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A 1º Oficina de Saúde sobre o En-
velhecimento Ativo foi realizada pa-
ra os 350 idosos cadastrados no Es-
paço Melhor Idade. É uma iniciativa 
da Secretaria Municipal da Saúde em 

A Prefeitura de Itapetininga, por meio 
da Vigilância Epidemiológica, promoveu, 
entre os dias 19 e 22, aulas de capacitação 
para a realização de testes rápidos de HIV, 
Sífilis e Hepatites B e C, para enfermeiros 
e técnicos de enfermagem de Itapetininga e 
alguns municípios da região. A capacitação 
aconteceu das 12h às 18h, na Faculdade 
Sudoeste Paulista (FSP).

O curso teve como objetivo desenvol-
ver competências profissionais para que o 
multiplicador possa incorporar a testagem 
rápida com acolhimento e aconselhamento 
para a população, capacitar os multiplica-
dores em princípios e estratégias didáticas 
e, também, ocorreram aulas práticas de to-
dos os testes rápidos.

Neste fim de semana, nos dias 24 (sá-
bado) e 25 (domingo), a Prefeitura de Ita-
petininga, por meio do Fundo Social de 
Solidariedade (FSS), realiza o “Arrastão 
da Solidariedade” para intensificar as doa-
ções para a Campanha do Agasalho 2017. 
A ação solidária, que teve início no dia 5 de 
junho e segue até o próximo dia 30 deste 
mês, está sendo feita em parceria com o 
Governo do Estado de São Paulo.

“Nossa expectativa é arrecadar o maior 
número possível de agasalhos e cobertores 
durante os dois dias. O mutirão passará por 
diversos bairros e contamos com o apoio 
da população para conseguirmos alcançar 
nosso objetivo”, ressaltou a Presidente do 
FSS.

“Arrastão da Solidariedade” intensifica doações de agasalhos
Fundo Social de Solidariedade

O “Arrastão da Solidariedade” passará 
por 36 bairros e contará com o apoio dos 
Atiradores do Tiro de Guerra de Itapetinin-
ga. No sábado, dia 24, a ação acontece das 
9h às 16h. Já no domingo, dia 25, o arras-
tão será realizado no período da manhã. 
Confira os bairros:

• Jd. Fogaça
• Jd. Mesquita
• Vila Barth
• Vila Nova Itapetininga
• Vila Nastri I
• Vila Aparecida
• Vila Hungria
• Vila Rio Branco
• Vila Rosa
• Vila Santana

• Vila Judith
• Jd. Itália
• Jd. Paulista
• Vila Regina
• Vila Olho d’ água
• Vila Reis 
• Jd. Mesquita
• Vila Piedade
• Vila Aurora
• Parque da Lagoa
• Jd. Alvorada
• Vila Cubatão
• Central Parque 4 L
• Jd. Shangrilá
• Vila Progresso
• Vila Rubens
• Vila Salem

Secretarias realizam ação multidisciplinar no EMI
Multidisciplinar

parceria com Secretaria de Promoção 
Social, do Fundo Social de Solidarie-
dade e da Guarda Civil Municipal.

Ao todo serão realizados oito en-
contros, programados até o mês de 

dezembro de 2017, e contará com 
equipe multiprofissional especiali-
zada na terceira idade (Médico, En-
fermeira, Dentista, Fonoaudióloga, 
Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacio-

nal, Psicóloga, Nutricionista, entre 
outros), onde serão abordados temas 
relevantes para um envelhecimento 
ativo, com autonomia e qualidade de 
vida.

• Vila Francisca
• Vila Popular
• Moradas do Sol
• Cambuí
• Vila Carolina
• Jd. Marabá
• Bancários 
• Jd. Santa Inês
As doações arrecadadas durante a 

Campanha do Agasalho serão revertidas 
às famílias cadastradas nos Centros de 
Referência em Assistência Social (CRAS) 
e, em áreas rurais, agentes de saúde farão 
uma triagem com as famílias para fazer a 
doação. Neste inverno que se aproxima, 
aqueça o coração do próximo! Faça sua 
doação!

Prefeitura realiza capacitação para realização de testes rápidos
Secretaria da Saúde
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O que você precisa saber para 
utilizar o Programa Farmácia 
Popular?

Ao comparecer a um estabeleci-
mento credenciado, você deve estar 
portando sua receita médica válida e 
documento oficial com foto no qual 
conste o seu número de CPF. A farmá-
cia irá verificar seus dados, os dados 
da receita e, em seguida, acessar o sis-
tema de vendas do Programa Farmácia 
Popular para processar a dispensação 
do medicamento ou fralda geriátrica. 
Após efetuada a venda, serão emitidos 
02 cupons: Cupom Fiscal e Vinculado. 

O Cupom Vinculado deverá ser 
obrigatoriamente assinado pelo pró-
prio usuário, assim como o endereço 
deverá ser preenchido no momento da 
compra. Serão emitidas duas vias (uma 
via ficará com você e outra com a far-
mácia). 

ATENÇÃO! Confira os dados re-
gistrados no Cupom Vinculado antes 
de assinar! Este será seu controle para 
adquirir novos medicamentos. 

Além disso, o estabelecimento irá 

tirar uma cópia da receita médica para 
deixar armazenado junto aos cupons. 

ATENÇÃO! A receita original não 
poderá ser deixada na farmá-
cia, apenas a cópia!

Para ser aceita 
pelo Programa 
Farmácia Po-
pular, a re-
ceita deve-
rá conter 
obrigato-
riamente 
carimbo 
e assina-
tura do 
médico, 
endereço 
do estabeleci-
mento de saúde, 
data da prescri-
ção, nome e endereço 
do paciente.

Quais medicamentos que fazem 
parte do Programa?

Consulte a lista de medicamentos 

Tire suas dúvidas sobre  o programa “Farmácia Popular”
Secretaria da Saúde

pertencentes do Programa em:
https://goo.gl/rnBOc6

Sabia que o Programa 
disponibiliza fraldas 

geriátricas?
Para adqui-

rir as fraldas 
geriátricas, 

o usuário 
deverá 
ter a par-
tir de 60 
anos de 
idade ou 
ser pessoa 

com defici-
ência.

Documen-
tos para aqui-

sição: receita ou 
laudo médico válido, 

documento com foto e 
CPF.

Obs.: O paciente com deficiência 
física deverá apresentar a prescrição, 
laudo ou atestado médico com a Clas-

sificação Internacional de Doenças 
(CID), justificando, dessa forma, a in-
dicação do uso de Fralda Geriátrica.

Limite de 04 unidades de fraldas 
por dia, podendo ser adquiridas 40 
fraldas a cada 10 dias, totalizando 120 
fraldas por mês.

Em caso de usuário considerado in-
capaz (nos termos dos artigos 3º e 4º 
do Código Civil), a dispensação pode-
rá ser feita ao seu representante legal.

Considera-se representante legal 
aquele que for: declarado por senten-
ça judicial; portador de instrumento 
público de procuração que outorgue 
plenos poderes ou poderes específicos 
para aquisição de produto de higiene 
pessoal junto ao Programa; ou porta-
dor de instrumento particular de pro-
curação com reconhecimento de firma.

Neste caso, além de um dos docu-
mentos acima, deverão ser apresenta-
dos também: RG e CPF do paciente e 
do representante.

Lembrando que a fralda não é gra-
tuita. É encontrada com até 90% de 
desconto.

BAIRRO ENDEREÇO
CENTRO AVENIDA PEIXOTO GOMIDE, 68
CENTRO CAMPOS SALLES, 684
CENTRO R. CEL FERNANDO PRESTES, 01
CENTRO RUA PADRE ALBUQUERQUE, 446
CENTRO RUA CAMPOS SALLES, 754
CENTRO RUA CAMPOS SALLES, 593
CENTRO RUA CAMPOS SALLES, 757
CENTRO RUA CORONEL DIAS BATISTA, 1150
CENTRO RUA DOUTOR CAMPOS SALLES, 292
CENTRO RUA DOUTOR VIRGILIO DE REZENDE, 197 - A
CENTRO RUA DOUTOR VIRGILIO DE REZENDE, 362
CENTRO RUA DOUTOR VIRGILIO DE REZENDE, 383
CENTRO RUA DOUTOR VIRGILIO DE REZENDE, 46
CENTRO RUA DR. COUTINHO, 524
CENTRO RUA DR. COUTINHO, 733 - LOJA 105, PARTE I
CENTRO RUA JULIO PRESTES, 646
CENTRO RUA PADRE ALBUQUERQUE, 200

BAIRRO ENDEREÇO
CENTRO RUA PADRE ALBUQUERQUE, 1608
CENTRO RUA PRUDENTE DE MORAES, 951
DISTRITO RECHÃ RUA ARI LEONEL, 82
JARDIM FOGACA AV JOAQUIM FOGACA DE ALMEIDA NETO, 700
JARDIM ITÁLIA RUA SALVADOR DE OLIVEIRA LEME, 101
JARDIM ITÁLIA RUA TENENTE LUIZ LEITÃO, 185
JARDIM PAULISTA RUA MARIANA FABIANO ALVES, 139, TERREO
RECHÃ ALBERTO ERNESTO GUNTER, 195 B

VILA APARECIDA RUA DOUTOR VIRGILIO DE REZENDE, 1560
VILA APARECIDA RUA PADRE ALBUQUERQUE, 1596
VILA CUBATAO AVENIDA NISSHIMBO DO BRASIL, 568
VILA HUNGRIA AVENIDA WALDOMIRO DE CARVALHO, 410, PRÉDIO
VILA NOVA ITAPETININGA AV. TENENTE URIAS EMIGIDIO NOGUEIRA DE BARRO, 198
VILA REGINA AV. WALDOMIRO DE CARVALHO, 744
VILA RIO BRANCO AVENIDA PADRE ANTONIO BRUNETTI, 230
VILA RIO BRANCO AVENIDA PADRE ANTONIO BRUNETTI, 395 - BOX 01
VILA RIO BRANCO AVENIDA PADRE ANTONIO BRUNETTI, 410

Quais as farmácias em Itapetininga que fazem parte do Programa?

https://goo.gl/rnBOc6
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Todos sabem que a prevenção é sempre 
o melhor remédio e que as crianças são as 
principais responsáveis pela propagação de 
conhecimentos e de práticas preventivas.

