá possuir 01 (uma) controladora de unidade de disco rígido tipo SATA (3.0 Gb/s), integrada a placa mãe, com no mínimo 02 (dois) canais,
Deverá possuir 01 (uma) controladora de unidade óptica (por exemplo, cd-rom) tipo SATA, ou superior, com no mínimo 01 (um) canal;
Unidades de armazenamento e leitura óptica
Deverá possuir 01 (uma) unidade de disco rígido com capacidade mínima de 1 TB (um terabyte), padrão Serial ATA 3.0/6.0 Gb/s, velocidade de rotação de 7200 RPM, e tecnologia SMART III, ou superior, para detecção de pré-falhas do disco rígido; 
Deverá possuir 01 (uma) unidade óptica tipo DVD-RW, padrão SATA, interna ao gabinete com todos os softwares necessários para utilização de todos os recursos da unidade;
Interface de Vídeo
Deverá ter no mínimo 1 GB (um gigabyte) offboard;
Deverá possuir 01 (uma) controladora gráfi ca padrão PCI Express com suporte a utilização de 02 (dois) monitores com conexão VGA (DB-15) e DVI-D ou Display Port, podendo ser compartilhada com a memória principal; 
Deverá ser compatível com os padrões: DirectX 10 e OpenGL 3.0;
PLACA DE REDE
Conector RJ-45 fêmea;
Total compatibilidade os padrões EEE 802.1P, 802,1Q, 802.2, 802.3, 802.3AB e 802.3u, 802.3x para controle de fl uxo.
Deverá possuir tecnologia WOL (Wake-up On LAN);
Deverá possuir barramento de sistema para comunicação PCI-Express;
Deverá ser possível habilitar sistema de gerenciamento DASH 1.1 ou AMT 9.0, com a placa de rede onboard ou offboard;
INTERFACE DE SOM
Deverá possuir interface de som onboard padrão plug-and-play; Possuir no mínimo 01 (um) alto-falante interno.
TECLADO
Deverá ser fornecido 01 (um) teclado com no mínimo de 107 teclas, padrão ABNT II; Conector tipo USB ou PS/2;
MOUSE
Tipo óptico;
Deverá ser fornecido 01 (um) mouse por equipamento; Resolução de no mínimo 800 dpi;
O tipo de conexão deverá ser USB ou PS/2
Possuir 02 (dois) botões para seleção (click) e um botão de rolagem (scroll);
MONITOR
Padrão widescreen;
Área visível diagonal mínima de 21,5” (vinte polegadas e meio) do tipo TFT de matriz ativa; Ângulos de visão mínimos de vertical 170 e horizontal mínimos de 170) graus;
Taxa de contraste mínima de 1000:1 (mil para um);
Brilho de no mínimo 250 nits (cd/m2);
Tempo de resposta máximo de 08 (oito) milissegundos;
Pixel Pitch máximo de 0,28 mm (zero vírgula vinte e oito milímetros);
Deverá possuir VGA, DVI OU DP, USB;
Operar em uma frequência horizontal que deve estar no intervalo entre 30 (trinta) e 81 (oitenta e um) kHz;
Operar em uma frequência vertical que deve estar no intervalo entre 56 (cinquenta e seis) e 76 (setenta e seis) kHz;
Possuir resolução nativa de no mínimo 1900 x 1080 suportando a frequência de 60 Hz (sessenta hertz);
Possuir recurso de antiestática e antirrefl exiva;
Possuir menu digital (OSD) para ajustes;
Fonte de alimentação com comutação automática de voltagem 110/240 Volts;
O equipamento proposto deverá possuir garantia mínima de 60 (sessenta) meses on-site para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local;
Deverá possuir ajustes de rotação, inclinação e altura;
Deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador, sendo comprovado através do site do TCO http://tcodevelopment.com/tco-certifi ed/;
GABINETE
Gabinete deverá ser do tipo small form factor (SFF); que possa ser utilizado na posição vertical e horizontal e volume máximo de 13 litros;
Deverá possuir no mínimo 01 (uma) baia de 3,5 polegadas interna e 01 (uma) baia externa para driver Óptico;
Deverá possuir botão liga/desliga;
Deverá possuir indicadores liga/desliga na parte frontal e acesso ao disco rígido;
O gabinete deverá ter características tool less em seu projeto original, não será aceito nenhum tipo de adaptações, para abertura do gabinete, remover e adicionar disco rígido, unidade óptica, leitor de cartões multimídia, placas PCI’s e memória, isso sem a 
necessidade do uso de ferramentas;
Deverá ter sistema de Ventilação com entrada de ar frontal com saída exclusivamente pela parte traseira de forma a permitir o uso do monitor em cima do gabinete sem prejuízo do fl uxo de ar, não sendo aceito gabinetes com saídas de ar laterais ou superiores;
Deverá possuir identifi cação impressa com nome do fabricante;
ALIMENTAÇÃO
Deverá possuir fonte de alimentação capaz de fornecer no máximo 255W  de potência de saída, com chaveamento automático de voltagem, 110/220 Volts.
Deverá possuir tecnologia PFC correção de fator de potência (ativo ou passivo), para evitar a perda de energia e efi ciência mínima de 85% (tecnologia 80 plus).
SOFTWARES
O equipamento deverá ser entregue com o Sistema Operacional Microsoft Windows 7 Professional, pré-instalado, em português do Brasil, com licença de uso;
O equipamento deverá acompanhar de solução de recuperação, do mesmo fabricante do equipamento ofertado ou certifi cada por ele, com todos os drivers necessários para sua perfeita utilização, possibilitando a restauração da confi guração original de fábrica 
do equipamento além de geração de mídias de Recovery;
Deverá acompanhar aplicação que possua a funcionalidade de interagir com a BIOS do equipamento, de modo que possa efetuar modifi cações em portas de conexões provendo maior segurança no acesso do mesmo, sendo a esta produzida pelo fabricante 
do equipamento ofertado;
Caso o equipamento venha com Windows 8 Pro 64 pré-instalado, o fornecedor deverá constar as mídias de downgrade do fabricante com o Sistema Operacional Windows 7 Pro 64;
DOCUMENTAÇÃO
Acompanhar documentação em português, em papel ou cd-rom;
Todas as especifi cações deste item devem ser comprovadas através de catálogos, folders, manuais do equipamento ou declaração fornecida pelo próprio fabricante;

CONDIÇÕES GERAIS

Todos os componentes como: gabinete, teclado e mouse deverão ser do mesmo fabricante do equipamento ofertado;
O equipamento ofertado deverá permanecer com sua total integridade mecânica e funcional, depois de montado e embalado, e submetido às vibrações especifi cadas que podem ocorrer durante o transporte do equipamento, sendo expressamente proibida a 
utilização de qualquer espécie de cola ou adesivo para fi xação das placas e conectores;

GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E DECLARAÇÕES

O equipamento ofertado deverá pertencer à linha atual de produção de um mesmo fabricante. Isso deve ser comprovado na entrega da proposta técnica;
O equipamento ofertado devera possuir certifi cação Linux de no mínimo uma distribuição SUSE, Ubuntu, Red Hat ou Fedora;
Conformidade com a normativa RoHS. O equipamento (CPU) deve comprovar que foi desenvolvido em acordo com a normativa RoHS – referente a redução/eliminação de materiais ambientalmente  sensíveis. O equipamento deverá possuir a certifi cação 
ISO 7779 e ISO 9296, onde comprova que o equipamento não ultrapassa os limites estabelecidos de ruídos;
Possuir certifi cação ou atestado de avaliação e conformidade com a norma NBR 10.842, suas equivalentes IEC 60.950 (Safety of Information Tecnology Equipment including Electrical Business Equipment ), IEC 61.000 e CISPR22/24 ou sua atualização , 
emitido por órgão competente acreditado pelo INMETRO ou por órgãos estrangeiros equivalentes; 

O equipamento proposto deverá possuir garantia mínima de 60 (sessenta) meses onsite para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local;
Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis no site do fabricante. Deverá ser disponibilizado uma linha gratuita (0800) e/ou site do fabricante para possíveis aberturas de chamados técnicos, essas informações deverão 
integrar a proposta técnica.
O equipamento ofertado em proposta comercial deverá ser novo (sem uso, reforma ou recondicionamento) anterior, bem como, não poderá estar fora da linha de produção/fabricação ou descontinuado;
 A licitante declarada vencedora deverá fornecer equipamentos em conformidade às especifi cações técnicas constantes nesse Termo referencial, bem como, na proposta comercial, os quais não poderão ser inferiores as especifi cações mínimas técnicas exigidas;
Caso haja alteração por motivos de atualização tecnológica dos modelos de equipamentos ofertados/propostos, a LICITANTE, deverá comunicar as modifi cações e apresentá-las, inclusive com relação a linha substituta, para as devidas análises do TI desta 
Administração Pública, mantendo-a devidamente atualizada e informada sobre o assunto, 
Comprovação de que o produto ofertado pertence à linha corporativa. Não sendo aceitos equipamentos destinados ao uso da linha doméstica;

RoHS
Possuir certifi cação ou atestado de avaliação e conformidade com adiretiva RoHS (Restrictionofthe Use of Certains Hazardou sSubstances), emitido por órgão competente acreditado pelo INMETRO ou por órgãos estrangeiros equivalentes, demonstrando que 
este não é fabricado utilizando as seguintes substâncias nocivas ao meio ambiente acima das quantidades permitidas: chumbo (Pb), cádmio (Cd), mercúrio (Hg), cromo hexavalente (Hex - Cr), bifenilos
polibromados (PBBs) e éteres difenil-polibromados (PBDEs);

LENOVO 
THINKCENTRE 

M93P+MONITOR 
21,5’ TFT T2224P 
+EXTENSÃO DE 
GARANTIA PARA 
05 ANOS

R$ 4.470,00 R$ 134.100,00
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A.R BENTO INFORMATICA ME
       CNPJ: 03.859.272/0001-30

Item Quant Und. Descrição Marca Vr. unit Vr. Total

4 100 Un. IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA - Impressoras de grande 
porte (A4), com tecnologia a laser/Led, monocromáticas, com as se-
guintes características técnicas mínimas
Memória RAM de no mínimo 512 MB;
Impressão da 1ª página: menor ou igual a 6 segundos;
Processador de, no mínimo, 600 MHz;
Velocidade de impressão no modo econômico: 55 ppm em papel A4 
ou carta;
Bandeja Universal (alimentador manual) apta a suportar papel de tama-
nho Carta, A4, A5, Legal,  Executivo e transparência de tamanho carta e 
A4, com capacidade de, no mínimo 100 (cem) folhas e bandeja padrão 
de entrada apta a suportar papel de tamanho Carta, A4, A5, Legal e Exe-
cutivo para no mínimo 500 (quinhentas) folhas expansível até 2.500 
(duas mil e quinhentas) folhas;
Duplex automático integrado;
Saída de Papel de 500 (quinhentas) folhas;
Suporte a opcional para acabamento (grampeamento);
Suporte a opcional de até 3 (três) bandejas de saída;
Ciclo Mensal de 250.000 páginas;
Resolução mínima de 1.200 (mil e duzentos) dpi;
Interface de comunicação USB 2.0 de alta velocidade, interface de rede 
Fast Ethernet 10/100/1000 e porta USB 2.0 frontal;
Cabos de conexão de rede, USB e cabo de alimentação elétrica;
Voltagem 110 volts;
Suporte a toner de no mínimo 25.000 páginas;
Suporte aos protocolos de rede TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP e UDP;
Emulação PCL5e, PS3, PDF 1.6;
Deve possuir drivers de impressão em português para MS-Windows XP 
Professional, MS-Windows Vista, MS-Windows 7 e Linux;
Deve suportar impressão em rede via compartilhamento em ambiente 
Windows;
Deverá possuir recurso de impressão segura com senha;
Suporte a impressão via Pendrive pela porta USB frontal;
Suporta a disco rígido de no mínimo 160 GB (opcional);
Manual de operação em português;
Compatível com certifi cação Energy Star;
O equipamento proposto deverá estar em linha de produção na data da 
proposta;
Garantia balcão de 1 ano. 
O(s) equipamento(s) ofertado(s) em proposta comercial devem(rão) 
ser(em) materiais novos (sem uso, reforma ou recondicionamento) ante-
rior, bem como, não poderão estar fora da linha de produção/fabricação 
ou descontinuados;
A Licitante declarada vencedora deverá fornecer equipamentos em 
conformidade às especifi cações técnicas constantes nesse Termo refe-
rencial, bem como, na proposta comercial, os quais não poderão ser 
inferiores as especifi cações mínimas técnicas exigidas;
Caso haja alteração por motivos de atualização tecnológica dos mode-
los de equipamentos ofertados/propostos, a LICITANTE, deverá co-
municar as modifi cações e apresentá-las, inclusive com relação a linha 
substituta, para as devidas analises do TI desta Administração Pública, 
mantendo-a devidamente atualizada e informada sobre o assunto. 

LEX-
MARK 

MS 810

R$ 
2.349,00

R$ 
234.900,00

5 20 Un. IMPRESSORA LASER COLORIDA Impressoras de pequeno porte 
(A4), com tecnologia a laser/Led, policromáticas, com as seguintes 
características técnicas mínimas: 
Memória RAM de, no mínimo, 256 MB;
Impressão da 1ª página color: menor ou igual a 10 segundos;
Processador de, no mínimo, 600 MHz;
Velocidade de impressão no modo mono e colorido: 30 ppm (mono e 
cor) em papel A4 ou carta;
Bandeja universal (alimentador manual) apta a suportar papel de tama-
nho Carta, A4, A5, Ofi cio, Legal e Executivo e transparência de tama-
nho carta e A4, com capacidade de, no mínimo 1 (uma) folha e bandeja 
padrão de entrada apta a suportar papel de tamanho Carta, A4, A5, 
Ofício, Legal e Executivo para no mínimo 250 (duzentos e cinquenta) 
folhas expansível até 1.000 (mil) folhas;
Duplex automático integrado
Saída de papel de no mínimo 100 (cem) folhas;
Ciclo mensal de 80.000 páginas;
Resolução mínima color de 1.200 (mil e duzentos) dpi;
Interface de comunicação USB 2.0, de alta velocidade e interface de 
rede Fast Ethernet 10/100/1000 e porta USB frontal;
Suporte a impressão via Pendrive pela porta USB frontal;
Cabos de conexão de rede, USB e cabo de alimentação elétrica;
Voltagem 110 volts;
Suporte a Toner de no mínimo 4.000 páginas mono e cor;
Suporte aos protocolos de rede TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP e UDP;
Emulação PCL5, PCL6, PS3, PDF 1.6;
Deve possuir drivers de impressão em português para MS-Windows XP 
Professional, MS-Windows Vista, MS-Windows 7 e Linux; 
Deve suportar impressão em rede via compartilhamento em ambiente 
Windows;
Deverá possuir recurso de impressão segura com senha;
Manual de operação em português;
Compatível com certifi cação Energy Star;
O equipamento proposto deverá estar em linha de produção na data da 
proposta.
Garantia balcão de 1 ano. 
O(s) equipamento(s) ofertado(s) em proposta comercial devem(rão) 
ser(em) materiais novos (sem uso, reforma ou recondicionamento) ante-
rior, bem como, não poderão estar fora da linha de produção/fabricação 
ou descontinuados;
A Licitante declarada vencedora deverá fornecer equipamentos em 
conformidade às especifi cações técnicas constantes nesse Termo refe-
rencial, bem como, na proposta comercial, os quais não poderão ser 
inferiores as especifi cações mínimas técnicas exigidas;
Caso haja alteração por motivos de atualização tecnológica dos mode-
los de equipamentos ofertados/propostos, a LICITANTE, deverá co-
municar as modifi cações e apresentá-las, inclusive com relação a linha 
substituta, para as devidas analises do TI desta Administração Pública, 
mantendo-a devidamente atualizada e informada sobre o assunto.

IM-
PRES-

SORA 
HP LA-
SER JET  
ENT 500 
COLOR 
M551 

DN LA-
SER

R$ 
1.599,00

R$ 
31.980,00

 MOGI TRADING COMERCIO DE APARELHOS LTDA ME
       CNPJ: 96.583.729/0001-07

Item Quant Und. Descrição Marca Vr. unit Vr. Total

6 60 Un. SCANNER - SCANER COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO 
DE PAPEL
Capacidade para um volume diário de digitalização de 1.000 folhas;
Velocidade de digitalização de até 20 PPM/40 IPM com resolução de 
300 DPI, em cores, preto e branco e tons de cinza;
Resolução de saída de 100 / 150 / 200 / 240 / 250 / 300 / 400 / 600 dpi;
Resolução óptica de 600 DPI;
Alimentador automático para até 50 folhas de 49 a 120 g/m2 deve 
aceitar documentos pequenos como carteira de identidade e cheques;
Conectividade USB 2.0 com cabo incluso;
Memória interna maior ou igual a 256MB;
48 bits interno e 24 bits externo;
Formatos de arquivos de saída PDF Searchable, PDF Image Only, 
PDF/A, JPEG, TIF single page, TIF multi page, DOC X, RTF, TXT, 
BMP
Digitalização Single pass duplex;
Aceitar documentos com tamanho de 215.9 mm x 86 4 mm;
Detecção de alimentações múltiplas com tecnologia ultra sônica;
Recurso de geração de imagem no scanner : duplex scanning; ultra-
sonic double feed detection, auto color detection, page size detection, 
crop, deskew, rotation, blank page removal, scan to Sharepoint and 
scan to cloud features among many other scan to destinations.
Pacote de software : Easy Scan, Readiris Pro 14, Windows Only: 
Nuance PaperPort 14 and Cardiris Pro 5. Mac Only: ICA driver 
,TWAIN,WIA,Scanner Tools Utility and EMC ISIS driver.
Compatível com sistema operacional Windows 8, Windows 7, Win-
dows Vista, Windows XP; Mac OS X v10.6.8, v10.7, v10.8
Comprovante de suporte adiretiva de segurança IEC 60950, emissão 
eletromaginética CISPR 22/24, RoHS Compliant deverão ser apre-
sentados em até 3 dias após ser declarado vencedor do item;
Caso não seja o próprio fabricante do equipamento, deverá apresentar 
certifi cado de qualidade (ROHS, ISO, IEC, etc.) ou Declaração de 
conformidade de acordo com ISO/IEC 17050-1 e EN 17050-1 do-
cumentos estes que deverão ser apresentados em até 3 dias após ser 
declarado vencedor do item.

Garantia balcão de 1 ano.
O(s) equipamento(s) ofertado(s) em proposta comercial devem(rão) 
ser(em) materiais novos (sem uso, reforma ou recondicionamento) 
anterior, bem como, não poderão estar fora da linha de produção/
fabricação ou descontinuados;
A Licitante declarada vencedora deverá fornecer equipamentos em 
conformidade às especifi cações técnicas constantes nesse Termo re-
ferencial, bem como, na proposta comercial, os quais não poderão ser 
inferiores as especifi cações mínimas técnicas exigidas;
Caso haja alteração por motivos de atualização tecnológica dos mo-
delos de equipamentos ofertados / propostos, a LICITANTE vence-
dora, deverá comunicar as modifi cações e apresentá-las, inclusive 
com relação a linha substituta, para as devidas analises do TI desta 
Administração Pública, mantendo-a devidamente atualizada e infor-
mada sobre o assunto.

HP SCAN-
JET PRO 
3000 S2

R$ 
1.895,00

R$ 
113.700,00

9 05 Un. IMPRESSORA PLOTTER DE GRANDE PORTE
Plotter A1 – grande porte (Plotter – Modelo 01)
Plotter A1 – grande porte (Plotter – Modelo 01)
Descrição: Tipo de impressora: Plotter
Largura máxima de impressão: 24'' (61 cm)
Velocidade de impressão: Cerca de 70 segundos por página em A1 
para desenhos em linha; cerca de 22m² por hora para imagens colo-
ridas em mídia revestida
Resolução de Impressão: Mínima de 1200 X 1200 dpi
Memória: 256Mb de Ram 
Tensão: 100 a 240v
Painel: Touchscreen com as principais funções de confi gurações do 
equipamento, como confi guração de rede e papel.
Conectividade mínima: 01 porta RJ45 10/100Mbps, 01 porta USB e 
01 interface WI-FI para conexão.
Manuseio de papeis: Alimentação por rolo e bandeja
Suportar papéis com gramatura de 60 a 120 g/m² (alimentação rolo/
manual) e 60 a 220 g/m² (bandeja)
Linguagens: PCL3
Suprimentos: Deverá ser fornecida com pelo menos 04 cartuchos de 
tinta: preto, ciano, magenta e amarelo. Toner original do fabricante do 
equipamento, primeiro uso, junto com certifi cado de garantia Brasil, 
expedido pelo fabricante do equipamento.
Software:Compatível com Windows 2000, XP, Server 2003 e Win-
dows seven.
Garantia:Certifi cado de Garantia válido em todo o território nacional.
O prazo de garantia será de 12 MESES, ON-SITE, a contar do recebi-
mento defi nitivo dos equipamentos e de seus acessórios.
O atendimento no período coberto pela garantia descrita acima será 
realizado, em no máximo 24 horas, contadas a partir do comunicado 
formal de defeito e sua conclusão não superior a 48 horas.
Informar a linha gratuita (0800) do fabricante dos equipamentos para 
abertura dos chamados técnicos durante o período de garantia técnica 
dos produtos ofertados.
Informar o site na internet do fabricante para suporte aos produtos 
ofertados, na qual poderão ser obtidos os drivers.
O atendimento no período coberto pela garantia descrita acima inclui 
mão de obra, peças e em caso de necessidade de manutenção fora das 
dependências do NOME DO CLIENTE transportes e seguros tam-
bém se aplicam a mesma garantia.
A garantia técnica, oferecida pelo fabricante do equipamento.
A garantia não será afetada caso o NOME DO CLIENTE venha a 
efetuar troca dos suprimentos e dos kits de manutenção e outras partes 
que sejam consideradas de uso consumível.
Certifi cações e compatibilidade:
Relação da rede de assistência técnica para os equipamentos oferta-
dos, esta deverá relacionar os centros técnicos de todo o ESTADO 
DE SÃO PAULO.
Em atendimento às diretrizes da Lei nº 12.305/2010, que institui a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos, o fabricante do equipamento 
ofertado deverá se responsabilizar pelo mecanismo de logística re-
versa, JUNTAMENTE COM A PROPOSTA, deverá ser apresentada 
DECLARAÇÃO do licitante proponente responsabilizando-se, pela 
logística de coleta, reciclagem e correta destinação dos resíduos sóli-
dos ao fabricante do equipamento ofertado. Caso não seja o licitante 
responsável por esta destruição, deverá ser apresentada declaração do 
licitante proponente que demonstre que possui relação jurídica co-
mercial com a empresa fabricante e com empresa especializada no 
tratamento de resíduos sólidos.

DAS COMPROVAÇÕES:
A licitante declarada vencedora deverá apresentar descrição detalhada 
dos equipamentos ofertados, e anexar a respectiva documentação téc-
nica, para comprovação das especifi cações técnicas mínimas, fazendo 
constar da proposta técnica a identifi cação e página do documento 
onde se encontra descrita cada uma das características ofertadas.
A proposta que não cumprir o disposto neste item será desclassifi -
cada.

HP PLOT-
TER T120

R$ 
4.170,00

R$ 
20.850,00
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 A-4 COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA
       CNPJ: 03.023.592/0001-55

Item Quant Und. Descrição Marca Vr. unit Vr. Total

7 50 Un. NOTEBOOK MODELO 01
Notebook Modelo 1
Especifi cações Técnicas Mínimas
Gabinete
Notebook com as seguintes características: Gabinete com composto de carbono, magnésio, titânio ou alumínio.
Espessura máxima de 2,5 cm com equipamento fechado.
Peso máximo de 2,0Kg, com bateria, HD e gravador de DVD instalados.
Sistema de ventilação monitorado pela BIOS, ventilação dimensionada para a perfeita refrigeração dos componentes internos.
Cor preta, cinza, prata ou combinação dessas.
Botão de liga/desliga e luzes de indicação de atividade da unidade de disco rígido na parte frontal e/ou lateral do gabinete.
Entrada universal para trava de segurança.
Câmera integrada ao gabinete com resolução mínima de 1280 x 720 Pixels .
Bateria principal de Íon de Lítio (Lithium-Íon), com no mínimo 4 (quatro) células, no e tempo de carga de 4,0 horas (quatro horas) no máximo.
Adaptador AC universal - entrada de 110/220 VAC – 50/60 Hz, com comutação automática com cabo de alimentação deve oferecer plugue de acordo com o padrão utilizado no Brasil, especifi cado pela NBR 14136. Caso seja fornecido no novo padrão 
de tomadas deverá ser fornecido adaptador para o padrão antigo.
Placa mãe “motherboard”
Mínimo de 2 (dois) slots para memória do tipo SODIMM que permitam expansão até no mínimo 08 (oito) Gigabytes.
Suporte a ACPI (Advanced Confi guration and Power Interface).
Atualização da BIOS, por meio de interface gráfi ca através de utilitário próprio do fabricante, Independente da condição.
Placa Mãe do mesmo fabricante do equipamento, não sendo aceita solução em OEM ou placas encontradas no mercado comum. 
Deverá possuir as seguintes interfaces:
03 (duas) portas USB, sendo pelo menos 2 (duas) porta USB 3.0.
01 (um) leitor de cartões de memória com suporte à cartões SD (Secure Digital) e MMC (Multi Media Card).
01 (uma) interface de som padrão High Defi nition Audio com conectores para microfone e fone de ouvido, som estéreo com alto falante integrado, com potência total de 1 watt e controle de som (aumentar, diminuir e mudo) integrado no gabinete. Sendo 
aceita solução através de combinação de teclas;
Microfone integrado.
Antena wi-fi  integrada
Processador
Processador de arquitetura x86 com suporte a 32bits e 64bits para notebooks.
Recurso de virtualização de CPU e IO e Suporte a AES, para criptografi a de dados.
Mínimo de 1 (um) processador da 4ª geração com no mínimo dois núcleos (Dual-Core) e 4 threads, com freqüência de operação interna mínima de 1,7 GHz até 2,7 GHZ.
Memória cachê de no mínimo de 3 MB.
Hypertransport de no mínimo de 1600 MHz ou DMI de no mínimo 5 GT/s.
Memória
4096 MB – SDRAM DDR-3, em 1 módulo de 4096 Mb (4 GB), do tipo SDRAM DDR-3 e velocidade de no mínimo 1600 Mhz ou superior.
Com a possibilidade de utilizar a tecnologia Dual Channel quando confi gurados em dois pares de memórias idênticas.
Deverá possui expansão de no mínimo 8 GB;

BIOS
Implementação em “fl ash memory”, atualizável diretamente pelo microcomputador, com senhas separadas para acesso do usuário comum e do administrador do equipamento, proteção integrada contra vírus de “boot”, alerta de troca ou remoção de 
memória e, suportando o registro de número de série do equipamento, podendo estes números, ser lidos, remotamente via comandos DMI 2.0 ou superior.

Possuir chip TPM (Trusted Platform Module), versão 1.2 com software e recursos necessários para implementar a sua funcionalidade de segurança.

Controladora de disco rígido:
Serial ATA II ou superior, integrada à placa mãe, com capacidade para controlar, no mínimo, 1 (um) disco rígido, com velocidade de transferência de no mínima 3.0 GB/S.

Controladora de vídeo / Display:
1 (uma) compatível com o padrão SVGA ,  com suporte resolução mínima de 1920x1200  e sinal de sincronismo vertical mínimo de 60 HERTZ.
Possuir compartilhamento randômico da memória RAM.
Deverá atender ao padrão DIRECTX 11 e OpenGL 4.0 ou superior.
Deverá possuir conectores externos VGA (DB15) ou HDMI para conexão de monitores externos.
Tela LED com dimensão de no mínimo 14” e no máximo a 14,4” polegadas na diagonal.
Padrão “Plug & Play” e resolução nativa WXGA ou superior, com  iluminação LED.
Capacidade de visualização simultânea das imagens na tela e em um monitor externo.
Resolução mínima de 1600 x 900 (HD+)
Luminosidade típica de no mínimo 300 nits
Contraste ratio mínimo de 400:1
Pixel Pitch de no máximo 0.20mm
Deverá possuir tratamento anti-refl exivo.

Unidade de disco rígido:
1 (uma) do tipo, Serial ATA-III (6.0 GB/S) ou superior, com tecnologia S.M.A.R.T. III (self monitoring analysis and report), e no mínimo, 500GB (sem a necessidade de utilização de compactadores), indicado pelo Sistema Operacional exigido nesta 
especifi cação, velocidade rotacional, de, no mínimo, 5.400 rpm, com  no mínimo 540.000hs de MTBF.

Teclado / Mouse (integrados):
1 (um) teclado padrão ABNTII com no mínimo 107 teclas. O equipamento deverá funcionar corretamente quando o Sistema Operacional estiver confi gurado para o Teclado Brasileiro ABNTII. 
Presença de, no mínimo, doze teclas de funções (F1-F12) situadas na porção superior do teclado.
A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado.
Dispositivo apontador do tipo touch pad com dois botões alem de função de rolagem.