Pensando nisso, o Núcleo de Educação 
de Urgências e Coordenação do SAMU 
Itapetininga, realizou durante a feira-livre 
da avenida Peixoto Gomide, o Projeto Sa-
muzinho, referência em diversos municí-
pios como uma das formas mais promisso-
ras no aprendizado de primeiros socorros a 
crianças e adolescentes.

O Projeto criado pelo Governo Fede-
ral em 2007 é reconhecido por seu caráter 
educativo em diversos municípios de todo 
país. Seu principal objetivo é informar as 
crianças em idades escolares a respeito das 
funções e da importância do SAMU (Ser-
viço de Atendimento Móvel de Urgência) 
à sociedade, além de orientar em como agir 
em situações de risco e quando acionar o 
serviço 192.

Sob o constante acompanhamento de 
monitores, as crianças puderam apren-
der, na prática, técnicas como ventilação 
mecânica e manobras como desengas-
gamento, fundamentais em situações de 
emergência.

“É muito importante que as crianças 

Projeto Samuzinho mobiliza dezenas de crianças
Secretaria da Saúde

saibam como agir em situações de emer-
gência. Nem sempre um adulto está por 
perto e o socorro imediato, com as técnicas 
adequadas, pode salvar vidas”, comentou o 
empresário Clóvis Cardoso, enquanto ob-
servava a atuação dos pequenos.

No mesmo dia, paralelamente às 

Prefeitura oferece qualificação para profissionais de Saúde
Secretaria da Saúde

A Prefeitura de Itapetininga, por meio 
da Secretaria da Saúde, fechou parce-
ria com o SENAC (Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Comércio) de Itapeti-
ninga e iniciou neste mês o Curso de Qua-
lificação dos Gestores/Coordenadores de 
Unidades de Saúde.

Este curso será dividido em 3 módulos 
que trabalharão os seguintes temas:

• Desenvolvimento de Multiplicadores 
em Saúde (2ª etapa)

• Desenvolvimento de Liderança e 
Gestão do Tempo; 

• Administração de conflitos. 

A Secretaria da Saúde acredita que um 
dos fatores que interferem na melhoria da 
prestação do serviço público, está relacio-
nado com a capacitação/formação dos pro-
fissionais que atuam na gestão dos diversos 
setores da saúde.

O objetivo destes cursos é capacitar/atu-
alizar os coordenadores/diretores dos servi-
ços de saúde com ferramentas e temas que 
auxiliem no processo de organização dos 
setores e na resolução dos conflitos relacio-
nados ao trabalho, bem como, na busca da 
melhoria contínua na prestação de serviços.

As aulas serão ministradas pelo SE-

NAC em parceria com o DGTES (Depar-
tamento de Gestão, Trabalho e Educação 
em Saúde).

Para a Secretária da Saúde, a expecta-
tiva é proporcionar aos profissionais um 
olhar sistêmico das áreas onde atuam, 
“oferecendo caminhos no enfrentamen-
to de conflitos e problemas enfrentados 
diariamente e fornecer subsídios para que 
este profissional possa definir estratégias 
na resolução dos problemas encontrados, 
melhorando continuamente a prestação do 
serviço”, disse.

O curso é ministrado em encontros se-

manais e serão coordenados pelo DGTES, 
esta capacitação terá duração de 15 sema-
nas, na Universidade Aberta do Brasil, em 
Itapetininga.

Ao final do curso todos os profissionais 
receberão certificado que serão emitidos 
pelo SENAC.

A Prefeitura de Itapetininga e a Secre-
taria da Saúde não tem medido esforços 
para fechar parcerias com Instituições de 
ensino, visando o desenvolvimento dos 
profissionais e consequentemente propor-
cionando um atendimento cada vez mais 
humanizado para população.

ações do Projeto Samuzinho, técnicos do 
SAMU também ofereceram à população 
orientações preventivas com relação à 
saúde, como aferição de pressão arterial e 
teste de glicemia.

No total, 176 pessoas foram atendidas, 
sendo que 26 homens e 15 mulheres apre-

sentaram alterações de seus quadros. Nes-
te caso, os pacientes foram encaminhados 
às unidades de saúde de seus respectivos 
bairros para avaliação complementar. A 
intenção é realizar a ação no mês que vem 
e a ideia, segundo a organização, é de que 
seja feita periodicamente. 
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CUIDADOR
GAADI-GRUPO DE APOIO À ADOÇÃO DE ITAPETININGA

EDITAL Nº 01/2017
A candidata aprovada, abaixo relacionada, deverá comparecer no GAADI-Grupo de apoio à adoção de Itapeti-
ninga, na avenida padre Antonio Brunetti, nº 1.122, Vila Rio Branco, Itapetininga, no dia19 de junho de 2017 
(segunda-feira) às 8:00 h., para aceitação das funções de acordo com a área especificada, se dia 21 de junho de 
2017 não tivermos retorno de interesse, a mesma será desistente e com isto chamaremos o próximo da listagem, 
sendo que os chamamentos e contratações ocorrerão de acordo com a necessidade da entidade.
Cargo: Cuidador

Candidato Classificação

Brandina Aparecida Raymundo de Souza 1º

Itapetininga,16 de junho de 2017.
Presidente

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
DE ITAPETININGA DO ANO DE 2017, CONFORME LEI Nº 5.397 DE 08 DE SETEMBRO DE 2010

Aos oito dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às catorze horas e dez minutos, na sala de reuniões da 
CATI – Itapetininga, teve início a quarta reunião ordinária do ano de dois mil e dezessete dos conselheiros no-
meados pela Portaria nº 264, de 08 de abril de 2014, do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de 
Itapetininga – COMDERI, com a seguinte pauta: realização de Conferência Municipal na zona rural do municí-
pio. O senhor presidente iniciou a reunião, agradeceu a presença de todos e explicou os motivos da alteração da 
reunião deste mês. Também, aproveitou para colocar em votação o caso das reuniões ordinárias ocorrerem na 
segunda quinta-feira de todo mês, sendo que o colegiado decidiu favoravelmente a respeito. A seguir, o senhor 
presidente, considerando a pauta, explicou sobre a intenção da realização de uma Conferência Municipal dire-
cionada à população da zona rural do município, de modo a verificar como está o desenvolvimento nesta área, 
discutindo vários temas de interesse para as comunidades locais. Citou, ainda, algumas sugestões de temas a 
serem abordados e as etapas necessárias para a citada conferência, embora destaque que o projeto da conferên-
cia ainda é um esboço, precisando passar pela aprovação da prefeitura. O senhor Amauri toma a palavra e des-
taca a respeito das estradas e pontes rurais, que são itens básicos em relação aos outros propostos e que precisam 
da devida atenção. O senhor presidente coloca em questão que o projeto da conferência ainda está em fase ini-
cial, e que outras reuniões serão realizadas parar tratar a respeito, inclusive envolvendo segmentos da prefeitura 
e a Câmara Municipal. O senhor Amauri faz a consideração sobre o esgoto, onde salienta a importância de 
conscientizar a população. Além disso, defende que os governos deem a atenção necessária a esses tópicos. O 
senhor Lucas expôs que alguns pontos da conferência em si ainda não ficaram claras para a população, e que se 
tem a necessidade de esclarecer esses pontos. O senhor presidente colocou que a sociedade em geral tem o 
costume de reclamar sobre a política, mas que não está disposta a encontrar formas de resolver os problemas. O 
senhor Lucas sugeriu que o Conselho faça junto com a Prefeitura um levantamento de que será necessário para 
realizar a conferência. O senhor Amauri explica que a conferência precisa ter como foco a realização de ações 
concretas que beneficiem a todos os envolvidos, e que a função do COMDERI é justamente cobrar para que elas 
aconteçam. O senhor Paulo ressalta que essa conferência precisa ser muito bem pensada. Em seguida, o senhor 
Orlando parabeniza a ideia de realizar a conferência, porém, destaca que o Conselho não deve levá-la adiante 
sem o apoio dos devidos órgãos e de lideranças locais, se não, pode não proporcionar os resultados esperados. 
Ele coloca que os temas propostos são bastante pertinentes, mas que seria útil buscar orientações de quem já tem 
experiência com conferências. Ele ainda ressalta que o Conselho precisa garantir que o que for tratado na con-
ferência precisa ser efetivamente cobrado e precisa ter uma comissão, para evitar que a mesma não acabe sendo 
em vão e caia no ridículo. O senhor Caldana coloca em destaque que vários dos tópicos propostos na conferên-
cia já constam de forma detalhada no Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de 2015-2018. O 
senhor presidente diz que tanto este plano quanto o projeto da Patrulha Agrícola já foram aprovados pelo setor 
jurídico da prefeitura, mas que o momento turbulento da política na cidade acaba travando o prosseguimento das 
ações. Os presentes discutiram a respeito do Plano Municipal de 2015 e de seus desdobramentos. O senhor 
Orlando sugere que o semanário do município destaque a respeito da conferência e do Plano Municipal. No 
entanto, o senhor presidente diz que o Conselho ainda não tem muita representatividade na imprensa. O senhor 
Luís Carlos diz que em relação ao Plano Municipal que o mesmo não foi elaborado por muitas pessoas, que a 
população ainda não tem o devido conhecimento e também que a prefeita de Itapetininga só tomou ciência do 
plano recentemente. Ele ainda propõe que o Conselho precisa se aproximar mais dos responsáveis na secretaria 
e de outros órgãos para ajudar no Plano. Na sequência, o senhor Orlando destaca que o Plano Municipal é como 
se fosse um Plano Diretor para a Zona Rural, e salienta a necessidade de haver uma melhor coordenação dos 
trabalhos nos distritos. Ele ainda comentou que todos querem dar ênfase a instalação de indústrias, sendo que o 
mais adequado seria dar o devido valor ao agronegócio. O senhor Celso Salata ressalta que todos os envolvidos 
com o agronegócio precisam se ajudar e cobrar mais ações da prefeitura, uma vez que há disposição e boa von-
tade e tudo que é necessário para pôr em prática as ações é disponibilizado. Depois, o senhor Fábio também 
concorda que a ideia é boa, mas que precisa ser melhor debatida. O senhor Anivaldo se colocou à disposição 
para dar o apoio necessário para a realização da conferência. O senhor Luiz propõe a criação de uma comissão 
de mobilização, e que o senhor Amauri, o senhor Orlando e o senhor Celso Salata ajudem a escolher os membros 
para ela. O senhor Orlando concorda com o senhor Luiz e ainda coloca que uma possível data para a conferência 
surja naturalmente, embora acredite que o correto seria evitar realizá-la ainda em 2017, para não se correr o 
risco de apressar as coisas e fazer com que o resultado não saia como o previsto. O senhor presidente, no entan-
to, destaca que o correto é que ela aconteça antes de março de 2018. Após as devidas considerações, o senhor 
presidente destacou que a conferência ainda será discutida em uma reunião extraordinária com data a ser mar-
cada, e ainda se oferece para participar da comissão proposta pelo senhor Luiz. Finalizada a pauta, o senhor 
Celso e a senhora Cristina estavam discutindo a respeito das ações relacionadas à área da CODASP. Em seguida 
todos os presentes passaram a expor fatos relacionados ao agronegócio. Depois, o senhor presidente informou 
sobre a indicação de membro titular da CATI em substituição ao anterior, sendo a senhora Ana Paula Roque. 
Nada mais a tratar, o senhor presidente encerrou a reunião, agradecendo aos presentes. Membros presentes: 
Jairo Carneiro de Proença, presidente, representante da Associação de Plasticultores e Pequenos Produtores – 
RENASCER; Ana Laura Pires Rolim, secretária em exercício, representante da Casa da Agricultura Municipa-
lizada de Itapetininga; Paulo Ribeiro de Noronha, tesoureiro, representante da Associação dos Pequenos Produ-
tores Rurais do distrito do Gramadinho – APPRG; Amauri Elias Xavier, representante do Sindicato da Classe 
Patronal Rural de Itapetininga; Ana Paula Roque e Luiz Carlos de Carvalho Leitão, representantes da Coorde-
nadoria de Assistência Técnica Integral - CATI Regional de Itapetininga; Antonio Orlando da Luz Freire Neto, 
representante do Instituto Florestal de Itapetininga; Cristina Maria Pacheco Barbosa, representante do Instituto 
de Zootecnia da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios – APTA; Fábio Albuquerque Entelmann, 
representante da Faculdade de Tecnologia de Itapetininga – FATEC; José Domingos Caldana, representante da 

Associação dos Produtores Rurais do Rio Acima e Faxinal – APRRAF; Lucas Nogueira e Celso Idney Salata 
Junior, representantes da Prefeitura Municipal de Itapetininga; Miguel Graciano Silva da Costa, representante 
da Escola Técnica Estadual Professor Edson Galvão – ETEC; Miguel Viana da Silva, representante da Associa-
ção dos Amigos dos Produtores Rurais de Itapetininga. Também compareceram: Celso Albuquerque Vieira, da 
Casa da Agricultura Municipalizada de Itapetininga; Anivaldo Dias Dutra, do Sindicato de Empregados Rurais 
de Itapetininga - SER. Esta Ata será exposta nos átrios da Prefeitura Municipal de Itapetininga. Eu, Ana Laura 
Pires Rolim, secretária em exercício, lavrei a presente Ata que, após lida e achada conforme, segue devidamen-
te assinada.
Itapetininga, 08 de junho de 2017.

DESPACHO DA DIRETORIA – 19 DE JUNHO DE 2017
EDITAL DE PUBLICAÇÃO

Em cumprimento ao § 3º, do artigo 96 da lei 10.083, de 23 de setembro de 1998, para fins de divulgação e 
conhecimentos pelos interessados.
Segue a relação das autoridades sanitárias credenciadas no Dptº de Vigilância Epidemiológica Municipal de 
Itapetininga.

RELAÇÃO DAS AUTORIDADES SANITÁRIA
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Credencial Nome Cargo/Função R.G

001 Fabrício Rogério Protázio Supervisor de Campo - Controle de Vetores 40.291.279-2

002 Leonardo Rossi Matarazzo Coordenador - Controle de Vetores 40.346.387-7

003 Vagner Gonçalves A. de Menezes Supervisor de Campo - Controle de Vetores 25.273.902-4

004 Daniel  Silva Venâncio Supervisor de Campo - Controle de Vetores 43.224.296-X

005 Antonio Marcos C. Santos Agente de Fiscalização - Controle de Vetores 27.853.514-8

006 Arlindo Roberto de Queiroz Filho Supervisor de Campo - Controle de Vetores 28.624.961.3

007 Teresa Junko Murakami Agente de Fiscalização - Controle de Vetor 8.512.538-6

008 Claudinei Timóteo da Costa Supervisor de Campo - Controle de Vetores 28.412.344-4

009 Diva Regina Yoco Kondo Corrêa Supervisor de Campo - Controle de Vetores 23.835.236-5

012 Vera Lucia de Oliveira Bonanomi Agente de Fiscalização - Controle de Vetores 8. 646.957 - 5

013 Benedito Ribeiro Rodrigues Agente de Fiscalização - Controle de Vetores 5.050.803-9

014 Lucas Fogaça Orlando Agente de Fiscalização - Controle de Vetores 41.417.441

015 Anderson Ponce Carriel Agente de Fiscalização - Controle de Vetores 30.493.761 - 7

016 Andrea Alves Corrêa Ruivo Agente de Fiscalização - Controle de Vetores 27.288.220-3

017 Tatiane Cardoso Da Costa Agente de Fiscalização - Controle de Vetores 47.982.834-9

018 Sandro Basso Ponsi Agente de Fiscalização - Controle de Vetores 43.738.854-2

019 Felipe Albuquerque De Menezes Agente de Fiscalização - Controle de Vetores 48.128.437-0

020 Silvio Aparecido Simões Agente de Fiscalização - Controle de Vetores 33.703.866-1

021 Fernando Araujo Leme Agente de Fiscalização - Controle de Vetores 41.749.690 - 4

022 Lúcia Helena Sá Freire Mello Agente de Fiscalização - Controle de Vetores 9.930.340-1

023 José Joaquim Martins Agente de Fiscalização - Controle de Vetores 13.848.186-6

LEONARDO ROSSI MATARAZZO
COORDENADOR – CONTROLE DE VETORES

ROSA MARIA CARDOSO DE CARVALHO BELLA
COORDENADORA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

CHRISTIANE MERIGHI
SECRETÁRIA DE SAÚDE

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CADASTRO DE RESERVA
PARA AJUDANTE GERAL E MERENDEIRA

INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS
EDITAL N.º 04/2017

O INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS em cumprimento ao Edital          nº 0/2017, Processo 
Seletivo Simplificado para cadastro de reserva, através do presente instrumento, DIVULGA o resultado final da 
Classificação dos Candidatos, segue abaixo relacionados:

Cargo: AJUDANTE GERAL

Candidato RG Classificação

Silvana Letícia de Oliveira Estanagel de Barros 27.807.086-3 1º

Fabiana da Silva Moraes 42.697.297-1 2º 

Maria Cristina Machado Nanini 17.536.037-6 3º  

Michele Fernanda Batista Delfino Dias 43.225.826-7 4º  

Karine Aparecida de Campos Leite 45.436.353-9 5º  

Karina Aparecida Alves Lopes  40.402.935-8 6º  

Miriam do Valle Linhares 32.835.102-7 7º 

Bernadete de Oliveira Bueno 34.750.271-4 8º

Eliane Cristina Ribeiro Porfirio 25.296.333-7 9º

Cargo: MERENDEIRA

Candidato RG Classificação

Rosalia de Fatima Batista Braz 41.048.721-1 1º
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ATA DA ASSEMBLEIA DO COMDEMA REALIZADA ÀS 16 HORAS DO DIA 19/06/2017
Presentes: Décio Hungria Lobo, presidente, representante da EMA; Paulo Rubens Soares Hungria Neto, 
secretário, representante da OAB/SP; Iracy Sardela e Rodrigo Terra, representantes da Secretária Municipal 
de Meio Ambiente de Itapetininga/SP; José Antonio Saad, representante do DER e da AERI; Antonio Carlos 
Nogueira Antunes, representante do INICS; Waldomiro B. de Carvalho, representante da AIL; Roque Rolim 
Guilherme, representante do AEBRI.
O COMDEMA, nos termos da Lei Municipal nº 2.949/1989, torna público os atos:
Andamentos:
1. O COMDEMA discutiu o projeto de Lei de arborização urbana a ser encaminhado oportunamente para 
o Poder Legislativo, dentre as deliberações o Conselho suscitou: a) a participação efetiva do COMDEMA 
mediante homologação das decisões técnicas; b) a realização de Assembleia uma vez ao mês para decisão em 
colegiado dos recursos administrativos decorrentes desta Lei; c) a obrigatoriedade dos laudos técnicos com 
recolhimento da ART e d) remoção dos artigos 19 e 27 do citado projeto, uma vez que inadequados.
Requerimentos:
Memorando GCM 224/2017, indeferido.
6.488/2017, indeferido.
44.936/2016, deferido, mediante compensação ambiental na razão de 1:1, com reposição no local com es-
pécie arbustiva de pequeno porte, devendo providenciar a remoção do toco e o requadramento da calçada, 
devendo apresentar o Projeto de Plantio e, semestralmente, o Relatório Fotográfico da evolução do plantio, 
durante 24 meses diretamente ao COMDEMA.
17.918/2017, autorizado poda.
21.517/2017, deferido mediante compensação ambiental na razão de 1:1, no total de 10 mudas, devendo 
providenciar a remoção do toco e o requadramento da calçada, devendo apresentar o Projeto de Plantio e, se-
mestralmente, o Relatório Fotográfico da evolução do plantio, durante 24 meses diretamente ao COMDEMA.
5.234/2017, indeferido, devendo providenciar o requadramento da calçada.
23.451/2017, deferido mediante compensação ambiental na razão de 25:1, sendo uma muda para reposição 
no local de espécie arbustiva de pequeno porte e providenciar o requadramento da calçada, enquanto que as 
24 demais mudas mediante plantio, devendo providenciar o envio do Projeto de Plantio e, semestralmente, o 
Relatório Fotográfico da evolução do plantio, durante 24 meses ao COMDEMA.
45.621/2016, deferido, mediante compensação ambiental na razão de 1:1, com reposição no local com es-
pécie arbustiva de pequeno porte, devendo providenciar a remoção do toco e o requadramento da calçada, 
devendo apresentar o Projeto de Plantio e, semestralmente, o Relatório Fotográfico da evolução do plantio, 
durante 24  meses diretamente ao COMDEMA.
17.918/2017, autorizado poda.