Acessórios:
Mouse pad com superfície adequada 1 (um) mouse externo, com a marca do mesmo fabricante do conjunto do equipamento proposto, possuindo conector USB, compatível com o padrão intelimouse (botão scroll) e resolução mínima de 800 DPIs por 
hardware.
Óptico com botão de rolagem;
para utilização de mouse ótico 
Aceito solução em OEM, desde que seja gravada no periférico a marca do fabricante do equipamento.
Maleta própria para notebook, em couro, poliéster ou nylon, na cor preta ou cinza escuro, com bolso interno para documentos e objetos e bolso externo para acomodar carregador e mouse, com alça removível, com peso de até 5 Kg e com qualidade 
construtiva que garanta resistência e proteção efetiva para o equipamento.

Interfaces de fax/modem, rede local e Interface sem fi o:
01 (uma) interface de rede compatível com os padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autosense, full- duplex e plug-and-play, confi gurável totalmente por software, com função wake-on-lan instalada e em funcionamento, PXE 2.1, TCP/IP/
UDP Checksum Offl oad e RSS (Receive Side Scailling), com conector RJ-45.
01 (uma) interface Uma interface de rede wireless padrão 802.11 b/g/n em slot padrão PCI-Express minicard ou PC Card. Não serão aceitas as ofertas de cartões do tipo PCMCIA ou Express Card.

Software de gerenciamento:
Deverá ser fornecido, implantado e realizado todo o treinamento para utilização do software de gerenciamento para os equipamentos ofertados, que tenha no mínimo as seguintes características e funções:
A arquitetura deverá cliente-servidor, isto é, o software de gerenciamento deverá estar instalado num servidor e nos clientes deverá estar instalado um agente.
O console de gerenciamento deverá ser WEB, para que assim seja possível realizar o gerenciamento de qualquer ponto.
Deverá ser capaz de realizar inventário dos equipamentos, coletando no mínimo as seguintes informações: tipo do processador, quantidade de memória, tamanho do HD, numero de série do equipamento, numero do ativo fi xo e tipo do sistema operacional.
Monitoramento da “saúde” do equipamento, no mínimo deverá detectar: alteração de confi guração de memória e disco rígido, alteração na temperatura do gabinete e possível falha no disco rígido (SMART)
Deverá ser possível realizar remotamente todos os recursos solicitados no item 1.5.
Através da console deverá ser possível fazer alterações na BIOS do equipamento ofertado: habilitar/desabilitar senha, portas USB, serial e paralela. 

Software de segurança e/ou CD de Recuperação:
Deverá fornecer um programa de “backup” pré-instalado ou em algum tipo de mídia, tendo as seguintes funções ou características:
O programa de backup não deverá faze backup de arquivos repetidos.
A restauração do backup poderá ser: apenas de um arquivo selecionando pelo usuário ou realizar a restauração total do ultimo backup.
Software deverá possuir recurso para que o usuário crie os CDS/DVDS de recuperação da imagem padrão do equipamento.
O equipamento deverá possuir indicadores (LED, display ou Bips) para facilitar a identifi cação do componente (memória, processador, vídeo, etc) que esteja com problema, para agilizar o reparo.

Sistema Operacional:
1 (um) Microsoft Windows 8 Professional – 64 bits, OEM em português, com sua respectiva licença de uso para cada unidade fornecida. A contratada deverá realizar o desenvolvimento da imagem junto com os técnicos desta entidade pública e esta 
deverá ser replicada em todos os equipamentos.
Deverá ser fornecido Kit de recuperação da imagem do equipamento com a sua respectiva licença de uso.

Garantia:
Certifi cado de Garantia válido em todo o território nacional.
O prazo de garantia será de 36 MESES, ON-SITE, a contar do recebimento defi nitivo dos equipamentos e de seus acessórios.
Informar a linha gratuita (0800) do fabricante dos equipamentos para abertura dos chamados técnicos durante o período de garantia técnica dos produtos ofertados.
Informar o site na internet do fabricante para suporte aos produtos ofertados, na qual poderão ser obtidos os drivers tais como: (disco rígido, interface de vídeo, interface de rede, e outros).
A garantia técnica, oferecida pelo fabricante, deve contemplar a substituição do disco rígido, em caso de aviso de pré-falha, identifi cado pelo software de gerenciamento.

Certifi cações e compatibilidade:
Deverá vir acompanhado da proposta cópia do atestado de conformidade, para o notebook, emitido por um órgão credenciado pela INMETRO ou Documento internacional similar, comprovando que o notebook esta em conformidade com as normas 
IEC60950 (Safety of Information Technology Equipament Including Eletrical Business Equipament), e EPEAT (Eletronic Product Environmental Assessment Tool), da agência de proteção ambiental (EPA), com certifi cado GOLD, para a segurança do 
usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos e que os resíduos materiais destes equipamentos agridam o meio ambiente.
O fabricante dos equipamentos deverão esta aderente à norma RoHS, (European Union Restriction of Hazardous Substances);
O modelo cotado deverá constar da Windows Logo'd Products List (LPL) como “Designed for Microsoft Windows XP e/ou Windows 7.
Deverá ser acompanhado certifi cado de compatibilidade com os sistemas operacionais Windows 7 Professional.
Deverá ser também anexado certifi cado de compatibilidade com pelo menos uma distribuição Linux: Fedora, Suse, Red Hat ou Ubuntu.
Em atendimento às diretrizes da Lei nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o fabricante do equipamento ofertado deverá se responsabilizem pelo mecanismo de logística reversa. Assim, JUNTAMENTE COM A PROPOSTA 
deverá ser apresentada DECLARAÇÃO DO LICITANTE PROPONENTE responsabilizando-se, pela logística de coleta, reciclagem e correta destinação dos resíduos sólidos do equipamento ofertado junto ao fabricante.

Das comprovações:
As licitantes deverão apresentar descrição detalhada dos equipamentos ofertados, e anexar a respectiva documentação técnica, para comprovação das especifi cações técnicas mínimas, fazendo constar da proposta técnica a identifi cação e página do do-
cumento onde se encontra descrita cada uma das características ofertadas.
A proposta que não cumprir o disposto neste item será desclassifi cada.
A(s) licitante(s) deverá(ão) apresentar(em) juntamente com a proposta comercial a(s) descrição(ões) detalhada(s) do(s) equipamento(s) ofertado(s), bem como, obrigatoriamente anexar a respectiva documentação técnica através de: Catálogo(s), Data Sheet, 
Quick Pecs do(s) produto(s) ofertado(s), página impressa, porém, devidamente disponíveis para consulta no site do fabricante da marca do(s) equipamento(s), indicando onde encontrar as características  como: como placa mãe, processador, memória, 
interface de rede, fonte de alimentação, bateria, disco rígido, unidade leitora de mídia óptica, mouse, teclado e vídeo, incluindo especifi cação de marca, modelo, e outros elementos, comprovando as especifi cações técnicas do equipamento(s) ofertado(s), 
fazendo constar da proposta técnica a identifi cação e página(s) do(s) documento(s) onde se encontra descrita cada uma das características ofertadas.
No caso de catálogo com diversos modelos, o proponente deverá identifi car no próprio catálogo qual a marca/modelo/componentes e capacidades técnicas do equipamento ofertado em que estará concorrendo na licitação;
A proposta que não cumprir o disposto neste item será desclassifi cada, a falta de qualquer dos documentos exigidos no edital implicará na desclassifi cação da licitante, sendo vedada, a concessão de complementação da documentação exigida.
As unidades do equipamento deverão ser entregues devidamente acondicionadas em embalagens individuais adequadas de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e a armazenagem; 
O equipamento ofertado em proposta comercial deverá ser novo (sem uso, reforma ou recondicionamento) anterior, bem como, não poderá estar fora da linha de produção/fabricação ou descontinuado;
 A licitante declarada vencedora deverá fornecer equipamentos em conformidade às especifi cações técnicas constantes nesse Termo referencial, bem como, na proposta comercial, os quais não poderão ser inferiores as especifi cações mínimas técnicas 
exigidas;
Caso haja alteração por motivos de atualização tecnológica dos modelos de equipamentos ofertados/propostos, a LICITANTE, deverá comunicar as modifi cações e apresentá-las, inclusive com relação a linha substituta, para as devidas análises do TI desta 
Administração Pública, mantendo-a devidamente atualizada e informada sobre o assunto, 
Comprovação de que o produto ofertado pertence à linha corporativa. Não sendo aceitos equipamentos destinados ao uso da linha doméstica;
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8 15 Un. NOTEBOOK – TIPO II - 
Especifi cações Técnicas Mínimas
Display:
- Padrão Widescreen;
- Área visível mínima de 14” (quatorze);
- Peso máximo de 2,0 kg
- Altura máxima de 30mm 

Placa Mãe:
Chipset Intel Mobile Intel QM87 Express Chipset;
Suporte a expansão de memória de no mínimo 16GB, com suporte ao padrão DDR3 e compatível com frequências de 1600 Mhz;
Suporte a controladora de disco padrão SATA;
Possuir controladora de discos SATA 3.0 ou superior, em barramento PCI.
Deverá implementar mecanismos de redução de consumo de energia compatível com o padrão ACPI 1.0
Controladora gráfi ca integrada ao equipamento com suporte mínimo de 1366 X 768 pixels a 16 milhões de cores.  Ela deverá suportar Microsoft Direct X 10 com 256 de memória RAM fi xa ou com alocação dinâmica;
Deve suportar atualização remota da BIOS do equipamento
A placa mãe deverá possuir memória não volátil, para gravação de informações de inventário de hardware, que sejam acessíveis remotamente pela rede independente do estado do sistema operacional.
Suportar o controle remoto do equipamento independente do estado do sistema operacional como permitir o acesso a BIOS e a visualização remota do POST da máquina por uma console, bem como permitir iniciar o equipamento por um CD-ROM 
(integrado ao equipamento), bem como uma (.ISO ou .IMG) localizado em qualquer ponto da rede.
Deve disponibilizar evento de log de hardware remotamente, independente do estado do Sistema Operacional;
Deve possuir módulo TPM 1.2 (integrado) Trusted Platform Module, não sendo aceita solução soldada por meio de slot ou qualquer tipo de adaptação. Deverá ser fornecido software necessário para sua utilização.
Deverá permitir acesso remoto ao notebook por meio de interface gráfi ca, baseado em hardware (com controle remoto do equipamento), independente do estado do Sistema operacional instalado.
Processador:
- Processador de 4º geração de no mínimo 2 (dois) núcleos e com no mínimo 4 (quatro) threads com clock real mínimo de 1.9 GHz; 
- Deverá possuir memória cachê de no mínimo 3 MB (três megabytes);
Bateria:
Com no mínimo 4 células, padrão Polimero de Lition;

Memória:
- Deverá possuir memória mínima de 08 GB (oito gigabytes) instalada, padrão SDRAM DDR3-1066 (PC3-10600);
- Deverá possuir no mínimo 01 (um) slot livre após a confi guração fi nal do equipamento, para futuras expansões;

Disco Rígido:
- Deverá possuir 01 (uma) unidade de disco rígido com capacidade mínima de 1 TB (hum terabyte), padrão Serial ATA, velocidade de rotação de no mínimo 5400 RPM;

Leitores:
- Deverá possuir no mínimo 01 (um) Leitor de Cartão;

Vídeo:
- Deverá possuir 01 (uma) placa de vídeo;

Áudio:
- Deverá possuir suporte de áudio de alta defi nição;
- Deverá possuir microfone integrado;
- Deverá possuir caixas de som integrado;
- Deverá possuir saída para fone de ouvido Stereo;
- Deverá possuir entrada para Microfone Stereo;

Rede / Modem / Conectividade:
- Deverá possuir no mínimo 01 (uma) placa de rede tipo Ethernet 10/100/1000 NIC integrado, RJ-45 fêmea;
- Deverá possuir no mínimo 01 (uma) placa de rede tipo Wireless: 802.11 b/g/n;
- Deverá possuir no mínimo 01 (uma) Bluetooth 4.0;

Entradas / Saídas:
- Deverá possuir no mínimo 01 (uma) portas USB 2.0 e 02 (duas) portas USB 3.0;
- Deverá possuir no mínimo 01 (uma) porta VGA;
- Deverá possuir no mínimo 01 (uma) porta HDMI ou DisplayPort;
- Deverá possuir no mínimo 01 (uma) porta RJ-45;
- Deverá possuir no mínimo 01 (uma)  Smartcard reader
- Deverá possuir uma porta dockstation integrada, não sendo aceito soluções USB

Softwares:
- O equipamento deverá ser entregue com o Sistema Operacional Microsoft Windows 7 Professional, pré-instalado, em português do Brasil, com licença de uso;
- O equipamento deverá acompanhar de solução de recuperação, do mesmo fabricante do equipamento ofertado ou certifi cada por ele, com todos os drivers necessários para sua perfeita utilização, possibilitando a restauração da confi guração original de 
fábrica do equipamento além de geração de mídias de Recovery;

Outros:
- Deverá possuir no mínimo 01 (uma) Webcam 720 HD integrada; 
- O equipamento deve ser ofertado com maleta acolchoada especifi ca para transporte;

Garantia:
- O equipamento ofertado deverá pertencer à linha atual de produção de um mesmo fabricante. Isso deve ser comprovado na entrega da proposta técnica;
- Conformidade com a normativa RoHS. O equipamento (Notebook) deve comprovar que foi desenvolvido em acordo com a normativa RoHS – referente a redução / eliminação de materiais ambientalmente sensíveis.
- O equipamento deverá possuir a certifi cação ISO 7779 e ISO 9296, onde comprova que o equipamento não ultrapassa os limites estabelecidos de ruídos; 
- O equipamento proposto deverá possuir garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses “on-site” para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local;
- Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis no site do fabricante.
- Deverá ser disponibilizado uma linha gratuita (0800) e/ou site do fabricante para possíveis aberturas de chamados técnicos, essas informações deverão integrar a proposta técnica.