ATA DA 241º - DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDI-
NÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPETININGA – CMS

Realizada no dia quatorze de junho de dois mil e dezessete, com início as quatorze horas e vinte cinco 
minutos, no Plenário da Câmara Municipal  de Itapetininga. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: 
Christiane Merighi, José Roberto Rocha, Renata Campos Medeiros, Jair Antonio do Amaral, Carla Toscani 
Cseri, Deise Toledo Carrijo, José Joaquim de Macedo, Valéria Regina de Almeida Salata, Aparecida de Fáti-
ma S. O. Pereira, Rita de Cássia dos Santos, Marta Rosana Nazareth Ayres, Olívia de Fátima Nascimento 
da Costa, Claudinéia Aparecida Vieira Carvalho, Abner Torrecilhas, Valéria Maria de A. Moura Brun. Con-
selheiros suplentes:  Aparecida Teles Rodrigues, José Carlos de Jesus, Taís Ap. R. de Lima, Viviane Ap. B. 
N. de Almeida. Falta justificadas: Gustavo Yuri Gonçalves, Fernando da Silva Almeida, Maria Valda de J. 
M. Liberato e Fernanda Carvalho dos Santos Proença. Também presentes: Patrícia Mendes - CAPS Infan-
tojuvenil, Gilberto Gomes dos Santos – Comunicação, Renata do N. Amaral Alciati – Saúde Bucal, Regina 
Celi Vieira – CIEMI, Aline Ap. Carvalho de Paula – Controle de Zoonoses, Edna de Oliveira – Ouvidoria e 
Eliane Leite – UDM. Senhor José Roberto Rocha deu as boas vindas aos presentes, e convidou o conselheiro 
José Carlos de Jesus, para fazer a leitura da ata anterior, com aprovação da mesma. Em seguida conselheira 
Marta Rosana falou sobre as discussões da CISTT  onde salientou a 1ª Conferência Regional de Vigilância 
em Saúde, a primeira  oficina preparatória aconteceu no dia oito e a próxima será no dia vinte e oito de jun-
ho. A Conferência Regional será no dia 13 de julho, a Conferência Estadual de doze a quatorze de setembro 
e Conferência Nacional em novembro. No dia oito Marta e Rita de Cassia, compareceram  e levaram as 
propostas da 1ª Conferência Municipal de Vigilâncias de Itapetininga. Senhora Christiane Merighi, passou  
informações sobre a SMS: disse que o convênio Pró Santa Casa ainda não foi assinado, o Estado não está 
fazendo o repasse e o Município está arcando com as despesas; falou sobre os medicamentos “Dose Certa”, 
Itapetininga não recebe desde  dois mil e dezesseis, foi solicitado o repasse em dinheiro e aguarda o recebi-
mento; quanto a UPA a  obra contínua com término previsto para dois mil e dezoito; o centro cirúrgico do 
Hospital Regional está sendo finalizado,  logo após será feita a  cotação dos equipamentos;  falou sobre seis  
emendas parlamentares de dois mil e quinze usadas para : construção  e ampliação na UBS do  Rechã; na 
UBS Bela Vista foi feita a planta para a primeira fase e será publicado;  até julho será iniciada a segunda fase 
do projeto de  ampliação da UBS Rechã; há quatro Unidades de Saúde sem projetos, por falta de engenheiros 
e pode ser perdida a verba parlamentar. Foram compradas duas vans e cadastradas vinte e sete veículos no 
CIR, para renovação da frota;  falou sobre a aprovação na Câmara Municipal, dos doze leitos e dez macas, 
para o Hospital Regional; falou sobre projeto  de prevenção  de drogas nas escolas, serão capacitados agentes 
multiplicadores das Secretárias da Saúde, Promoção Social e Educação; quanto ao SAMU estão sendo feitas 
algumas mudanças no contrato e assim que finalizado será  encaminhado ao CMS; sobre  medicamento de 
alto custo, há propostas de reorganização do serviço com melhoria na logística; informou que foram castrados 
duzentos cães e gatos e está prevista uma nova etapa de castração. Finalizada está parte, foi iniciada a primei-
ra apresentação: CEO – Centro de Especialidades Odontológicas, pela Dra. Renata do Nascimento Amaral 
Alciati, falou primeiramente sobre a Saúde Bucal e sua composição: 39 cirurgiões dentistas que atendem nas 
UBSs, 11 cirurgiões dentistas nos PSFs, 14 técnicos saúde bucal e 23 auxiliares em saúde bucal; falou quais 
as prioridades no atendimento. Em seguida falou do CEO, o qual conta com as seguintes especialidades: 
estomatologia, periodontia, endodontia, atendimento a portadores de necessidades especiais, cirurgia oral 
menor e radiologia. Falou sobre as metas estabelecidas pelo Ministério Federal. Explicou como é feito o 
agendamento.  Informou que o  PAPI conta com serviço terceirizado de Laboratório Regional em Prótese 
Dentária – LRPD. Em seguida foi apresentado o serviço do Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil de 
Itapetininga  -CAPS-IJ, pela terapeuta ocupacional Patrícia Mendes, apresentou a equipe técnica; o histórico 
do CAPS-IJ; a apresentação do serviço; público alvo e objetivos; atividades desenvolvidas; organização 
das atividades; fluxo de atendimento; atendimentos realizados em dois mil e dezessete; projetos realizados; 
salas temáticas; aquisição de materiais para oficinas e propostas. Em seguida Farmacêutica Eliane Leite 
apresentou o projeto PróFraldas, o qual regulamenta distribuição de fraldas para adultos acima de sessenta 
anos, esta distribuição era feita pela Secretária de Promoção Social com recurso da Secretária da Saúde, que 
agora será responsável pela distribuição. Surgiram alguns questionamentos por parte dos conselheiros, como: 
os adultos com menos de sessenta anos ficarão fora do programa? E portadores de necessidades especiais 
também não serão atendidos?  Decidiu-se obter mais informações e voltar a apresentar o projeto ao CMS. 
A  lista RENAME também será apresentada em outra reunião. Os conselheiros receberam  previamente o 
material das apresentações, sendo esses materiais partes integrantes desta ATA. Sem mais nada a tratar, a 
reunião encerrou-se ás dezessete horas  , onde Eu, Rosana Alves de Moura, lavrei esta ata, dando fé à mes-
ma. Tendo em vista a aprovação do teor desta por todos os conselheiros acima descritos em meio digital, Eu 
José Roberto Rocha, Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Itapetininga, assino a mesma e dou fé. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE ITAPETININGA
FORO DE ITAPETININGA
1ª VARA CÍVEL
Rua Carlos Cardoso, s/nº, ., Jardim Mesquita - CEP 18213-540, Fone: 15
3273 4003, Itapetininga-SP - E-mail: itapet1cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS –
DESAPROPRIAÇÃO  – LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS

Nº Processo 0020765-20.2007.8.26.0269
Classe: Assunto: Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Requerente: Prefeitura Municipal de Itapetininga
Requerido: Benedito Vicente de Oliveira (Espólio)

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO
DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 0020765-20.2007.8.26.0269.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Itapetininga, Estado de São Paulo,
Dr(a). Jairo Sampaio Incane Filho, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAPETININGA move uma Desapropriação - Desapropriação por Utilidade
Pública / DL 3.365/1941 contra Benedito Vicente de Oliveira (Espólio), objetivando a
desapropriação de área situada no Km 178,59 da Rodovia Raposo Tavares – SP 270, margem
direita, sentido Angatuba, no Bairro do Pinhal, neste município, perfazendo uma área de
295.054,48 m², declarados de utilidade pública conforme Decreto Estadual nº 51.796, datado de
09.05.07. Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com
o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do
Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de Itapetininga, aos 22 de fevereiro de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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fls. 1

Maria Helena Ribeiro Gomes   8.900.552-1 2º 

Gracinda Vanda de Oliveira 14.441.407-7 3º  

Jaqueline Aparecida Batista Delfino 44.633.790-0 4º  

Itapetininga, 16 de Fevereiro de 2017.

SUELI APARECIDA CYLOS HOSHINO
PRESIDENTE

RESOLUÇÃO GAB. S.M.E. Nº 28/2017, DE 14 DE JUNHO DE 2017
 Dispõe sobre a alteração do inciso XVI do artigo 4º da Resolução S.M.E. Nº 10/2017, sobre o 
Calendário Escolar 2017 do Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga.
 A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, e considerando a necessi-
dade de alterar a abertura dos Jogos Estudantis Municipal, resolve:
Art. 1º - Fica alterado o inciso XVI do art. 4º da Resolução Gab. S.M.E. Nº 10/2017, onde se lê “abertura 
dos JEM - Jogos Estudantis Municipal dia 26 de junho de 2017” leia-se “abertura do JEM – Jogos Estudantis 
Municipal para o dia 24 de julho, segunda-feira, às 13h30 na EMEF “Profª Rosa Badin Vieira”.
 Art. 2º - Publicada e registrada no gabinete da Secretaria Municipal de Educação em 14 de junho 
de 2017.

GISLENE APARECIDA DA SILVA ROBERTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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ROSANA ALVES DE MOURA
CPF 091.054.008-05
SECRETÁRIA CMS

DIAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTOS DOS MÉDICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE
UBS GENEFREDO MONTEIRO
NOME ESPECIALIDADE DIAS DA SEMANA E HORÁRIOS

DRA MARIA ESTER ZOELNER 
CINTRA

PEDIATRA 3ªs feiras às 06h30, 5ªs feiras às 06h30 e 6ªs 
feiras às 06h30

DRA LAURA MARIA BARBEITO 
MATOS

GINECOLOGIS-
TA/OBST.

3ªs feiras, 4ªs feiras e 5ªs feiras às 06h30

DR MARCOS DE ALMEIDA 
CUNHA

GINECOLOGIS-
TA/OBST.

2ªs feiras às 07h30 e às 16h30

DR CLAUDIO BARSSANTI WEY CLÍNICO GERAL 2ªs feiras, 3ªs feiras, 4ªs feiras e 5ªs feiras às 
06h30

DR YUNES JOSÉ AYUB PEDIATRA 4ªs feiras das 07h00 às 11h00

DRA MARIA GORETTI DE A. 
MARQUES

CLÍNICO GE-
RAL/HIPERDIA

3ªs feiras e 5ªs feiras às 06h30

DRA RENATA BERTI MERINGO-
LO

CLÍNICO GERAL 2ªs feiras às 08h00 e às 12h30, 3ªs feiras às 
08h30 e 4ªs feiras às 08h00

DRA CÁSSIA MARIA BRAGA 
STOCCO

CLÍNICO GE-
RAL/HIPERDIA

2ªs feiras e 4ªs feiras às 06h30

DR. CARLOS EDUARDO PRO-
TASIO DE ALMEIDA

CLÍNICO GERAL 2ªs feiras das 08h00 às 12h00 e 3ªs e 5ªs feiras 
das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00

UBS JARDIM MESQUITA
NOME ESPECIALIDADE DIAS DA SEMANA E HORÁRIOS

DRA TANIA REGINA DE OLIVEI-
RA

CLINICO GERAL 
/ HIPERDIA

5ªs feiras às 13h00 e 6ªs feiras às 07h00

DR CLAUDIO NUNES DE AL-
MEIDA

CLÍNICO GERAL 2ªs feiras, 3ªs feiras e 5ªs feiras às 16h00

DR SAMIR HADDAD PEDIATRA 3ªs feiras e 4ªs feiras às 09h00 e às 13h00

DR PAULO AYRES RIBAS NETO PEDIATRA 2ªs feiras às 08h00

DR HUGO RAUL GUILLERMO 
AEDO CANO

CLÍNICO GERAL 2ªs feiras e 3ªs feiras às 07h00 e às 13h00 e 4ªs 
feiras às 07h00 

DR AMADO RAMON TOLEDO 
OQUENDO

CLÍNICO GERAL 4ªs feiras, 5ªs feiras às 07h00

DRA LAÍLCA QUIRINO HENRI-
QUE

G.O 2ªs feiras e 3ªs feiras às 07h00 e às 13h00

DR JORGE ALEX DE FIGUEIRE-
DO GOMES

G.O 4ªs feiras às 07h00

DR DAVID CAVALHEIRO SA-
LEM JUNIOR

G.O 6ªs feiras às 13h00

PRONTO ATENDIMENTO JARDIM MESQUITA (HORÁRIO DE ATENDIMENTO DAS 19H00 ÀS 22H00)
NOME ESPECIALIDADE DIAS DA SEMANA E HORÁRIOS

DRA JACQUELINE CARDOZO 
VIEIRA

CLÍNICO GERAL 2ªs feiras

DRA ROSA YUKIE SAKASHITA CLÍNICO GERAL 2ªs feiras e 4ªs feiras

DR CLAUDIO NUNES DE AL-
MEIDA

CLÍNICO GERAL 2ªs feiras, 3ªs feiras, 5ªs feiras e 6ªs feiras

DR DAVI CAVALHEIRO SALÉM 
JUNIOR

CLÍNICO GERAL 3ªs feiras

DRA MARIANA AP. ARRUDA 
MÁXIMO

PEDIATRA 3ªs feiras

FERNANDO ARRUDA CLÍNICO GERAL 4ªs feiras

ALBERTO NEVES JUNIOR CLÍNICO GERAL 5ªs feiras e 6ªs feiras

BRUNO ORSI DO AMARAL CLÍNICO GERAL 4ªs feiras, 5ªs feiras e 6ªs feiras

DR HUGO RAUL GUILLERMO 
AEDO CANO

CLÍNICO GERAL 3ªs feiras

UBS RIO BRANCO
NOME ESPECIALIDADE DIAS DA SEMANA E HORÁRIOS

DRA MARIA ESTER ZOELNER 
CINTRA

PEDIATRA 2ªs feiras às 07h00 e 4ªs feiras às 07h00 e às 
13h00

DR PAULO HENRIQUE MAR-
TINS BRANCO

GINECOLOGIS-
TA/OBST.

2ªs feiras e 4ªs feiras às 07h30

DRA THAÍS MUSSATO CARCI-
NONI

CLÍNICO GERAL de 2ª a 6ª feira às 07h00

DRA MARIANA AP. ARRUDA 
MÁXIMO

PEDIATRA 3ªs feiras às 07h00 e às 13h00

DRA KIYOKO HAYASE GOMES 
MOTA

CLINICO GERAL 5ªs às 07h00

DR TIAGO ARRUDA MÁXIMO PEDIATRA 6ªs feiras às 14h00

DRA KARINA DEOLINDA RO-
CHA DE SOUZA

CLÍNICO GERAL 2ª a 6ª feira às 15h00

DR FELIPE ARAUJO PESSANHA CLINICO GERAL 4ªs feiras, 5ªs feiras e 6ªs feiras às 16h00

DR ANDRÉ AUGUSTO COSTA 
VIANNA

GINECOLOGIS-
TA/OBST.

2ªs feiras, 3ªs feiras e 5ªs feiras às 16h00

DR ANDRÉ LUIZ CORREA USG/BIÓPSIA 4ªs feiras e 5ªs feiras às 07h00

DR VICTOR MASSAO YAMADA CLÍNICO GE-
RAL/HIPERDIA

2ªs feiras e 4ªs feiras às 16h00, 5ªs feiras às 
13h00 e 6ªs feiras às 07h00

DR RAFAEL ORSI DO AMARAL PSIQUIATRA Quinzenalmente, nas 2ªs feiras às 07h00

PRONTO ATENDIMENTO RIO BRANCO (HORÁRIO DE ATENDIMENTO DAS 18H00 ÀS 22H00)
NOME ESPECIALIDADE DIAS DA SEMANA E HORÁRIOS

DR EDGARD CAMARINHA NO-
GUEIROL

CLÍNICO GERAL 3ªs feiras, 4ªs feiras, 5ªs feiras e 6ªs feiras

DRA KIYOKO HAYASE CLÍNICO GERAL 3ªs feiras e 5ªs feiras

DR MARCELO CAMARINHA 
NOGUEIROL

CLÍNICO GERAL 2ªs feiras

DRA KARINA DEOLINDA RO-
CHA DE SOUZA

CLÍNICO GERAL 2ªs feiras e 3ªs feiras

DR TIAGO ARRUDA MÁXIMO PEDIATRA 4ªs feiras e 6ªs feiras

DRA MARINA GIMENEZ CLÍNICO GERAL 4ªs feiras e 5ªs feiras

DRA MARCIA AP. AMARAL PE-
REIRA

CLÍNICO GERAL 6ªs feiras

DRA THAÍS MUSSATO CARCI-
NONI

CLÍNICO GERAL 2ªs feiras

UBS NOVA ITAPETININGA
NOME ESPECIALIDADE DIAS DA SEMANA E HORÁRIOS

DRA NATALIA DA SILVA CAR-
VALHO

GINECOLOGIS-
TA/OBST.

4ªs feiras e 5ªs feiras das 07h00 às 12h00

DR DIEGO LOPES DE BARROS CLÍNICO GERAL 2ªs feiras das 07h00 às 12h00 e das 13h00 às 
17h00, 5ªs feiras das 13h00 às 17h00 e 6ªs fei-
ras das 07h00 às 12h00

DR ANTONIO VIEIRA FROTA 
(Estado)

CLÍNICO GERAL 2ªs feiras, 5ªs feiras e 6ªs feiras às 10h00

DR NELSON TADASHI TANABE PEDIATRA 3ªs feiras, 5ªs feiras e 6ªs feiras às 06h30

DR JORGE ALEX DE FIGUEIRE-
DO GOMES

GINECOLOGIS-
TA/OBST.

3ªs feiras às 07h00 e às 13h00

DR ENIO BORDIERI CLÍNICO GERAL 3ªs feiras às 09h00 e às às 15h00

DR TIAGO MÁXIMO ARRUDA PEDIATRA 4ªs feiras às 13h00   

DR AMADO RAMON TOLEDO 
OQUENDO

CLÍNICO GERAL 4ªs feiras e 5ªs feiras às 16h00

Obs: Dr. Diego atende na 1ª e 3ª  terça-feira período da manhã e nas demais manhã e tarde.

UBS BELO HORIZONTE
NOME ESPECIALIDADE DIAS DA SEMANA E HORÁRIOS

DRA JACQUELINE CARDOZO 
VIEIRA

CLÍNICO GERAL 2ªs feiras e 6ªs feiras às 12h00

DR DAVI CAVALHEIRO SALÉM 
JUNIOR

CLÍNICO GERAL 6ªs feiras às 07h00

DR RODRIGO DA TRINDADE 
FERRÃO

CLÍNICO GERAL Dia 05/06 às 07h00, 05/06 às 13h00, 07/06 às 
07h00, 07/06 às 13h00, 09/06 13h00, 13/06 às 
07h00, 13/06 às 13h00, 14/06 às 13h00, 20/06 
às 13h00, 22/06 às 07h00, 22/06 às 13h00, 
27/06 às 07h00, 27/06 às 13h00, 29/06 às 
07h00 e 29/06 às 13h00

DRA. MICHELLI DE FREITAS 
GOMES

PEDIATRA 5ªs feiras às 08h00

DR SHIGUEOSHI SAKASHITA PEDIATRA 2ªs feiras e 4ªs feiras às 08h00

DR YUNES JOSÉ AYUB PEDIATRA 2ªs feiras às 13h00 e 3ªs feiras às 08h00 e às 
13h00 (quinzenalmente)

DRA AREANA D. NASCIMENTO 
MENDONÇA

GINECOLOGIS-
TA/OBST.

2ªs feiras às 08h00

DR ANTONIO LUIZ ROLIM DO 
AMARAL

GINECOLOGIS-
TA/OBST.

2ªs feiras, 4ªs feiras e 5ªs feiras às 07h00

Obs: A agenda do Dr Rodrigo é diferenciada devido a escala dele no Hospital Regional e Unimed onde atua 
como anestesista.

PAS BELA VISTA
NOME ESPECIALIDADE DIAS DA SEMANA E HORÁRIOS

DRA AREANA D. NASCIMENTO 
MENDONÇA

GINECOLOGIS-
TA/OBST.