Possuir certifi cação ou atestado de avaliação e conformidade com a norma NBR 10.842, suas equivalentes IEC 60.950 (Safety of Information Tecnology Equipment including Electrical Business Equipment), IEC 61.000 e CISPR22/24 ou sua atualização, 
emitido por órgão competente acreditado pelo INMETRO ou por órgãos estrangeiros equivalentes;

Possuir certifi cação ou atestado de avaliação e conformidade com adiretiva  RoHS (Restrictionofthe Use of Certains Hazardous Substances), emitido por órgão competente acreditado pelo INMETRO ou por órgãos estrangeiros equivalentes, demonstrando 
que este não é fabricado utilizando as seguintes substâncias nocivas ao meio ambiente acima das quantidades permitidas: chumbo (Pb), cádmio (Cd), mercúrio (Hg), cromo hexavalente (Hex-Cr), bifenilos
polibromados (PBBs) e éteres difenil-polibromados (PBDEs); 

Declarações
O equipamento ofertado em proposta comercial deverá ser novo (sem uso, reforma ou recondicionamento) anterior, bem como, não poderá estar fora da linha de produção/fabricação ou descontinuado;
 A licitante declarada vencedora deverá fornecer equipamentos em conformidade às especifi cações técnicas constantes nesse Termo referencial, bem como, na proposta comercial, os quais não poderão ser inferiores as especifi cações mínimas técnicas 
exigidas;
Caso haja alteração por motivos de atualização tecnológica dos modelos de equipamentos ofertados/propostos, a LICITANTE, deverá comunicar as modifi cações e apresentá-las, inclusive com relação a linha substituta, para as devidas análises do TI desta 
Administração Pública, mantendo-a devidamente atualizada e informada sobre o assunto, 
Comprovação de que o produto ofertado pertence à linha corporativa. Não sendo aceitos equipamentos destinados ao uso da linha doméstica;
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Proceda-se a seguir, às providências complementares como comunicado e ou publicação e empenhamento, para 
os efeitos legais  
Itapetininga, 26 de maio de 2015.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO FINAL DO Pregão Presencial nº. 45/2015- Processo n°. 96/2015
que objetiva a objeto: aquisição de bica corrida para manutenção de estradas rurais do municipio de Itapetininga 
– secretaria municipal de agricultura e meio ambiente – sistema de registro de preços, realizado conforme ata 
de sessão pública, datada de 25 de maio de 2015, com a presença do Pregoeiro Ofi cial e da Equipe de Apoio 
desta Prefeitura Municipal de Itapetininga, HOMOLOGO todo o procedimento realizado que ADJUDICOU o 
objeto licitado ao proponente:
L&L COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS
       CNPJ: 21.764.495/0001-03

Item Quant Und. Descrição Marca Vr. 
unit

Vr. Total

01 20.000 TONE-
LADAS

BICA CORRIDA MASSARI 
MINERA-

ÇÃO

27,89 557.800,00

Proceda-se a seguir, às providências complementares como comunicado e ou publicação e empenhamento, para 
os efeitos legais.                                                           
Itapetininga, 26 de maio de 2015.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO FINAL DO Pregão Presencial nº. 46/2015- Processo n°. 81/2015, que 
objetiva a objeto: aquisição de tela de projeção e projetor para algumas unidades de saude, tendo em vista o 
cadastro das mesmas no fundo nacional de saude, conforme proposta nº.137810690000/1130-13. exclusivo para 
microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), realizado conforme ata de sessão pública, datada de 
25 de maio de 2015, com a presença do Pregoeiro Ofi cial e da Equipe de Apoio desta Prefeitura Municipal de 
Itapetininga, HOMOLOGO todo o procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto licitado ao proponente:

01-VALDEMAR FERNANDES DA SILVA ME
       CNPJ: 19.605.577/0001-55

Item Quant Und. Descrição Marca Vr. unit Vr. Total

01 04 UN TELA DE PROJEÇÃO- descrição: tela de projeção 
100”; fácil instalação e utilização, solução para qual-
quer ambiente; tecido: vinil convencional 1.0; fi xação: 
independente, sustentação por tripé; enrolamento: auto-
mático por mola, com botão esticador do tecido(tensor 
interno); perfi l: sextavado de alumínio com acabamento 
em pintura epóxi preta; altura total aprox. 2,20 m; di-
mensão da área de projeção:
Máximo (AxL): 1,95 X 1,80 m,
Mínimo (AxL): 1,20 X 1,80 m,

NARDELLI 
NRT0005

420,00 1.680,00

01 04 UN PROJETOR MULTIMIDIA- Características mínimas:
Resolução Nativa: 800 x 600 (SVGA)
Tipo de Projeção: Frontal/Teto/Retroprojeção
Contraste de no mínimo 2000:1
Conexões: VGA, Vídeo Composto, S-vídeo, Vídeo 
Componente, Áudio e USB
Tempo de Vida de lâmpada mínimo de 4.000 hrs em 
funcionamento normal e 5.000 hrs em modo econômico.
Brilho mínimo: 2500 Ansi Lumens.
Conectividade: Computador VGA (Mini D-sub 15 pin) 
x 1 Áudio in: Mini estéreo S-vídeo Vídeo composto 
(1RCA) x USB Tipo B
Controle remoto: Seleção de Fonte, Power, Aspecto, 
Modo de Cor, volume, A/V mudo, congelar, menu, Pg 
Up  e Pd Down, ajuda, auto, função mouse, ID.
Nível de ruído de no máximo 40 db em modo econô-
mico.
Correção de Trapézio  vertical +/-30 graus;
Tecnologia de projeção LCD
TV compatível NTSC: 480 linhas de TV;
PAL: 560 linhas de TV 
Sinal de entrada: NTSC/NTSC4.43/PAL/N-PAL/
PAL60/SECAM 480i, 480p, HDTV:720p, 1080i,
Reprodução de cores 24 bit, 16.7 milhões de cores;
Distancia de projeção de no mínimo 30” até 350”
Ficha técnica
Requerimentos elétricos;
Voltagem: AC 100-240V, +-10%
Frequência: 50/60 HZ

EPSON/ S17 1.520,00 6.080,00

Proceda-se a seguir, às providências complementares como comunicado e ou publicação e empenhamento, para 
os efeitos legais. Itapetininga, 26 de maio de 2015. 
WALTER DOS SANTOS JUNIOR 
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
DECRETO Nº. 999 DE 14.01.2013

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO FINAL DO Pregão Presencial nº. 26/2015- Processo n°. 60/2015
que objetiva a objeto: aquisição de materiais para execução de obras: barras de tubo, eletrodo e disco - secretaria 
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municipal de obras e serviços - sistema de registro de preços - exclusivo para microempresas (ME) e empresas 
de pequeno porte (EPP), realizado conforme ata de sessão pública, datada de 26 de maio de 2015, com a presen-
ça do Pregoeiro Ofi cial e da Equipe de Apoio desta Prefeitura Municipal de Itapetininga, HOMOLOGO todo o 
procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto licitado ao proponente:
AÇOS ITAPETININGA LTDA ME
       CNPJ: 02.421.213/0001-12

Item Quant Und. Descrição Mar-
ca

Vr. 
unit

Vr. Total

1 700 barra TUBO PRETO COM 6 METROS 2” X 2 mm TU-
BA-

ÇO

67,50 47.250,00

2 600 barra TUBO PRETO COM 6 METROS 1” X 1,5 mm TU-
BA-

ÇO

25,56 15.336,00

3 80 kg ELETRODO 2,5 mm DEN-
VER

9,80 784,00

4 40 Un. DISCO POLICORTE 10” X ⅛”X ⅞“ IC-
DER

5,36 214,40

Proceda-se a seguir, às providências complementares como comunicado e ou publicação e empenhamento, para 
os efeitos legais. Itapetininga, 27 de maio de 2015. 
WALTER DOS SANTOS JUNIOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
DECRETO Nº.999 DE 14.01.2013. 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO FINAL DO Pregão Presencial nº. 48/2015- Processo n°. 95/2015, que 
objetiva a objeto: contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de transporte por quilôme-
tro - secretaria municipal de agricultura e meio ambiente- sistema de registro de preço, realizado conforme ata 
de sessão pública, datada de 29 de maio de 2015, com a presença do Pregoeiro Ofi cial e da Equipe de Apoio 
desta Prefeitura Municipal de Itapetininga, HOMOLOGO todo o procedimento realizado que ADJUDICOU o 
objeto licitado ao proponente:

JULYA THEO COMERCIO DE PEÇAS E LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME
       CNPJ: 07.552.116/0001-82

Item Quant Und. Descrição Vr. 
unit

Vr. Total

1 100.000 km TRANSPORTE POR KM ATRAVES DE VEICULO. COM 
CAPACIDADE MINIMA DE 15 LUGARES, SEM CON-
TAR O MOTORISTA OU 16 LUGARES, INCLUSO O 
MOTORISTA.
VEÍCULO COM NO MÁXIMO 05 ANOS DE FABRICA-
ÇÃO, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS NO 
PERÍMETRO DO MUNICIPIO DE ITAPETININGA.
DESPESA COM MOTORISTA DEVIDAMENTE HABI-
LITADO, ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIOS, 
EVENTUAIS MULTAS, E DEMAIS OBRIGAÇÕES 
REFERENTE AO VEÍCULO SERÃO POR CONTA DA 
CONTRATADA.
A CONTRATADA DEVERÁ TER DURANTE TODO O 
PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PRESTAÇÃO DO SERVI-
ÇO DE TRANSPORTE APÓLICE DE SEGURO A FAVOR 
DE TERCEIROS POR DANOS MATERIAIS E CORPO-
RAIS, E A FAVOR DE PASSAGEIROS POR MORTE OU 
INVALIDEZ.
O COMBUSTIVEL SERÁ POR CONTA DA PREFEITU-
RA.
O VEÍCULO DEVERÁ ESTAR EM NOME DA EMPRE-
SA CONTRATADA.
VALORES MINIMOS DA APÓLICE DE SEGURO:
R$ 20.000,00 POR PASSAGEIROS COM COBERTURA 
PARA MORTE, INVALIDEZ.
R$ 30.000,00 CONTRA DANOS MATERIAIS A TERCEI-
ROS.
R$ 30.000,00 CONTRA DANOS CORPORAIS A TER-
CEIROS.

0,80 80.000,00

Proceda-se a seguir, às providências complementares como comunicado e ou publicação e empenhamento, para os efeitos 
legais Itapetininga, 29 de maio de 2015. LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA PREFEITO MUNICIPAL.

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2015 – PROCESSO Nº154/2015 
– OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA 2ª 
ETAPA DA ESCOLA EMEI LOCALIZADA NA AVENIDA JOSÉ SANTANA DE OLIVEIRA, VILA NOVA ITAPE-
TININGA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS BÁSICOS, CRONOGRAMA FÍSICO, FINAN-
CEIRO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANEXOS AO PROCESSO, CONFORME INFORMAÇÕES CONSTAN-
TES NO PRESENTE EDITAL. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Os envelopes “HABILITAÇÃO e 
PROPOSTA" deverão ser apresentados no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Itapetininga (térreo) sito na Praça 
dos Três Poderes n.º 1.000, Jardim Marabá, Itapetininga – SP, até às 10:00 horas do dia 14/07/2015. A abertura do envelope 
“Habilitação” ocorrerá no mesmo dia e local às 10:30 horas na, sala de Reuniões do Setor de Licitação da Prefeitura Munici-
pal de Itapetininga (térreo) sito na Praça dos Três Poderes n.º 1.000, Jardim Marabá, Itapetininga – SP, quando se procederá 
a rubrica, pelos presentes, dos elementos ali contidos. As sessões de aberturas serão realizadas na Sala de Reuniões de 
Licitação do Paço Municipal, localizada à Praça dos Três Poderes nº 1.000 – Jd. Marabá. Os editais estarão disponíveis no 
site: www.portal.itapetininga.sp.gov.br/licitacao no ícone da modalidade correspondente. Itapetininga, 29 de maio de 2015. 
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA Prefeito Municipal.

EDITAL DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES
A Prefeitura do Município de Itapetininga/SP, usando das atribuições legais, faz saber que fará realizar, pela empresa IN-
TEGRI BRASIL Projetos e Serviços Integrados, INSCRIÇÕES para o Processo Seletivo Simplifi cado de Provas P.S Nº 
01/2015 – com a supervisão da Comissão de Processo Seletivo especialmente nomeada pela Portaria nº 388/2015, de 26 de 
maio de 2015, para o Emprego constante do ITEM 2.5 – Do Quadro de Emprego, do Edital em tela.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
 1.1  O Processo Seletivo de Provas, para todos os efeitos terá validade de 01 ano, prorrogável por igual período, 
contados a partir da data da homologação que será publicada no Jornal Semanário Ofi cial da Prefeit   ura de Itapetininga, dis-
ponibilizado pela Internet no endereço www.integribrasil.com.br e afi xado no quadro de avisos da Prefeitura do Município 
de Itapetininga/SP. As contratações serão feitas por tempo estritamente necessário para atender às hipóteses previstas na 

Lei Complementar nº 89 de 26 de maio de 2015, observada a existência de recursos fi nanceiros pelo prazo máximo de 10 
meses. 
1.2 O período de validade estabelecido para este Processo Seletivo não gera, para a Prefeitura do Município de 
Itapetininga/SP, a obrigatoriedade de aproveitar todos os candidatos aprovados, além daquelas vagas previstas no quadro 
constante no ITEM 2.5. A habilitação dos demais candidatos constantes da listagem fi nal de classifi cação gera, para o can-
didato, apenas o direito à preferência na contratação, dependendo da sua classifi cação no Processo Seletivo.
1.3 O candidato uma vez inscrito no presente Processo Seletivo de Provas estará sujeito às normas e instruções 
especiais do presente Edital, e ainda submetidos à Lei Complementar nº 89 de 26 de maio de 2015,

2. DO EMPREGO

2.1   O presente PROCESSO SELETIVO DE PROVAS destina-se ao preenchimento de emprego, atualmente 
vago, de acordo com o constante do ITEM 2.5 – DO QUADRO DE EMPREGO, mais os que vagarem e ou forem criados, 
durante o prazo de validade do Processo Seletivo, regido pela CLT e pela Legislação Municipal pertinente.
2.2  As atividades inerentes Ao emprego serão desenvolvidas pelo sistema de plantões a ser elaborada pela Secreta-
ria Municipal de Saúde - conforme demanda – nas dependências das Unidades de Saúde do Município de Itapetininga/SP, 
localizadas na Zona Urbano e Rural - visando atender ao restrito interesse público.
A descrição do Emprego encontra-se disposta no ITEM 2.6 do Presente Edital.
Além do vencimento indicado no Quadro de Emprego são assegurados também a concessão de outros  benefícios 
previstos no Art. 13 da Lei Complementar nº 89 de 26 de maio de 2015, a saber:
I - Décimo terceiro salário, na proporção de 1/12 (um doze avos) por mês trabalhado ou fração superior a 15 
(quinze) dias; 
II - Direito às férias, decorridos 12 (doze) meses de efetivo exercício da função; 
III – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
IV – Verbas rescisórias incidentes, se houver;
QUADRO DE EMPREGO

Função Nº Vagas Requisitos Básicos Jornada dos 
Plantões Remuneração Valor de

Inscrição

3.01 – MÉDICO PLANTO-
NISTA – Ensino Superior 
em medicina e Registro no 
conselho de classe  

32
NIVEL SUPERIOR COMPLETO, 
MAIS O REGISTRO NO CONSELHO 
DE CLASSE.

* Item 2.5.1 **Item 2.5.2 R$ 11,00

* 2.5.1 – Jornada dos Plantões: Nos termos do Art. 7º, Inciso VI ou VII da Lei Complementar nº 89 de 26 de maio de 2015; 
a jornada de Trabalho será de:
No mínimo, 50 (cinquenta) plantões-hora mensais e, no máximo 115 (cento e quinze) plantões-hora mensais da Zona 
Urbana; ou
 No mínimo, 50 (cinquenta) plantões-hora mensais e, no máximo 102 (cento e dois) plantões-hora mensais da Zona Rural;
Os médicos serão lotados junto à Secretaria Municipal de Saúde e serão escalados de acordo com a conveniência e neces-
sidade para prestar serviços nas Unidades de Saúde da Administração Direta do Município, conforme previsto no inciso IV 
do art. 4º da Lei Complementar nº 89 de 26 de maio de 2015.