3ªs feiras às 13h00, 4ªs feiras e 6ªs feiras às 
07h00

DR. BRUNO ORSI DO AMARAL CLÍNICO GERAL de 2ªs feiras às 6ªs feiras das 13h30 às 16h30
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DR YUNES JOSÉ AYUB PEDIATRA 5ªs feiras às 07h00 e 6ªs feiras às 07h00

USF VILA ARRUDA
NOME ESPECIALIDADE DIAS DA SEMANA E HORÁRIOS

DRA ROSA YUKIE SAKASHITA 
(Equipe Vermelha)

CLÍNICO GERAL 2ªs feiras, 4ªs feiras, 5ªs feiras e 6ªs feiras das 
07h00 às 16h00

DR FELIPE ARAUJO PESSANHA 
(Equipe Preta)

CLÍNICO GERAL de 2ªs feiras às 6ªs feiras das 07h00 às 17h00

DRA. THAIS MUSSATO CARCI-
NONI

CLÍNICO GERAL de 2ªs feiras às 6ªs feiras das 13h00 às 17h00

DRA ANA CAROLINA VENTURA 
BARROS (Equipe Azul)

CLÍNICO GERAL 2ªs feiras, 3ªs feiras, 4ªs feiras e 6ªs feiras das 
07h00 às 12h00 e 5ªs feiras das 12h00 às 17h00

USF TABOÃOZINHO
NOME ESPECIALIDADE DIAS DA SEMANA E HORÁRIOS

DRA JACQUELINE CARDOZO 
VIEIRA

CLÍNICO GERAL de 2ªs, 4ªs feira e 6ªs feiras das 11h00 às 17h00

DRA MARCIA AP. AMARAL PE-
REIRA

CLÍNICO GERAL Dia 03/04 das 07h00 às 13h00, 05/04 das 12h00 
às 17h00, 07/04 das 11h00 às 17h00, 10/04 das 
07h00 às 12h00

USF CHAPADINHA
NOME ESPECIALIDADE DIAS DA SEMANA E HORÁRIOS

DR ADILSON FERRANTI CLÍNICO GERAL de 3ªs feiras às 6ªs feiras às 07h00 às 12h00

DR ADILSON FERRANTI CLÍNICO GERAL de 3ªs feiras às 6ªs feiras às 13h00 às 17h00

USF MONTE SANTO
NOME ESPECIALIDADE DIAS DA SEMANA E HORÁRIOS

DRA MARCELA ALBUQUER-
QUE DE CAMPOS

CLÍNICO GERAL 2ªs feiras, 3ªs feiras e 4ªs feiras das 08h00 às 
12h00 e 5ªs feiras das 08h00 às 12h00 e das 
13h00 às 17h00

DR FERNANDO ARRUDA CLÍNICO GERAL de 2ªs feiras às 5ªs feiras das 13h00 às 17h00 e 
6ªs feiras das 08h00 às 12h00

USF JARDIM FOGAÇA
NOME ESPECIALIDADE DIAS DA SEMANA E HORÁRIOS

DRA. MARINA GIMENEZ CLÍNICO GERAL 3ªs feiras das 13h00 às 17h00, 4ªs feiras das 
07h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00 e 5ªs fei-
ras das 13h00 às 17h00

DRA CAMILA MESSIAS CASTA-
NHO

CLÍNICO GERAL 2ªs feiras das 07h00 às 12h00 e das 13h00 às 
17h00 e 3ªs feiras das 07h00 às 12h00, 4ªs fei-
ras das 07h00 às 12h00 e 5ªs feiras das 07h00 
às 12h00

USF VILA SANTANA
NOME ESPECIALIDADE DIAS DA SEMANA E HORÁRIOS

DR ANDRE FRANÇANI ROCHA 
DEL GUERRA (Equipe Azul)

CLÍNICO GERAL de 2ªs feiras às 5ªs feiras das 07h00 às 12h00 e 
das 13h00 às 16h00

DR CARLOS HENRIQUE VAN-
ZELLA GARCIA (Equipe Verm.)

CLÍNICO GERAL 2ªs feiras, 3ªs feiras, 5ªs feiras e 6ªs feiras das 
07h00 às 12h00

DR AMADO RAMON TOLEDO 
OQUENDO (Equipe Verm.)

CLÍNICO GERAL de 2ªs feiras às 5ªs feiras das 12h00 às 16h00 e 
6ªs feiras das 07h00 às 12h00

USF VILA MAZZEI
NOME ESPECIALIDADE DIAS DA SEMANA E HORÁRIOS

DR. EDGARD CAMARINHA NO-
GUEIROL

CLÍNICO GERAL 4ªs e 5ªs feiras das 10h00 as 16h00

DR CLAUDIO NUNES DE AL-
MEIDA

CLÍNICO GERAL 2ªs feiras, 3ªs feiras, 4ªs feira e 6ªs feiras das 
07h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00

USF RECHÃ
NOME ESPECIALIDADE DIAS DA SEMANA E HORÁRIOS

DRA ARIANY GOLLO FERREI-
RA

CLÍNICO GERAL de 2ª feira a 5ª feira das 07h30 às 11H30 e das 
12h30 às 15h30

DR ALBERTO NEVES CLÍNICO GERAL 2ªS feiras das 07h00 às 12h00 e das 13h00 
às 15h00, 4ªs feiras, 5ªs feiras e 6ªs feiras das 
07h00 às 12h00

USF TUPY
NOME ESPECIALIDADE DIAS DA SEMANA E HORÁRIOS

DR LEANDRO BARROS MEN-
DONÇA

CLÍNICO GERAL 2ªs feiras e 5ªs feiras das 13h00 às 16h00, 3ªs 
feiras e 4ªs feiras das 09h00 às 12h00

USF GRAMADINHO
NOME ESPECIALIDADE DIAS DA SEMANA E HORÁRIOS

DRA BRUNELLA DE PINHO NO-
GUEIRA

CLÍNICO GERAL 2ªs feiras (USF Gramadinho de manhã e tarde), 
3ªs feiras (PAS Pinheiro Alto, manhã, quinze-
nalmente, intercalando com USF Gramadinho 
e PAS Conceição à tarde), 4ªs feiras (PAS Tur-
vo dos Rodrigues de manhã, quinzenalmente, 
intercalando com USF Gramadinho),

DRA KEILA LOBO LOUREIRO CLÍNICO GERAL 4ªs feiras (PAS Turvo dos Católicos à tarde, 
quinzenalmente, intercalando com USF Gra-
madinho), 5ªs feiras (USF Gramadinho manhã 
e tarde) e 6ªs feiras (PAS Conceição manhã e 
tarde)

USF VARGINHA
NOME ESPECIALIDADE DIAS DA SEMANA E HORÁRIOS

DRA AMANDA HESS BORZAC-
CHINI

CLÍNICO GERAL 3ªs feiras às 07h00 às 15h00 na USF dos Claros 
e USF Bairro da Pescaria (intercalando quinze-
nalmente), 4ªs feiras às 07h00 às 15h00 na USF 
Varginha, 5ªs feiras das 07h00 às 15h00 na USF 
São Roque e 6ªs feiras das 07h00 às 15h00 na 
USF Retiro

USF MORRO DO ALTO
NOME ESPECIALIDADE DIAS DA SEMANA E HORÁRIOS

DR. FILIPE PINTO HOLTZ MO-
RAES

CLÍNICO GERAL 2ªs feiras das 07h00 às 12h00 no PAS Faxinal 
do Rio Acima, 3ªs feiras das 08h00 às 13h00 
na USF Morro do Alto, 4ªs feiras das 07h00 às 
12h00 na USF Rio Acima, 6ªs feiras (quinze-
nalmente) das 07h00 às 12h00 na USF Passa 
Três, intercalando com a USF Morro do Alto

USF CAPÃO ALTO
NOME ESPECIALIDADE DIAS DA SEMANA E HORÁRIOS

DRA. JÉSSICA BUGALLO 
VILLAVERDE E SOUZA

CLÍNICO GERAL 3ªs feiras às 07h00 e às 13h00 na PAS Fazenda 
do Banco, 4ªs feiras às 07h00 e às 13h00 no 
PAS Jurumirim, intercalando, quinzenalmente 
com USF Capão Alto, 5ªs feiras às 07h00 e às 
13h00 no PAS Carlos Lamarca e 6ªs feiras às 
07h00 e às 13h00 na USF Capão Alto

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 
- Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação da AINL Nº1221/2017 para empresa cadastrada 
nesta Prefeitura através da inscrição municipal nº0270890000 e CNPJ nº10.945.457/0001-22, com o ramo 
de atividade de “Transporte Municipal” com paradeiro desconhecido no município, nos termos dos artigos 
195 a 197 do Código Tributário Nacional, combinado com as disposições constantes, no artigo 398 da Lei 
Complementar Municipal n° 13 de 29 de Dezembro de 2003. 
- Efetuado levantamento fiscal, em nome da empresa acima identificada, encontrado diferenças quanto ao 
recolhimento de ISSQN e efetuado arbitramento fiscal, conforme planilha demonstrativa anexa de acordo 
com o inciso II, do artigo 133 da Lei Complementar nº13 de 23/12/2003.
1) O contribuinte deixou de recolher o ISSQN no valor de originário de R$ 6.761,49 (Seis mil, 
setecentos e sessenta e um reais e quarenta e nove centavos); conforme disposto no item 16.01 da lista de 
serviços, anexa à Lei Complementar nº13/2003, lançado de ofício através deste ato conforme artigo 343 do 
C.T.M., devendo ser recolhido com os encargos moratórios conforme legislação vigente. 
2) Aplica-se multa infracionária no valor de R$ 1.669,84 (Um mil, seiscentos e sessenta e nove reais 
e oitenta e quatro centavos), correspondente a 50% do valor corrigido monetariamente, de acordo com a 
alínea “b”, inciso I, artigo 437 da Lei Complementar nº13/2003- CTM.
- 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 fiscais de 
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar nº 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 Tribu-
tário Municipal. 
Itapetininga, 14 de junho de 2017.

JOÃO DE LUÍS DE SOUSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EDITAL DE:  NOTIFICAÇÃO DE OBRAS INDIVIDUAL
- Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação da Notificação de Obras Individual 603/2017 
para a obra cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal n. OB00013377 e do CPF/CNPJ n. 
043.366.608-08, com o ramo de atividade de “Execução por Administração, Empreitada ou Subempreitada, 
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 desconhecido no 
município, através de arbitramento fiscal de acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar 
n. 13 de 29 de dezembro de 2003, Código Tributário Municipal, e Artigo 148 do CTN (Código Tributário 
Nacional) lei nº 5.172 de 25 de Outubro de 1966 e decreto nº 1.198 de 19 de fevereiro de 2014, no valor de 
R$ 387,12 (trezentos e oitenta e sete reais e doze centavos), 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. 29680 de 19 de julho de 2013, 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 fiscais 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 Tribu-
tário Municipal. 
Itapetininga/SP, 12 de junho de 2017.