** 2.5.2 - Remuneração: Nos termos do Art. 12 da Lei Complementar nº 89 de 26 de maio de 2015;  a remuneração para 
os plantões,  será de: 
I - R$ 100,00 (cem reais) para cada plantão-hora realizado de segunda a sexta-feira nas Unidades de Saúde da Zona Urbana; 
II - R$ 115,00 (cento e quinze reais) para cada plantão-hora realizado de segunda a sexta-feira nas Unidades de Saúde da 
Zona Rural; 
III - R$ 140,00 (cento e quarenta reais) para cada plantão-hora realizado nos fi nais de semana, pontos facultativos e feriados 
nas Unidades de Saúde da Zona Urbana; 
IV – R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para cada plantão-hora realizado nos fi nais de semana, pontos facultativos e feria-
dos nas Unidades de Saúde da Zona Rural;
V - R$ 200,00 (duzentos reais) para cada plantão-hora realizado no Natal e Ano Novo nas Unidades de Saúde da Zona 
Urbana;
VI - R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) para cada plantão-hora realizado no Natal e Ano Novo nas Unidades de Saúde da 
Zona Rural;
DESCRIÇÃO DO EMPREGO: MÉDICO PLANTONISTA
Prestar assistência médica à população; Executar ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: crian-
ça, adolescente, adulto e idoso, de ambos os sexos; Orientar e supervisionar equipes auxiliares em atividades específi cas; 
Realizar o atendimento médico nas urgências e emergências das intercorrências dos pacientes acompanhados pela equipe 
dentro da resolutividade esperada para o nível local, referenciando quando necessário; Encaminhar aos serviços de maior 
complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do tratamento; Executar outras tarefas correlatas determinadas 
pela autoridade superior. 
Realizar o cuidado da saúde da população, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, e quando necessário no domi-
cílio e nos demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros); Realizar consultas clínicas, pequenos proce-
dimentos cirúrgicos, atividades em grupo na Unidade de Saúde e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos 
demais espaços comunitários (escolas, associações etc); Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontâ-
nea; Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fl uxos locais, mantendo sua respon-
sabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário; Indicar, de forma compartilhada com outros pontos de 
atenção, a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usu-
ário; Contribuir, realizar e participar das atividades de Educação Permanente de todos os membros da equipe; Participar do 
gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento das unidades de saúde; Participar do acolhimento 
dos usuários realizando a escuta qualifi cada das necessidades de saúde, procedendo a primeira avaliação (classifi cação de 
risco, avaliação de vulnerabilidade, coleta de informações e sinais clínicos) e identifi cação das necessidades de intervenções 
de cuidado, proporcionando atendimento humanizado, se responsabilizando pela continuidade da atenção em saúde; Re-
alizar busca ativa e notifi car doenças e agravos de notifi cação compulsória e de outros agravos e situações de importância 
local; Realizar reuniões de equipes a fi m de discutir em conjunto o planejamento e avaliação das ações da equipe, a partir 
da utilização dos dados disponíveis; Garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas de informação na Atenção 
Básica; Promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o  controle social; Executar outras 
tarefas correlatas determinadas pela autoridade superior.

3. CONSIDERAÇÕES GERAIS, PARA INSCRIÇÃO E REQUISITOS PARA ADMISSÃO
3.1  Considerações Gerais
 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. O deferimento da inscrição dar-se-á automaticamente, 
mediante o correto preenchimento da fi cha de inscrição, exclusivamente por meio eletrônico e ao pagamento do valor de 
inscrição correspondente Ao emprego que deseja  concorrer. 
 Objetivando evitar ônus desnecessários, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor de inscri-
ção somente após tomar conhecimento de todos os requisitos exigidos para o Seletivo.
 Aquele que preencher a fi cha de inscrição incorretamente ou prestar informações inverídicas, mesmo que o fato 
seja constatado posteriormente, será excluído do certame.
 As inscrições efetuadas em desacordo com as disposições deste Edital serão indeferidas.

3. 2  Condições para inscrição
 Ter nacionalidade brasileira, e no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparada pelo estatuto de igualdade 
entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, na forma do disposto no Artigo 13, do 
Decreto N. º 70.436/72;
 Ser possuidor do CPF devidamente ativo e do Documento de Identidade – RG – com foto.
 Efetuar o pagamento devido do valor de inscrição.
 Conhecer e estar de acordo com as normas e exigências do presente edital.
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3.3 Requisitos Gerais para Admissão
I  Estar em gozo de boa saúde física e mental;
II  Não ser portador de defi ciência incompatível com o exercício da atividade a ser desempenhada;
III  Não exercer cargo, emprego ou função pública na administração direta e indireta da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios na data de sua contratação, exceto nos casos previstos no inciso XVI, do artigo 37 da 
Constituição Federal;
IV  Possuir escolaridade e experiência compatíveis com a atividade a ser desempenhada nas áreas de serviços de 
clínica geral, e especialidades médicas;
V  Ter boa conduta;
VI  Aceitar realizar, no mínimo, 50 (cinquenta) plantões-hora mensais e, no máximo 115 (cento e quinze) plantões-
-hora mensais da Zona Urbana; ou
VII  Aceitar realizar no mínimo, 50 (cinquenta) plantões-hora mensais e, no máximo 102 (cento e dois) plantões-
-hora mensais da Zona Rural;
§ 1º  As condições estabelecidas nos incisos I e II deste artigo deverão ser comprovadas mediante avaliação a ser realizada 
pelo Serviço de Perícia Municipal.
VIII  Ter bons antecedentes, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis, políticos e eleitorais, bem como 
nada ter que o desabone ou que o torne incompatível com o desempenho de suas funções;
IX  Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade por prática de atos desabonadores;
X    Não exercer qualquer emprego ou função pública de acumulação proibida com o exercício do novo emprego;
3.3.1   A comprovação da documentação hábil de que os candidatos possuem os requisitos aqui exigidos para o Pro-
cesso  Seletivo, será solicitada por ocasião da contratação para o emprego.
3.3.2   A não apresentação de qualquer dos documentos implicará na impossibilidade de aproveitamento do candidato 
em decorrência de sua habilitação no Processo Seletivo, anulando-se todos os atos decorrentes de sua inscrição.

4. DAS INSCRIÇÕES

4.1  As inscrições fi carão abertas exclusivamente através da internet, no período de                                           01 DE 
JUNHO A 12 DE JUNHO DE 2015, devendo para tanto, o candidato:
a)  Acessar o site www.integribrasil.com.br; 
b)  Localizar o atalho correspondente aos Concursos e Seletivos com inscrições abertas, selecionar o PROCESSO 
SELETIVO DE PROVAS Nº 01/2015 da Prefeitura do Município de Itapetininga/SP e clicar sobre o Emprego pretendido. 
c) Digitar o CPF, preencher todos os dados solicitados na FICHA DE INSCRIÇÃO e CONFIRMAR OS DA-
DOS. 
d)  Em seguida, gerar o boleto bancário, imprimir e recolher o valor correspondente em qualquer banco ou institui-
ção fi nanceira a   utorizada, até a data de vencimento expressa no boleto bancário.
e) Após 03 (três) dias úteis contados a partir da data do pagamento do boleto bancário, verifi car na Área do 
Candidato, no site da Integri Brasil, se a inscrição encontra-se CONFIRMADA. Em caso negativo, contate-nos por e-mail: 
contato@integribrasil.com.br ou telefone (11) 4022-7166.
     IMPORTANTE: Consultar o Edital antes de efetivar a inscrição.
4.2 A INTEGRI BRASIL e a Prefeitura do Município de Itapetininga/SP não se responsabilizarão por solicitações 
de inscrição via Internet, não recebidas e/ou não confi rmadas decorrentes de problemas técnicos em microcomputadores, 
falhas de comunicação, congestionamento de linhas de transmissão ou outros fatores que impossibilitem a transferência de 
dados; 
4.3  O recolhimento do pagamento efetuado via Internet deverá ser feito até a data correspondente ao 
último dia de inscrição, respeitando-se para tanto o horário da rede bancária ou instituição fi nanceira autorizada; e os autos 
atendimentos, inclusive bankline, considerando-se para tal o horário de Brasília, sob pena de não ser processada e recebida. 
Não será aceito pagamento de inscrição após a data de vencimento impresso no boleto bancário, salvo os casos de venci-
mento em fi nais de semana e feriados, onde prevalecerá como vencimento o próximo dia útil; 
4.4  Os pagamentos realizados por AGENDAMENTO, DEPÓSITO BANCÁRIO ou CHEQUE não 
serão validados automaticamente pelo sistema. Neste caso, enviar o comprovante de pagamento e o boleto bancário digita-
lizado para o e-mail contato@integribrasil.com.br.
4.5  A inscrição somente será validada após a confi rmação do recebimento do crédito pela instituição 
fi nanceira competente e a inscrição paga por meio de cheque somente será considerada após a respectiva compensação.
4.6  No valor da inscrição já está inclusa a despesa bancária.
4.7  No prazo de no máximo 05 (cinco) dias antecedentes da data da realização das provas, conferir 
no site www.integribrasil.com.br, se os dados da inscrição efetuada pela internet foram recebidos e a importância do valor 
da inscrição paga. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em contato com a INTEGRI BRASIL através do e-mail: 
contato@integribrasil.com.br ou pelo telefone (11) 4022-7166, para verifi car o ocorrido.
4.8  Não serão aceitas inscrições via postal, fax, condicional, provisória ou fora do período da inscrição estabelecido 
neste edital, pedidos de isenção do valor de inscrição, alteração de Função ou devolução do valor de inscrição após o paga-
mento.
4.9 O candidato será responsável por qualquer erro, rasura omissão, bem como pelas informações prestadas, na 
fi cha de inscrição online.
4.10 Depois de feita a inscrição, os dados constantes da Ficha online somente poderão sofrer alterações no caso de 
mudança de endereço, fato que deverá ser devidamente fundamentado e encaminhado à comissão de Acompanhamento 
deste Processo Seletivo.
4.11 A Comissão de Acompanhamento deste Processo Seletivo não se responsabilizará por eventuais coincidências 
de datas e horários de inscrições ou provas e quaisquer outras atividades.
4.12 Eventualmente nos casos excepcionais em que, por razões de falha de sistema, o nome do candidato não conste 
na listagem de inscritos, o mesmo poderá ser admitido na sala para realizar a respectiva prova desde que esteja de posse da 
inscrição realizada via internet e do respectivo comprovante de pagamento.
4.13  Apenas para os casos dispostos no ITEM 4.12, o representante da Integri Brasil presente no local de realização 
das provas fará a verifi cação atestando a veracidade das informações e relatando em ata de ocorrência própria, para posterior 
análise, cuja publicação se fará incluir juntamente com Edital de Publicação dos resultados.
4.14 No dia da realização da Prova, o candidato deverá levar o comprovante de inscrição, Boleto Bancário devi-
damente autenticado pela instituição fi nanceira a quem foi feito o devido recolhimento, além do documento de identidade 
original com foto, ou algum outro documento especifi cado no ITEM 4.15.
4.15 Será considerado documento de identidade as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias 
de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar ou pelo Ministério das Relações Exteriores, Carteira Nacional de 
Habilitação (modelo atual com foto), cédula de identidade para estrangeiros (no prazo de validade). Também será aceito 
Cédula de identidade fornecida por órgãos ou conselhos de classe que, por Lei Federal, valem como documento de identida-
de, como por exemplo, as emitidas pelos conselhos regionais ou autarquias corporativas, carteira de trabalho e previdência 
social e Passaporte.
4.15.1  Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fi ns: Boletim de Ocorrência, Protocolos, Certidão 
de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação (modelo antigo sem foto), Carteira de Estudante, Crachás, 
Identidade Funcional de natureza pública ou privada.
4.16 Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao estabelecido neste Edital.
4.17 O Valor da inscrição a título de ressarcimento de despesas com material e serviços, é a que está estabelecida no 
ITEM 2.5 – DO QUADRO DE EMPREGO, constante do Edital, a favor da EMPRESA INTEGRI BRASIL – PROJETOS 
E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA. EEP, empresa responsável pelo Processo Seletivo;
4.18  O candidato que necessitar de Prova especial (letra ampliada), ledor, sala especial, intérprete de 
libras, ou condição especial deverá requerer durante o período de inscrição, em campo específi co da Ficha de Inscrição 
própria, ou solicitá-la, via SEDEX a empresa INTEGRI BRASIL – PROJETOS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA. 
EPP, localizada na Rua Dr. Graciano Geribello, 308, Bairro Alto – CEP 13.311-010, ITU/SP, até a data do encerramento das 
inscrições (neste caso, o candidato deverá informar o seu nome, RG, o nome do Processo Seletivo, o número do Edital e a 
Função ao qual concorre). 
4.19  O candidato que não o fi zer, seja qual for o motivo alegado, não terá a Prova especial preparada. A 
solicitação de condição especial será atendida obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade.
4.20 A candidata que tiver a necessidade de amamentar durante a realização das Provas deverá levar um acompa-

nhante, que fi cará em sala reservada para essa fi nalidade e que será responsável pela guarda da criança. A candidata nesta 
condição que não levar acompanhante, não realizará a prova.
4.21  A Comissão de Acompanhamento deste Processo Seletivo não se responsabilizará por eventuais 
coincidências de datas e horários de inscrições ou provas e quaisquer outras atividades.
4.22 O período de Inscrição, bem como todas as etapas constantes deste Edital serão realizadas observando o horário 
ofi cial de Brasília/DF.
4.23 Informações referentes ao Processo Seletivo poderão ser obtidas no site www.integribrasil.com.br ou de segun-
da a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00, pelo telefone (11) 4022-7166.

5. DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
5.1 Às pessoas portadoras de defi ciência ou necessidades especiais são asseguradas o direito de se inscrever neste 
PROCESSO SELETIVO, desde que a defi ciência de que são portadoras seja compatível com as atribuições da função.
5.2 Em obediência aos dispostos no art. 37 § 1º e 2º, Lei Federal n° 7.853/89 e no Decreto Federal n° 3.298, de 
20 de Dezembro de 1999, ser-lhe-á reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas abertas para a função a qual 
concorre, ou que vier a surgir durante a validade deste Processo Seletivo.
5.3 Se na aplicação do percentual disposto no ITEM 5.2, resultar número fracionado igual ou superior a 0,5 (cinco 
décimos), estará formada 01 (uma) vaga para candidatos Portadores de Defi ciência.  Se inferior a 0,5 (cinco décimos) a for-
mação da vaga fi cará condicionada à elevação da fração para o mínimo de 0,5 (cinco décimos), caso haja aumento sufi ciente 
do número de candidatos nomeados para o cargo.
5.4  Será considerada como defi ciência aquela conceituada na medicina especializada de acordo com os padrões 
mundialmente estabelecidos, observados os critérios médicos de capacitação laboral;
5.5  Não serão considerados como defi ciência os distúrbios de acuidade visual ou auditiva passíveis de correção 
simples pelo uso de lentes ou aparelhos específi cos;
5.6  Aos defi cientes visuais (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas, com tamanho de letra correspondente 
a corpo 24. O candidato que não solicitar condições especiais para a prova no prazo estabelecido, não a terá preparada seja 
qual for sua alegação;
5.7  É condição obstativa a inscrição no Processo Seletivo, a necessidade de auxiliares permanentes para auxiliar na 
execução das atribuições inerentes ao Cargo pretendido ou na realização da prova pelo portador de necessidade especial;
5.8  Não obsta à inscrição ou ao exercício da atividade a utilização de material tecnológico de uso habitual ou a 
necessidade de preparação de ambiente físico;
5.9 No ato da inscrição, o candidato portador de defi ciência ou necessidades especiais deverá declarar sua intenção 
de concorrer às vagas reservadas aos defi cientes físicos, mencionando a defi ciência da qual é portador. Ele também deverá 
enviar o Laudo Médico atestando a espécie, o grau ou nível de defi ciência, com expressa referência ao código correspon-
dente da Classifi cação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa de defi ciência, via SEDEX para a 
INTEGRI BRASIL PROJETOS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA EPP, localizada na Rua Dr. Graciano Geribello, 
308 – CEP: 13.311-010 - Itu/SP, até a data do encerramento das inscrições. Importante: mencionar o nome completo do 
candidato, nome do Processo Seletivo, número do edital e cargo ao qual concorre. 
5.10 O candidato que declarar falsamente a defi ciência será excluído do PROCESSO SELETIVO, se confi rmada 
tal situação, em qualquer fase deste Processo Seletivo, sujeitando-se as consequências legais pertinentes;
5.11  Os portadores de defi ciência participarão deste Processo Seletivo em igualdade de condições com os demais 
candidatos no que concerne: a) ao conteúdo das provas escritas; b) à avaliação e aos critérios de aprovação; c) ao horário e 
ao local de aplicação das provas; d) à nota mínima exigida para todos os demais candidatos;
5.12  Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas aos portadores de defi ciência, essas serão preenchi-
das pelos demais candidatos, observando-se a ordem de classifi cação;
5.13  A publicação do resultado fi nal do Processo Seletivo será feita em duas listas, contendo, a primeira, a pontuação 
de todos os candidatos, inclusive a dos portadores de defi ciência, e a segunda, somente a pontuação destes últimos, obser-
vada a respectiva ordem de classifi cação;
5.14  À medida que forem sendo oferecidas as vagas - a Prefeitura Municipal de ITAPETININGA/SP convocará, 
para o seu preenchimento, os candidatos pela ordem de classifi cação, até a 9ª vaga constante da listagem geral, para en-
tão destinar a primeira vaga reservada e chamamento pela listagem destinada aos portadores de defi ciência. Em caso de 
surgimento de novas vagas no decorrer do prazo de validade do PROCESSO SELETIVO, aplicar-se-á a mesma regra e 
proporcionalidade previstas no ITEM 5.2;
5.15  O candidato portador de defi ciência que no ato de inscrição não declarar essa condição ou ainda não enviar 
o Laudo Médico, não será considerado como portador de necessidade especial, apto para concorrer às vagas reservadas, 
mesmo que tenha assinalado tal opção no ato da inscri   ção online. Neste caso não poderá impetrar recurso em favor de sua 
situação posteriormente. 
5.16  Os candidatos Portadores de Defi ciência, aprovados e habilitados - quando chamados - serão avaliados pelo 
Serviço de Perícia Municipal.

6. DAS ISENÇÕES DO VALOR DE INSCRIÇÃO

6.1 Não haverá isenções do valor de inscrição no presente Processo Seletivo.

7. DAS PROVAS

7.1 DA PROVA OBJETIVA – FASE ÚNICA
 7.1.1 O Processo Seletivo constará de Prova Objetiva para todos os candidatos inscritos; de caráter  Classifi ca-
tório, com questões de múltipla escolha, visando à capacitação para o Emprego do presente Edital.
  7.1.2 As Provas Objetivas serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, constando 
de 25 (vinte e cinco) questões, em forma de testes, de múltipla escolha, com 04 alternativas cada uma, onde apenas uma 
alternativa é correta, valendo 04 (quatro) pontos cada questão assinalada corretamente.
 7.1.3 A duração das Provas Objetivas será de 02h30min (duas horas e trinta minutos). Iniciadas as provas ne-
nhum candidato poderá se retirar da sala antes de completada 30 (trinta) minutos, a partir do início da realização da prova, 
exceto quando acompanhado de um fi scal.

7.2    A Prova Objetiva visa avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desem-
penho da função, e será constituída com a seguinte composição: 
7.2.1  LEGISLAÇÃO: 10 QUESTÕES
BRASIL, Constituição Federal de 1988 – Título VIII, Capítulo II, Seção II, Artigos de 196 a 200, Da Saúde.
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.080 de 19/09/1990. Diário Ofi cial da União. Brasília, 20/09/1990.
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.142 de 28/12/1990. Diário Ofi cial da União. Brasília, 29/12/1990.
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 399  - Pacto de Gestão. Diário Ofi cial da União, fevereiro de 2006. Brasília, 2006.
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 648, de 28 de março de 2006. Brasília, 2006. Aprova a Política. 
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica para o 
Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde. Disponível em http://www.saude.gov.
br/dab. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Regionalização da  assistência à saúde: Aprofundando a descentralização com equidade no 
acesso. Norma Operacional da Assistência à Saúde NOASSUS 01/2002 (Portaria MS/GM n.º 373, de 27 de fevereiro de 
2002, e regulamentação complementar). 2ª ed. rev. atual. Brasília: MS; 2002. Série A: Normas e Manuais Técnicos.

7.2.2  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 15 QUESTÕES
Atendimento inicial ao politraumatizado; Parada cárdio respiratória; Hemorragia digestiva alta; Traumatismo crânio-ence-
fálico; Acidente vascular cerebral; Infecção no trato urinário; Asma brônquica (broncoespasmo); Urgência e Emergências 
hipertensivas; Síndrome coronariana aguda; Infecções do trato respiratório. Enfermidades do estômago e do esôfago (Sín-
dromes dispépticas. Úlcera péptica. Gastrites. Esofagites de refl uxo); Enfermidades dos intestinos (Transtornos diarreicos. 
Cólon Irritável. Parasitoses Intestinais.) Enfermidades do Pâncreas comuns na prática clínica. Enfermidades do fígado e 
vias biliares (Cirrose. Hepatite. Colecistopatias). Enfermidades do aparelho circulatório (Cardiopatia Isquêmica. Infarto 
agudo do miocárdio. Insufi ciência Cardíaca. Arritmias. Cardiopatias oro-valvulares. Arteriosclerose. Hipertensão Arterial. 
Cor Pulmonale. Insufi ciência Venosa. Insufi ciência Arterial Periférica. Trombofl ebite);  Enfermidades Respiratórias (In-
sufi ciência Respiratória. Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Asma Brônquica. Enfi sema. Pneumonias. Tuberculose 
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Pulmonar. Pleurites) Enfermidades dos rins e vias urinárias (Litíase renal. Infecção Urinária. Cistites.) Enfermidades do 
Sistema Nervoso Central (Acidentes Vasculares Cerebrais. Doença de Parkinson. Meningites. Epilepsia. Vertigens. Cefa-
leias.) Enfermidades Hematológicas (Anemias. Leucemias.) Enfermidades Metabólicas e Endócrinas (Diabetes Mellitus. 
Hipertireoidismo. Hipotireoidismo. Hipoglicemias. Obesidade. Gota. Dislipidemias. Hiopovitaminoses. Desnutrição.) Do-
enças infecciosas e doenças sexualmente transmissíveis (Síndrome da Imunodefi ciência Adquirida. Hanseníase. Cólera. 
Raiva. Leptospirose. Dengue. Rubéola. Tétano. Parotidite. Estreptococcias. Estafi lococcia. Sinusite. Amigdalite.) Enfermi-
dades Reumáticas (Artrite Reumatóide. Febre reumática. Lupus Eritematoso Sistêmico. Osteoporose. Osteoartrose. Bur-
sites. Lombalgias. Lesões por Esforços Repetidos)  Enfermidades Dermatológicas (Micoses de pele. Dermatites. Eczema.  
Urticária. Escabiose. Pediculose.) Enfermidades psiquiátricas (Ansiedade. Depressão) Enfermidades comuns na infância 
(Esquema básico de imunização. Negligência e maus tratos na infância.) Alcoolismo e Tabagismo. Planejamento Familiar. 
Métodos contraceptivos. Aleitamento Materno. Atuação em Ginecologia: Gravidez, Parto, Puerpério; Atuação em Geria-
tria: envelhecimento normal e doenças da senilidade. Antibioticoterapia.

8. DA CONVOCAÇÃO E DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA PROVA 

8.1 A prova será aplicada no dia 21 de Junho de 2015, na cidade de ITAPETININGA/SP, em local e horário, a 
saber:
PROVA 21/06/2015 – PERÍODO: MANHÃ
ABERTURA DOS PORTÕES: 08h30min. FECHAMENTO: IMPRETERIVELMENTE ÀS 09h00min.

3.01 – MÉDICO PLANTONISTA EMEF. PROFª JANDYRA VIEIRA MARCONDES - Rua 
General Carneiro nº 400 – Centro - ITAPETININGA/SP

8.1.2.  Excepcionalmente poderá haver mudanças na data prevista dependendo do número de inscritos e a disponibi-
lidade de lugares para a realização das provas.
8.1.3  Os candidatos que tiverem as inscrições deferidas, fi cam desde já convocados  para a realização das provas nos 
termos do item 8.1. 
8.1.4 Não haverá convocação e ou avisos via correio e ou por e-mail.
8.1.5 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da Prova Objetiva com antecedência de 
30 (trinta) minutos, munido OBRIGATORIAMENTE de:
Caneta de tinta Azul ou preta, lápis preto e borracha;
Do comprovante de inscrição (boleto acompanhado do respectivo comprovante de pagamento);
Documento Original de IDENTIDADE (com foto).

8.2  DA PRESTAÇÃO DA PROVA OBJETIVA – FASE ÚNICA
8.2.1 O candidato deverá chegar ao local das Provas com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário 
estabelecido para a realização das provas, visto que os portões de acesso às salas de prova serão fechados rigorosamente no 
horário estabelecido em edital de convocação, e ainda:
Somente será admitido para realizar a prova o candidato que estiver munido de documento de identidade original com foto, 
descritos no ITEM 4.15 devendo estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identifi cação do candidato com clareza.
Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fi ns: Boletim de Ocorrência, Protocolos, Certidão de Nasci-
mento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação (modelo antigo sem foto), Carteira de Estudante, Crachás, Identi-
dade Funcional de natureza pública ou privada.
Não será admitido no local de prova o candidato que se apresentar após o horário determinado.
Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justifi car o atraso ou a ausência do candidato.
8.2.2 Os eventuais erros de digitação de nome, número de documento de identidade e data de nascimento, deverão 
ser corrigidos no dia da prova objetiva, em formulário específi co.
8.2.3 No ato da realização da prova objetiva será fornecido o Caderno de Questões e o Gabarito Ofi cial, no  
qual o candidato deverá assinalar as respostas. 
8.2.4 Somente haverá substituição do Gabarito de Respostas se o mesmo estiver com falhas de impressão  
que impossibilitem o candidato de imprimir ali suas respostas.
8.2.5 No decorrer da Prova o candidato que observar qualquer anormalidade gráfi ca ou irregularidade na formulação 
de alguma questão, deverá manifestar-se junto ao Fiscal de Sala que anotará na folha de ocorrências para posterior análise 
da banca examinadora, sob pena de não poder apresentar, posteriormente, eventual recurso.
8.2.6 Ao terminar a Prova Objetiva, o candidato entregará o Caderno de Questões e o Gabarito Ofi cial pré-identifi -
cado e devidamente assinado ao fi scal de sala. Os gabaritos sem assinatura não serão  computados e o candidato será ex-
cluído do Processo Seletivo.
8.2.7 Por razões de ordem técnica e de segurança, não serão fornecidos exemplares ou cópias do Caderno de Ques-
tões aos candidatos ou às instituições de Direito Público ou Privado, mesmo após o encerramento do Processo Seletivo, 
fi cando desde já estabelecido que:
Quaisquer dúvidas relacionadas ao conteúdo, às questões ou alternativas constantes do Caderno de Questões, o candidato 
deverá anotá-las e no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência da Prova, protocolar o respectivo recurso, nos termos 
do presente Edital.
Possíveis, dúvidas sobre questões aplicadas e/ou questionamentos sobre seu conteúdo ou formas de apresentação da prova 
não servirão de motivos ou alegação para pedido de vista e ou revisão de Prova. 
O Gabarito Ofi cial e o Resultado Preliminar deverão ser divulgados a partir das 18h00min do dia seguinte da realização 
da Prova, bem como o Caderno de Provas, que fi carão disponíveis no site apenas durante o período de recurso contra a 
aplicação da Prova Objetiva e divulgação dos Gabaritos.
8.2.8 Ao fi nal das provas, os 02 (dois) últimos candidatos deverão permanecer na sala, sendo liberados somente 
quando ambos tiverem vistado o verso de todos os Gabaritos e assinado a ata da Prova Ofi cial.

9. DO JULGAMENTO E CORREÇÃO DA PROVA 

9.1  DO JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA – FASE ÚNICA
9.1.1 As Provas serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, estando habilitados os candidatos que 
obtiverem no mínimo 01 (UM) acerto totalizando 4 (QUATRO) pontos.
9.1.2 Não serão computadas as questões em branco ou assinaladas a lápis, as questões com duas ou mais alternativas 
assinaladas e as questões rasuradas. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à assina-
tura, pois qualquer marca poderá ser lida incorretamente pelo sistema de correção, acarretando anulação parcial ou integral 
da prova daquele candidato.
9.1.3 Os pontos correspondentes às questões porventura anuladas serão atribuídos a todos os candidatos, indepen-
dente da formulação de recursos.
9.1.4   O candidato que não obtiver o número mínimo de pontos exigidos neste Edital estará automaticamente elimi-
nado do Processo Seletivo.
9.1.5  Não será permitido vista de prova, salvo se, e quando houver solicitação Judicial.

10. DA PONTUAÇÃO POR TITULAÇÃO
 10.1 Não haverá contagem de pontos por títulos no presente Processo Seletivo. 

11. DA CLASSIFICAÇÃO
11.1 A nota fi nal do candidato habilitado no Processo Seletivo será igual a pontuação da Prova Escrita Objetiva.
11.2 Em caso de igualdade na classifi cação defi nitiva terão preferência sucessivamente: 
O candidato que tiver mais idade;
O candidato que tiver maior número de fi lhos menores de 18 anos ou inválidos;
Sorteio.
11.3 Os candidatos aprovados serão classifi cados por ordem decrescente de valor da nota fi nal.

12. DO RECURSO
12.1 O candidato poderá apresentar recurso no prazo de 24 (vinte e quatro horas) da divulgação, desde que versem, 
exclusivamente, sobre questões de legalidade contadas, respectivamente a partir da:

 a) Publicação do Edital; 
 b) Da aplicação das Provas; 
 c) Da divulgação das Provas e dos Gabaritos Ofi ciais;
 d) Do Resultado das Provas.
e) Da Classifi cação, exclusivamente quando se tratar de erro de lançamento, critério de desempate ou falha   de sistema.
12.2 No caso de recurso em pendência, o candidato participará, condicionalmente, da fase subsequente do Processo 
Seletivo.
12.3 O recurso deverá ter argumentação lógica e consistente, caso contrário será preliminarmente indeferido.
12.4 Recursos inconsistentes e/ou fora das especifi cações estabelecidas neste edital serão preliminarmente indeferi-
dos. 
12.5  O candidato interessado em interpor recurso quanto a qualquer uma das fases estabelecidas no ITEM 12.1 
deverá proceder da seguinte maneira:
a)  Acessar o site www.integribrasil.com.br;
b) Clicar sobre o “Painel do Candidato”, digitar o CPF e a Senha cadastrada; 
c)  Localizar o botão “RECURSO” (que estará visível dentro do prazo disponível para algum tipo de recurso).
d)  Preencher corretamente os campos do formulário correspondente ao tipo de recurso.
e)  Clicar em enviar.
12.6 Não serão aceitos recursos que: 
a) Estejam em desacordo com o ITEM 12 deste Edital.
b) Estejam fora do prazo estabelecido para cada etapa.
c) Não apresentem fundamentação lógica e consistente.
d) Apresentem argumentação IDÊNTICA a outro recurso recebido anteriormente.
12.7  Recebido o pedido de recurso, a Banca Examinadora decidirá pela manutenção, reforma do pedido ou ato 
recorrido, dando-se ciência da referida decisão à Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo e ao interessado, 
sendo que a resposta ao Candidato poderá ser acessada via “Painel do Candidato” no site www.integribrasil.com.br.
12.8 Em hipótese alguma haverá, vista de Provas, revisão de recursos e recurso do recurso.
12.9  O recurso apresentado fora do prazo estabelecido será indeferido.
12.10 Se do exame de recursos resultar anulação de questão (ões) ou de item (ns) de questão, ou alteração de 
Gabarito(s), a pontuação  correspondente a essa (s) questão (ões), item (ns) ou alteração (ões) de Gabarito(s) 
será (ão) atribuído (s) a todos os candidatos, independente de terem recorrido, fi cando desde já estabelecido que o candidato 
que acertou uma questão, e posteriormente esta seja anulada, ele permanecerá com o ponto já conquistado pelo acerto da 
questão.
12.11 Após julgamento dos recursos será divulgado as devidas alterações ocorridas caso haja procedência de recurso 
interposto dentro das especifi cações, podendo eventualmente alterar o resultado da prova, classifi cação fi nal e ou até a 
desclassifi cação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para aprovação no Processo Seletivo. 
12.12 Se do exame de recursos, resultar, a anulação de questão ou de item de questão, ou alteração de Gabarito, a pontuação 
correspondente a essa questão, item ou alteração de Gabarito será atribuído a todos os candidatos, independente de terem 
recorrido, fi cando desde já estabelecido que:
a)  O candidato que acertou uma questão, e posteriormente esta seja anulada, ele permanecerá com o ponto já 
conquistado pelo acerto da questão;
b) O candidato que acertou uma questão, e posteriormente esta seja alterada, ele perderá o ponto conquistado anteriormente 
pelo acerto da questão;

13. DA CONTRATAÇÃO PARA O EMPREGO
13.1 A convocação para preenchimento da vaga obedecerá rigorosamente à ordem de Classifi cação Final estabele-
cida quando da Homologação do Processo Seletivo.
13.2 Por ocasião da convocação para preenchimento será exigido do candidato o documento relativo à confi rmação 
das condições estabelecidas no presente Edital, sendo que a sua inexistência ou eventual irregularidade implicará na imedia-
ta eliminação do Processo Seletivo, anulando-se todos os atos decorrentes da sua inscrição.
O candidato deverá apresentar, ainda, os documentos pessoais e Carteira Profi ssional nos moldes exigidos pela CLT e 
Legislação Municipal vigente.
Entregar também 02 (duas) fotos “3 x 4” recentes.
Atestado de Antecedentes Criminais.
A Prefeitura do Município de Itapetininga/SP poderá solicitar outros documentos que julgar necessário.
13.3  A não apresentação dos documentos na conformidade deste Edital impedirá a formalização de sua contratação.
13.4  A convocação para preenchimento será feita inicialmente por Edital, a ser publicado no Jornal Semanário 
Ofi cial da Prefeitura de Itapetininga. 
13.5  Para efeito de preenchimento da vaga, o candidato convocado será submetido à Perícia Médica, de caráter eli-
minatório, promovida pela Prefeitura do Município de Itapetininga/SP, que avaliará a capacidade física e mental de acordo 
com a especifi cidade do trabalho. Da decisão da perícia médica não caberá recurso.
13.6 O (A) candidato (a) convocado (a) para preenchimento que recusar desistir por escrito ou se admitido, deixar 
de entrar em atividade no prazo estipulado pela Administração, perderá o direito decorrente de sua Classifi cação.
13.7 Os candidatos classifi cados dentro do número de vagas disponíveis e que cumprirem com todas as exigências 
previstas neste Edital serão chamados e sua contratação se dará pelo regime CELETISTA, por período de 10 meses .

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1  A inexatidão das afi rmativas e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verifi cadas a qualquer tempo, 
em especial por ocasião da contratação, acarretarão a nulidade da inscrição, com todas as suas decorrências, sem prejuízo 
das demais medidas de ordem administrativa, civil ou criminal;
14.2  O candidato deverá manter atualizado seu endereço durante o prazo de validade do Processo Seletivo, desde 
que aprovado, junto à Prefeitura do Município de Itapetininga/SP; não lhe cabendo qualquer reclamação caso não seja 
possível à mesma informá-lo da contratação, por falta da citada atualização;
14.3 O não atendimento, pelo candidato, das condições estabelecidas neste Edital, implicará sua eliminação do Pro-
cesso Seletivo, a qualquer tempo;
14.4 Será excluído do Processo Seletivo o candidato que, além das demais hipóteses previstas neste Edital:
Apresentar-se após o horário estabelecido para a realização da (s) prova (s);
Apresentar-se para a prova em outro local que não seja o previsto no Edital de Convocação;
Não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado;
Não apresentar um dos documentos de identidade exigidos nos termos deste Edital, para a realização da prova;
Ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fi scal;
Ausentar-se do local de prova antes de decorrido o prazo mínimo;
For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de calculadoras, livros, notas ou impressos não 
permitidos;
Estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (Pager, celulares, etc.);
Lançar mão de meios ilícitos para a execução da Prova;
Não devolver integralmente o material solicitado;
Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.
14.5 É de inteira responsabilidade de o candidato acompanhar os Editais, Comunicados e demais publicações re-
ferentes a este Processo Seletivo nos meios indicados, como o site www.integribrasil.com.br e no quadro de avisos da 
Prefeitura do Município de Itapetininga/SP.
14.6 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada 
a providência ou evento que lhes disserem respeito ou até a data da convocação dos candidatos para a prova correspondente, 
circunstância que será mencionada em edital ou aviso a ser publicado.
14.7 No que tange ao presente Processo Seletivo, os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Acompa-
nhamento, especialmente nomeado pela Portaria nº 388 de 26 de maio de 2015, pela INTEGRI BRASIL – PROJETOS E 
SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA EPP.
14.8 Os documentos não exigidos judicial ou extrajudicialmente, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados do 
encerramento da publicação da Classifi cação Final do Processo Seletivo serão disponibilizados para envio à Prefeitura do 
Município de Itapetininga/SP. Caso não seja requisitado e/ou não havendo manifestação, serão incinerados;
14.9 A INTEGRI BRASIL está apta a emitir Atestado ou Declarações de Aprovações no Certame, se houver interes-
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se do candidato, este poderá requerer seu certifi cado de aprovação através do e-mail contato@integribrasil.com.br e recolher 
o valor do certifi cado informado no ato da solicitação.
14.10 Para efeito de contagem de prazos para recursos será considerada a data de publicação dos atos relativos ao presente 
Processo Seletivo no site www.integribrasil.com.br.
14.11 Caberá ao Prefeito Municipal a homologação dos resultados do Processo Seletivo.

Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente Edital, que fi ca à 
disposição pela Internet no endereço  www.integribrasil.com.br e  publicado no Jornal Semanário Ofi cial da Prefeitura de 
Itapetininga, bem como afi xado em local de costume. 
ITAPETININGA/SP,  29 DE MAIO DE  2015.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ATO DA MESA Nº 41/2015
Dispõe sobre autorização à Presidente da Câmara para realizar o processo licitatório que especifi ca, e dá outras providências.
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo 
art. 7º, inciso XXII, do Regimento Interno da Casa,
R E S O L V E:
Art. 1º É concedida, à Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga, autorização expressa para a realização de processo 
licitatório visando à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva 
em aparelhos de ar condicionado da Câmara Municipal de Itapetininga.
Art. 2º Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação.
Itapetininga, 04 de maio de 2015

Maria Lúcia Lopes da Fonseca Haidar Antônio Fernando Silva Rosa Júnior
Presidente Vice-Presidente
Fuad Abrão Isaac Sidnei Teixeira Barbosa
1º Secretário 2º Secretário

Este ato foi registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.
EDMUNDO JOSÉ VASQUES NOGUEIRA

DIRETOR GERAL

ATO DA MESA Nº 42/2015
Dispõe sobre exoneração de funcionária da Câmara Municipal de Itapetininga
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo 
art. 26, inciso III, da Lei Orgânica Municipal,
R E S O L V E:
Art. 1° Exonerar do cargo de Assessor Parlamentar, referência III, de provimento em comissão, do quadro de pessoal da 
Câmara Municipal de Itapetininga a senhora Bruna Ludwig, a partir de 11 de maio de 2015.
Art. 2º Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação.
Itapetininga, 12 de maio de 2015.

Maria Lúcia Lopes da Fonseca Haidar Antônio Fernando Silva Rosa Júnior
Presidente Vice-Presidente
Fuad Abrão Isaac Sidnei Teixeira Barbosa
1º Secretário 2º Secretário

Este ato foi registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.
EDMUNDO JOSÉ VASQUES NOGUEIRA

DIRETOR GERAL

ATO DA MESA Nº 43/2015.
Dispõe sobre nomeação de funcionário da Câmara Municipal de Itapetininga
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo 
art. 26, inciso III, da Lei Orgânica Municipal,
R E S O L V E:
Art. 1° Nomear o senhor Marco Antônio Arantes Terra, no cargo de Assessor Parlamentar, Referência III, de provimento em 
comissão, do quadro de pessoal da Câmara do Município de Itapetininga, a partir de 13 de maio de 2015.
Art. 2º Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação.
Itapetininga, 13 de maio de 2015.

Maria Lúcia Lopes da Fonseca Haidaro Antônio Fernando Silva Rosa Júnior
Presidente Vice-Presidente
Fuad Abrão Isaac Sidnei Teixeira Barbosa
1º Secretário 2º Secretário

Este ato foi registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.
EDMUNDO JOSÉ VASQUES NOGUEIRA

DIRETOR GERAL

ATO DA MESA Nº 44/2015.
Dispõe sobre a concessão de Adicional de Nível Universitário à servidora da Câmara Municipal de Itapetininga.
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando o disposto no art. 187 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (LC nº 26/2008);
Considerando que o referido dispositivo foi regulamentado pela Portaria nº 06/2012;
Considerando o decidido no Procedimento Administrativo nº 04/2015;
Considerando que compete privativamente à Mesa da Câmara a concessão de gratifi cações aos servidores do Legislativo 
(art. 26, III, da LOMIta).
R E S O L V E:
Art. 1º Fica concedida à servidora Natasha Paschoalique dos Santos, Repórter Cinematográfi ca, escala CE4, a gratifi cação 
de Nível Universitário prevista no art. 187 da LC nº 26/2008 e regulamentada pela Portaria nº 06/2012, no percentual de 
10% (dez por cento) do seu vencimento base. 
Art. 2º A referida gratifi cação cessará automaticamente em qualquer das hipóteses previstas no art. 3º, § 2º, e art. 4º, ambas 
da Portaria nº 06/2012. 
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 06 de maio de 2015.
Itapetininga, 25 de maio de 2015.