JOÃO LUIS DE SOUSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EDITAL DE:  NOTIFICAÇÃO DE OBRAS INDIVIDUAL
- Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação da Notificação de Obras Individual 606/2017 
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para a obra cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal n. OB00017508 e do CPF/CNPJ n. 
160.206.208-08, com o ramo de atividade de “Execução por Administração, Empreitada ou Subempreitada, 
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 desconhecido no 
município, através de arbitramento fiscal de acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 
de 29 de dezembro de 2003, Código Tributário Municipal, e Artigo 148 do CTN (Código Tributário Nacional) 
lei nº 5.172 de 25 de Outubro de 1966 e decreto nº 1.198 de 19 de fevereiro de 2014, no valor de R$ 953,44 
(novecentos e cinquenta e três reais e quarenta e quatro centavos), 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. 12323 de 12 de março de 2013, 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 fiscais 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 Tribu-
tário Municipal. 
Itapetininga/SP, 12 de junho de 2017.

JOÃO LUIS DE SOUSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EDITAL DE:  NOTIFICAÇÃO DE OBRAS INDIVIDUAL 
- Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação da Notificação de Obras Individual 646/2017 para a 
obra cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal n. 900024343 e do CPF/CNPJ n. 315.394.438-
50, com o ramo de atividade de “Execução por Administração, Empreitada ou Subempreitada, 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 desconhecido no município, 
através de arbitramento fiscal de acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29 de 
dezembro de 2003, Código Tributário Municipal, e Artigo 148 do CTN (Código Tributário Nacional) lei nº 
5.172 de 25 de Outubro de 1966 e decreto nº 1.198 de 19 de fevereiro de 2014, no valor de R$ 2.262,55 (dois 
mil duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), 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. 17620 de 04 de maio de 2012, 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 fiscais 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 Tribu-
tário Municipal. 
Itapetininga/SP, 12 de junho de 2017.

JOÃO LUIS DE SOUSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EXTRATO DE CONVÊNIO PROCESSO Nº 21470/2017 
CONSIGNANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga.  CONSIGNATÁRIA: Financeira Alfa S/A - CFI: 
ASSINATURA: 19.06.2017 OBJETO: Convênio entre as partes para concessão de empréstimos nas moda-
lidades de Crédito Pessoal e/ou Crédito Direto, mediante desconto em folha de pagamento, dos funcionários  
da CONSIGNANTE. VIGÊNCIA: Pelo prazo de 12 (doze) meses, prorrogáveis  por iguais períodos, respei-
tado o limite de 60 (sessenta) meses. Itapetininga, 19 de junho de 2017.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

LEI COMPLEMENTAR Nº 125, DE 19 DE JUNHO DE 2017
Dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais, e dá outras provi-
dências.
(Projeto de Lei Complementar nº 12/2017, de autoria da Chefe do Poder Executivo.)
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado de 
São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º Em cumprimento ao disposto no inciso X, do art. 37, da Constituição Federal, o salário base do fun-
cionalismo público municipal (efetivos e comissionados) fica reajustado em 5,113% (cinco inteiros e cento e 
treze milésimos por cento), a partir de 1º de maio de 2017, referente à inflação acumulada entre os meses de 
março de 2016 a abril de 2017, registrada pelo INPC-IBGE.
Art. 2º A revisão geral anual de que trata o artigo anterior é extensiva aos:
I -  Inativos, pensionistas e funcionários do SEPREM (Serviço de Previdência Municipal),
II -  Inativos e pensionistas, cujos benefícios foram concedidos antes da criação do SEPREM (Serviço 
de Previdência Municipal) e que são de responsabilidade da Prefeitura Municipal.
Parágrafo único. Excetuam-se desta revisão geral, as aposentadorias e pensões que são reajustadas anualmen-
te no mês de janeiro, época em que se dá o reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, 
com base na variação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) calculado pelo IBGE, acumulado 
nos 12 (doze) meses anteriores.
Art. 3º As despesas decorrentes da execução da presente Lei Complementar correrão por conta de verbas 
próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 4º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, aos dezenove dias de junho de 2017.

GUILHERME LUIS MORELLI
SECRETÁRIO DE GABINETE

LEI Nº 6.222, DE 19 DE JUNHO DE 2017
Autoriza a abertura de crédito especial, e dá outras providências 
(Projeto de Lei nº 34/2017, de autoria da Chefe do Poder Executivo.)
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado de 
São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal, autorizado a abrir um crédito especial no valor de até R$ 138.460,00 
(cento e trinta oito mil, quatrocentos e sessenta reais), no orçamento vigente, na Secretaria Municipal de 
Saúde, com finalidade de aditar o Convênio 50/2013 celebrado entre Prefeitura e Sociedade Beneficente São 
Camilo para compra de equipamentos para o Hospital Regional.

Art. 2º O recurso para abertura do crédito será a anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:
02.06.01 – Secretaria de Administração e Finanças
(063) – 288430001.0087 – 4690.71 – Principal da Dívida Contratual Resgatada    R$ 138.460,00
Art. 3º Fica autorizada a inclusão no PPA – Plano Plurianual 2014/2017 (Lei Municipal nº 5.803, de 27 de 
dezembro de 2013) e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2017 (Lei Municipal nº 6.171, de 13 de 
dezembro de 2016).
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, aos dezenove dias de junho de 2017.

GUILHERME LUIS MORELLI
SECRETÁRIO DE GABINETE

LEI Nº 6.223, DE 19 DE JUNHO DE 2017
Dá o nome do senhor Sebastião Ferreira dos Santos à via pública localizada no loteamento Vicente Langoni.
(Projeto de Lei nº 39/2017, de autoria do Vereador Sidnei Teixeira Barbosa.)
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado de 
São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se Rua Sebastião Ferreira dos Santos, a rua conhecida no local como Rua “D”, 
localizada no loteamento Vicente Langoni (a ser regularizado), em Rechan, com início na Rua conhecida no 
local como Rua “A”, e com término na Rua conhecida no local como Rua “B”, com largura de 12 metros e 
extensão de 160 metros.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, aos dezenove dias de junho de 2017.

GUILHERME LUIS MORELLI
SECRETÁRIO DE GABINETE

LEI Nº 6.224, DE 19 DE JUNHO DE 2017
Dá o nome do senhor João Silva de Almeida à via pública localizada no loteamento Vicente Langoni.
(Projeto de Lei nº 40/2017, de autoria do Vereador Sidnei Teixeira Barbosa.)
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado de 
São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se Rua João Silva de Almeida, a rua conhecida no local como Rua “A”, localizada 
no loteamento Vicente Langoni (à ser regularizado), em Rechan, com início em terreno particular, e com final 
na Rua Justino Machado de Meira, com largura de 12 metros e extensão de 150 metros.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, aos dezenove dias de junho de 2017.

GUILHERME LUIS MORELLI
SECRETÁRIO DE GABINETE

LEI Nº 6.225, DE 19 DE JUNHO DE 2017
Dá o nome do senhor Marcelo Alexandre de Moraes e Silva à via pública localizada no loteamento Residen-
cial Golden Ville.
(Projeto de Lei nº 41/2017, de autoria do Vereador Marcus Tadeu Quarentei Cardoso.)
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado de 
São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se Rua Marcelo Alexandre de Moraes e Silva a rua 17 localizada no loteamento 
Residencial Golden Ville, com início na Avenida 1b, e com término em terreno particular, com largura de 14 
metros e extensão de 188,82 metros.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, aos dezenove dias de junho de 2017.

GUILHERME LUIS MORELLI
SECRETÁRIO DE GABINETE

DECRETO Nº 1.633, DE 19 DE JUNHO DE 2017
Dispõe sobre a abertura de crédito especial, de acordo com a Lei nº 6.222, de 19 de junho de 2017.
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado de 
São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Executivo Municipal, um crédito especial no valor de até R$ 138.460,00 (cento e 
trinta oito mil, quatrocentos e sessenta reais), no orçamento vigente, na Secretaria Municipal de Saúde, com 
finalidade de aditar o Convênio 50/2013 celebrado entre Prefeitura e Sociedade Beneficente São Camilo para 
compra de equipamentos para o Hospital Regional.
Art. 2º O recurso para abertura do crédito será a anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:
02.06.01 – Secretaria de Administração e Finanças
(063) – 288430001.0087 – 4690.71 – Principal da Dívida Contratual Resgatada    R$ 138.460,00
Art. 3º Fica incluso no PPA – Plano Plurianual 2014/2017 (Lei Municipal nº 5.803, de 27 de dezembro de 
2013) e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2017 (Lei Municipal nº 6.171, de 13 de dezembro de 
2016).
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicado e registrado no Gabinete da Prefeita, aos dezenove dias de junho de 2017.

JOÃO LUIS DE SOUSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PORTARIA Nº 327, DE 19 DE JUNHO DE 2017
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado de 
São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Considerando os autos do processo nº 27144/1/2017, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
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Art. 1º Afastar sem vencimento, a pedido, a funcionária Luana Medeiros Dias Rodrigues, Professora de Edu-
cação Básica II – Fundamental, Faixa 04, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 19/06/2017, 
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.

 
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS

PREFEITA MUNICIPAL
Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, na data supra.

PORTARIA Nº 328, DE 20 DE JUNHO DE 2017
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado de 
São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º O Inciso XVIII do art. 1º da Portaria nº 321, de 9 de junho de 2017 que nomeia o Comitê Organizador 
para o 21º Jogos Regionais do Idoso – JORI 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:
“XVIII - SUPERVISOR DE DOMINÓ
Alexandre Lamansov Matias
Sofia Mota Ribeiro”
Art. 2º Ficam inclusos os Incisos “XIX a XXIII” no art. 1º da Portaria nº 321, de 9 de junho de 2017 que 
nomeia o Comitê Organizador para o 21º Jogos Regionais do Idoso – JORI 2017, com a seguinte redação: 
XIX -  SUPERVISOR DE BURACO
Alexandre Lamansov Matias
XX -  SUPERVISOR DE TENIS DE MESA
André Balint Duarte
XXI -  SUPERVISOR DE TENIS
Fabio Eduardo Fernandes
XXII -  SUPERVISOR DE VOLEI ADAPTADO
José Nunes Junior
Marco Antonio Albuquerque Nunes
Sofia Mota Ribeiro
XXIII -  SUPERVISOR DE XADREZ
André Balint Duarte
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, na data supra.