Maria Lúcia Lopes da Fonseca Haidar Antônio Fernando Silva Rosa Júnior
Presidente Vice-Presidente

Fuad Abrão Isaac Sidnei Teixeira Barbosa
1º Secretário 2º Secretário

Este ato foi registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.
EDMUNDO JOSÉ VASQUES NOGUEIRA

DIRETOR GERAL

PORTARIA Nº 78 DE 22 DE MAIO DE 2015
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso 
de suas atribuições legais; resolve      
Art. 1º Nomear a Senhora Daniela Machado Godoi Fransozi para ocupar o cargo em Comissão de Diretor Administra-
tivo e Financeiro do SEPREM, Referência V, a partir de 22 de maio de 2015, com base na Lei Complementar nº 49, de 
23.04.2012.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Serviço de Previdência Municipal
SEPREM

JAIME DE CARVALHO
PRESIDENTE

PORTARIA/SEPREM Nº 079, DE 20 DE MAIO DE 2015.
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal – SEPREM, no uso de suas atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM/Nº. 070/2015, 
RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder com fundamento nos Artigos 29 Inciso I e  71 da Lei Complementar n° 49 de 23-04-2012, PENSÃO  
por morte da funcionária municipal MALVINA DEMETRIO FERREIRA CARRIEL, ao dependente, FRANCISCO 
CARRIEL, Esposo, a partir de 18-05-2015.
Artigo 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JAIME DE CARVALHO
PRESIDENTE DO SEPREM

                    
PORTARIA/SEPREM Nº 080, DE 20 DE MAIO DE 2015.

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 Nº 071/2015, 
RESOLVE:
Artigo 1º- Conceder Aposentadoria Especial com fundamento na Súmula Vinculante nº 033 de 09-04-2014, e nos termos 
dos Arts. 1º, 2º e 7º,  das  Instruções Normativas nº 01  de 22-07-2010,  e nº 03  de 23-05-2014, a  partir de 13-05-2015, à 
funcionária JOSEFINA MENDES DOS SANTOS , Auxiliar de Enfermagem Ref. 08-F, lotada na Secretaria Municipal 
da Saúde. 
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data  de sua publicação

JAIME DE CARVALHO
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM Nº 081, DE 20 DE MAIO DE 2015.
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 Nº 072/2015, 
RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 38 Inc. III, da Lei Complementar nº. 49  de 23-04-2012 , a partir de 16-05-2015, 
a funcionária LEA MARIA PINTO BUENO, Professora de Educação Básica II - Infantil, Faixa 02-A, lotada na Secretaria 
Municipal da Educação.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

JAIME DE CARVALHO
PRESIDENTE DO SEPREM                     

PORTARIA/SEPREM Nº 082, DE 20 DE MAIO DE 2015.
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 Nº 073/2015, 
RESOLVE:
Artigo 1º- Conceder Aposentadoria Especial com fundamento na Súmula Vinculante nº 033 de 09-04-2014, e nos termos 
dos Arts. 1º, 2º e 7º,  das  Instruções Normativas nº 01  de 22-07-2010,  e nº 03  de 23-05-2014, a  partir de 24-05-2015, ao 
funcionário MIGUEL FRANCISCO DE PROENÇA , Operador de Máquina Ref. 08-F, lotado na Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços. 
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

JAIME DE CARVALHO
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA Nº 83 DE 25 DE MAIO DE 2015
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso 
de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Nomear em estágio probatório o (a) concursado (a), a partir de 25 de maio de 2015, tendo em vista a classifi cação 
obtida no Concurso Público 01/2014, devidamente homologado, no cargo abaixo relacionado:
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – Ref. 09

NOME RG CLASS.
BRUNA CAROLINA DE ALMEIDA GOMES 40.407.669-5 5º

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Serviço de Previdência Municipal
SEPREM

JAIME DE CARVALHO
PRESIDENTE
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SECRETARIA DE TRÂNSITO REALIZOU DEZENAS DE AÇÕES. ENTRE OS SERVIÇOS REALIZADOS, ESTÁ A IMPLANTAÇÃO DE LOMBADAS

A Prefeitura, através da Secretaria de 
Trânsito e Cidadania, executou vários 
serviços nos bairros, Belo Horizonte e 
Paulo Ayres.

Durante todo ano, equipes da secreta-
ria estiveram presentes sinalizando e me-
lhorando o trânsito desses bairros. Entre 
os serviços estão: Implantação de lomba-
das; Atendimento de requerimentos para 
sinalização vertical e horizontal; Reposi-
ção, implantação e remoção de placas de 
sinalização; Demarcação de sinalização 
em via: (Faixas de pedestres, retenção, 
legendas, regulamentação de estaciona-
mentos, lombadas e depressão).

“Estamos satisfeitos com o trabalho 
que vem sendo realizado nesses bairros 
importantes do município, foram várias 
ações e estão previstas mais ações nos 
próximos meses.”, afi rmou a Secretária 
de Trânsito, Samira Albuquerque.

Além de ter a finalidade de orientar e previnir acidentes, melhorias na sinalização fazem parte do ‘Maio Amarelo’

Implantação de lombadas:
02 na R. Augusto Kupeer, Vila Paulo 

Ayres. (Executada no mês de fevereiro).
01 na R. Joaquim Pedro de Oliveira, 

Vila B. Horizonte; (Executada em março).
02 na R. José Anunciato, Vila Belo 

Horizonte. (Executada no mês de abril).

Atendimento de requerimentos para 
sinalização vertical e horizontal. 

Faixas de proibição: (Faixa Amarela)
R. Lucas Nogueira Garcês, Vila Belo 

Horizonte. (Executado no mês de abril).

Reposição, implantação e remoção 

de placas de sinalização.
Reposição de Placas de Sinalização:
02 “Parada Obrigatória” (R-1) na R. 

Itapetininga, Vila Arruda; (Executada no 
mês de janeiro).

03 “Parada Obrigatória” (R-1) na R. 
Pilar do Sul, Vila Paulo Ayres; (Executa-
da no mês de março).

10 “Parada Obrigatória” (R-1) na R. 
Lucas Nogueira Garcês, Vila Belo Hori-
zonte; (executada no mês de abril).

01 “Parada Obrigatória” (R-1) na R. 
José Anunciato, Vila Belo Horizonte; 
(Executada no mês de abril).

01 “Velocidade Máxima Permitida” 
(R-19) na R. Lucas Nogueira Garcêz, 
Vila Belo Horizonte; (Executada no mês 
de abril).

01 “Passagem Sinalizada de Escola-
res” (R-33b) na R. Lucas Nogueira Gar-
cêz, Vila Belo Horizonte. (Executada no 

mês de abril).
Remoção de Placa de Sinalização:
01 “Ponto de Parada de Ônibus” na 

R. Itapetininga, Vila Arruda. (Executada 
no mês de janeiro).

Demarcação de sinalização em via: 
Envolvendo: Faixas de pedestres, reten-
ção, legendas, regulamentação de esta-
cionamentos, lombadas e depressão.

R. Clementina dos Santos Teodoro, 
Vila Arruda; (Executada no mês de ja-
neiro).

R. Joaquim Pedro de Oliveira, Vila 
Belo Horizonte; (Executada no mês de 
março).

R. Lucas Nogueira Garcêz, Vila 
Belo Horizonte. (Executada no mês de 
abril).

Ondulação Transversal

Sinalização

Sinalização vertical

Sinalização horizontal
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COMPETIÇÃO VAI REUNIR APROXIMADAMENTE 300 ATLETAS, REPRESENTANDO 30 MUNICÍPIOS DE DIVERSAS REGIÕES

No próximo dia 31, domingo, 
Itapetininga sedia a 4ª Etapa Paulis-
ta de Taekwondo, no Ginásio Muni-
cipal de Esportes Ayrton Senna da 
Silva. 

A competição reúne aproximada-
mente 300 atletas representando 30 
municípios de diversas regiões do 
estado. A programação tem início 
às 9h, com solenidade de abertura, 
reunião de árbitros e técnicos, e o 
inicio das disputas nas categorias 

Saiba mais sobre o ator

Itapetininga sedia pela primeira vez a competição

Kyoruguí (lutas - cadetes, juniores e 
adultos) e Poomse (formas - mirim, 
cadete, juvenil e adulto).

É a primeira vez que a cidade 
sedia um evento de porte estadual, 
com a expectativa de um grande nú-
mero de participantes. 

A promoção é da Federação Pau-
lista de Taekwondo, com a o apoio 
da Secretaria de Esporte e Lazer da 
Prefeitura de Itapetininga e Asiam 
Budo Claudio Ribeiro. 

PEÇA ‘O SENHOR DAS CHAVES’ É ENCENADA EM ITAPETININGA
Secretaria de Cultura e Turismo

APRESENTAÇÃO É GRATUITA E MISTURA TÉCNICAS CIRCENSES COM A CONSTANTE INTERAÇÃO COM A PLATEIA

Peça relata com humor e melancolia as memórias de um marinheiro

A Secretaria de Cultura e Turismo 
traz mais um grande espetáculo teatral 
para Itapetininga. Dessa vez, as crian-
ças serão agraciadas com a peça “O 
Senhor das Chaves”, produzido pela 
Ofi cina Grande Otelo. A apresentação 
acontecerá no dia 7 de junho, domin-
go, às 16h, no Auditório Abílio Victor.

A peça, encenada unicamente pelo 
ator Alexandre Riot e que conta com 
grande participação da plateia, relata 
a história de um marinheiro, que es-
tá perdido e sem memória. Mas aos 
poucos, lembra alguns fatos e tenta se 
encontrar. A história se desenrola em 
meio a humor e melancolia, com téc-
nicas circenses e contação de fábulas.

O espetáculo é gratuito e a classi-

fi cação é livre, porém, recomendada 
para crianças maiores de cinco anos. 
Informações na Secretaria de Cultura e 
Turismo, pelo telefone 3272-3401.

Alexandre Riot, co-fundador do 
grupo Parlapatões, Patifes & Pas-
palhões, atualmente segue carreira 
solo, viajando pelo Brasil e Améri-
ca Latina, tendo sempre a rua como 
palco. O ator acumulou também, du-
rante oito anos, a função de criador 
e coordenador da Mostra Latino-
-Americana de Teatro de Rua, re-
alizada até 2014 pela Cooperativa 
Paulista de Teatro.
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COM DIREÇÃO DE CIDA FALABELLA, ESPETÁCULO ESTARÁ EM CARTAZ SÁBADO, ÀS 20H E DOMINGO, ÀS 19H. ENTRADA É GRATUITA

Rosângela, mãe de uma das atri-
zes da Zula Cia. de Teatro, um dia 
abandonou os três fi lhos e foi viver 
nas ruas por dois anos, onde passou 
pelo universo de drogas, prostituição 
e violência. O espetáculo mergulha 
na história dessa mulher e desmisti-
fi ca por meio da poética a fi gura da 
mãe, refl etindo a condição do femi-
nino na sociedade atual. 

Uma das matérias prima para a 
construção do espetáculo foi uma 
vídeo-entrevista de 3 horas com de-
poimentos, onde Rosângela fala de 
suas experiências enquanto viveu nas 
ruas.

Local: Teatro do SESI Itapeti- Peça retrata história conturbada de uma mulher

ninga – Av. Padre Antonio Brunet-
ti,1360 – Vila Rio Branco

Datas e horários: 30 e 31 de 
maio- sábado; às 20h; e domingo; 
às 19 h

Capacidade: 246 lugares 6 para 
cadeirantes

Duração: 60.minutos
Classificação indicativa: Não 

recomendado para menores de 14 
anos

Modalidade: Adulto
Gênero: Teatro-Documentário
Informações: (15) 

32757949/7951
Entrada gratuita – os ingressos 

poderão ser reservados pelo siste-
ma meu SESI e os remanescentes 
serão distribuídos 1 hora antes do 
início do espetáculo.

COPA JUVENTUDE DE FUTSAL EM ITAPETININGA NA RETA DECISIVA
Secretaria de Esporte e Lazer

COMPETIÇÃO QUE ESTÁ CHEGANDO ÀS FASES DECISIVAS MOVIMENTOU APROXIMADAMENTE 300 ATLETAS DO MUNICÍPIO
Neste sábado, 30, começam as 

semifinais da Copa Juventude de 
Futsal, promovida pela Secretaria 
de Esporte e Lazer da Prefeitura de 
Itapetininga. 

A rodada será disputada no Giná-
sio de Esportes da Escola Municipal 
de Vila Sotemo (o Ginásio Ayrton 
Senna sediará ao encerramento ofi -
cial da Campanha Maio Amarelo), 

com início as 17h, com quatro jogos.
A Copa Juventude de Futsal teve 

início no dia 04 de abril, movimen-
tando aproximadamente 300 atletas 
com idade entre 15 e 18 anos, que 
representam 19 equipes do Muni-
cípio. Confira abaixo a tabela  dos 
jogos da rodada:

17h00- SUB  16- Esporte Clube 
GOL D”OURO     x     Unidos da 

Bela Vista
17h40- SUB 18- Grêmio   União                        

x      Esporte Clube Gol D”Ouro “A” 
;

18h20- SUB 16- Futuro Certo/
Gramadinho        x      SEMEL  Ita-
petininga;        

19h00- SUB 18- Esportivo Gol 
D’Ouro  “B”        x      Muluke Tra-
vesso.

Serviço

Reta final promete disputas empolgantes
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Auxiliar de produção (frigorifíco) 40
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Chapista de lanchonete c/exp

Mecânico de m. de máquina agrícola  c/exp

Confeiteiro c/exp

Soldador automotivo c/ exp

Contador c/exp

Trabalhador rural c/ exp

Cozinheiro geral c/exp

Serviços gerais PcD

Educador social CNH “B”

Açougueiro c/ exp

Eletricista de instalações de veículos c/ exp

Corretor de imóveis c/ exp

Encarregado de acabamento c/exp
BOTÃO E REBITE

Mecânico de auto em geral c/ exp

Encarregado pintura (estruturas metálicas) c/exp 

Mecânico de manut. de máquina industrial c/exp

Inspetor de tráfego c/CNH “D”

Serralheiro c/exp

Manicure c/exp

Alinhador de pneus c/exp 
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO

Mecânico de manut. de motores a diesel c/ exp

Analista fi scal c/ exp

Mecânico de motocicletas c/ exp

Analista de suporte de sistema c/ exp

Medidor de laje c/exp 

Atendente de farmácia PcD

Operador de bate-estacas c/exp

Auxiliar de limpeza PcD

Operador de jato c/exp

Auxiliar de mecânico diesel c/ exp

Padeiro e confeiteiro c/exp p/ morar em Buri

Auxiliar técnico de refrigeração c/exp

Pintor de automóveis c/ exp

Borracheiro c/ exp CNH “D”

Professor do ensino fundamental c/exp

Cadista c/exp

Reparador eletrônico (celular  e tablet) c/ exp

Caseiro c/exp

Técnico em nutrição c/ exp