PORTARIA Nº 329, DE 19 DE JUNHO DE 2017
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado de 
São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Considerando os autos do processo nº 24193/1/2017, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Afastar sem vencimento, a pedido, a funcionária Maria Evaneide Rocha da Silva, Agente Comunitário 
de Saúde, Referência 05, Jardim Santa Inês, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 30/05/2017, 
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.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, na data supra.

PORTARIA Nº 330, DE 20 DE JUNHO DE 2017
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado de 
São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando a Lei nº 4.807, de 9/12/2003;
Considerando o Convênio GSSP/ATP nº 025/2011, de 10/02/2011, celebrado entre a Prefeitura de Itapetinin-
ga e o Governo do Estado de São Paulo por sua Secretaria de Segurança Pública; e 
Considerando o Memorando Interno GSTC nº 081/2017, da Secretaria Municipal de Trânsito e Cidadania, 
resolve:
Art. 1º Designar os Policiais Militares, abaixo relacionados, como agentes municipais de trânsito a prestarem 
serviços no Município de Itapetininga:
• CB PM  111970-2  DOMINGOS ANDRADE DE LIMA
• CB PM 120643-5 GERSON HEITOR DE OLIVEIRA
• CB PM 131968-0 ROBERTO THEODORO DE OLIVEIRA JUNIOR
• SD PM 138446-5 HUDSON JOSÉ DE ALMEIDA
• SD PM 138996-3 CAROLINA GARCIA DE ARAÚJO
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, na data supra.

PORTARIA Nº 331, DE 20 DE JUNHO DE 2017
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado de 
São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Designar a Senhora Gislene Aparecida da Silva Roberto, Secretária Municipal de Educação, para res-
ponder interinamente pela Secretaria Municipal de Agricultura, Agronegócio, Trabalho e Desenvolvimento, 
do dia 22 ao dia 25 de junho de 2017.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, na data supra.

PORTARIA Nº 332, DE 22 DE JUNHO DE 2017
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado de 
São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Nomear a senhora Patricia Fernanda França Bianchi Dutil, como Conselheira Tutelar Suplente, para 
compor o Conselho Tutelar, quadriênio 2016/2019, de acordo com a Lei Municipal nº 5.750, de 25/09/2013, 
Resolução nº 06/2016, do CMDCA, a partir de 26/06/2017.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, na data supra.

VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL
DESPACHO DA DIRETORIA 21 DE JUNHO DE 2017

PRODUTOS E SERVIÇOS RELACIONADOS À SAÚDE: LAUDA 24
DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL – ÁREA DE ALIMENTOS

(Prot.0995/2017, Proc.0503/2017, Atividade: Minimercado – ELIZETE ELIAS DOS SANTOS MACHA-

DO MEI), (Prot.1413/2017, Proc.0578/2017, Atividade: Supermercado – JULIANA SUEMI KAWAKAMI 
DE ALBUQUERQUE ME), (Prot.1418/2017, Proc.0577/2017, Atividade: Restaurante – RISONI RESTAU-
RANTE LTDA ME).

CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO – ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot.1551/2017, Proc.0652/2015, Atividade: Supermercado – CAMILA MARIA STADELMANN EPP), 
(Prot.1531/2017, Proc.0333/2016, Atividade: Restaurante – CRISTIANO DOMINGUES DOS SANTOS 
ME).

DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL – ÁREA DA SAÚDE
(Prot.1145/2017, Proc.0530/2017, Atividade: Drogaria – DROGA G MERCADO MUNICIPAL LTDA 
ME), (Prot.0683/2017, Proc.0468/2017, Atividade: Cabeleireiro – MÁRCIO PEREIRA DE NORONHA 
MEI), (Prot. 1014/2017, Proc.0555/2017, Atividade: Fisioterapia – AILEN MARCELA GALVÃO MAR-
TINS), (Prot.1015/2017, Proc.0556/2017, Atividade: Fisioterapia – ARIELE DE FREITAS BELINASSI), 
(Prot.1181/2017, Proc.0534/2017, Atividade: Hospedaria – RENATA OLIVEIRA ARAÚJO DE ALMEIDA 
MEI), (Prot.1312/2017, Proc.0559/2017, Atividade: Consultório Odontológico – NORBERTO ESTEVES 
JÚNIOR), (Prot.1439/2017, Proc.0580/2017, Atividade: Tatuagem – CINTIA APARECIDA DA ROSA 
MEI), (Prot.1260/2017, Proc.0549/2017, Atividade: Estética – ALESSANDRA MARIA NALESSO MEI), 
(Prot.1385/2017, Proc.0570/2017, Atividade: Cabeleireiro – ALESSANDRO ANTÔNIO DE LIMA MEI), 
(Prot.1452/2017, Proc.0583/2017, Atividade: Clínica Veterinária – CLÍNICA VETERINÁRIA PRONTO-
VET LTDA ME).

ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – BAIXA DE RESP. TÉCNICA – ÁREA DA SAÚDE
(Prot.1364/2017, Proc.1002/1989, Atividade: Com. Varej. de Artigos de Ótica – Rafael Parrilha Bentivoglio 
– ÓTICA 3ª VISÃO LTDA EPP).

ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – ASSUNÇÃO DE RESP. TÉCNICA – ÁREA DA SAÚDE
(Prot.1436/2017, Proc.0549/2017, Atividade: Estética – Pâmela Corrêa Dutra (Subst. 1) – ALESSANDRA 
MARIA NALESSO MEI), (Prot.1457/2017, Proc.0570/2017, Atividade: Cabeleireiro – ALESSANDRO 
ANTÔNIO DE LIMA MEI), (Prot.1365/2017, Proc.1002/1989, Atividade: Com. Varej. de Artigos de Óti-
ca – Eduardo Antônio Plens Maciel – ÓTICA 3ª VISÃO LTDA EPP), (Prot.1365/2017, Proc.1002/1989, 
Atividade: Com. Varej. de Artigos de Ótica – Márcia Regina Moraes Salvador (Subst. 1) – ÓTICA 3ª VISÃO 
LTDA EPP), (Prot.1365/2017, Proc.1002/1989, Atividade: Com. Varej. de Artigos de Ótica – Nicolas Moraes 
Salvador (Subst. 2) – ÓTICA 3ª VISÃO LTDA EPP), (Prot.1466/2017, Proc.0113/2013, Atividade: Droga-
ria – Clara Oliveira Moraes – CRF/SP 80.549 – MARINALDO DE OLIVEIRA DROGARIA LTDA EPP).

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO – ÁREA DE SAÚDE
(Prot.1366/2017, Proc.1002/1989, Atividade: Com. Varej. de Artigos de Ótica – ÓTICA 3ª VISÃO LTDA), 
(Prot.1198/2017, Proc.0645/2015, Atividade: UTI Móvel – UNIMED DE ITAPETININGA COOPERA-
TIVA TRABALHO MÉDICO), (Prot.1399/2017, Proc.0222/2014, Atividade: Fonoaudiologia – FUNDA-
ÇÃO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DE DEFORMIDADES CRÂNIO FACIAIS), (Prot.1453/2017, 
Proc.0108/2014, Atividade: Clínica Veterinária com Dispensário de Medicamentos – HELENO APARECIDO 
ROBERTO), (Prot.1400/2017, Proc.0387/2007, Atividade: Clínica Médica com Recursos para Realização de 
Procedimentos Cirúrgicos – FUNDAÇÃO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DE DEFORMIDADES 
CRÂNIO FACIAIS), (Prot.1416/2017, Proc.0293/2004, Atividade: Fisioterapia – ESPAÇO SAÚDE REA-
BILITAÇÃO LTDA), (Prot.1450/2017, Proc.0005/2003, Atividade: Consultório Odontológico – CAIXA DE 
ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO), (Prot.1469/2017, Proc.0122/1994, 
Atividade: Eq. RX Odontológico – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO ESTADO DE SÃO 
PAULO).

ERRATA LAUDA 22 (PUBLICADA EM 15/06/2017)
(CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO – ÁREA DA SAÚDE: Onde se lê: 
Proc.0160/2017, leia-se: Proc.0160/2016).
ERRATA LAUDA 23 (PUBLICADA EM 15/06/2017)
(ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – ASSUNÇÃO DE RESP. TÉCNICA – ÁREA DA SAÚDE: 
Onde se lê: Prot.1407/2017, Paula Cristiane Sevilha Tavernaro (Subst. 1) – CRFa/SP 1.672, leia-se: CRFa/
SP 11.918), (Onde se lê: Prot.1407/2017, Maria Sílvia Sacco (Subst. 2) – CRFa/SP 11.918, leia-se: CRFa/
SP 13.160).

JANAINA SANCHEZ
COORDENADORA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PORTARIA INTERNA GCM Nº 011/2017
CATARINA APARECIDA NANINI MOTTA, Comandante da Guarda Civil Municipal de Itapetininga, Esta-
do de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e 
Considerando os termos do Artigo 8º e Artigo 10, parágrafo 3º, do Decreto n.º 1.042, de 17 de abril de 2013, 
que dispõe sobre o regulamento de uniformes, brasão, bandeira, símbolo, estandarte e identificação de viatu-
ras e motocicletas da Guarda Civil Municipal de Itapetininga,

RESOLVE:
Art. 1º - AUTORIZAR o Guarda Civil Municipal, o uso de distintivo no uniforme do curso de Aperfeiço-
amento de “INSTRUTOR DE ARMAMENTO E TIRO – I/2017”, conforme cerificado apresentado pelo 
interessado.

GUARDA CIVIL MUNICIPAL Robson Fogaça

Art. 2º -  O distintivo deverá ser usado a direita acima da tarjeta de identificação.
Art. 3º - Publique-se.
Itapetininga, 24 de Junho de 2017

CATARINA APARECIDA NANINI MOTTA
COMANDANTE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

RESOLUÇÃO GAB. SME Nº 29/2017, DE 23 DE JUNHO DE 2017
Dispõe sobre a inscrição de alunos matriculados no CEC – Centro de Educação Complementar para perma-
necer em período integral durante o recesso escolar do mês de julho de 2017. 
 A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, e considerando a ne-
cessidade de estabelecer normas, critérios e procedimentos que assegurem a legalidade e transparência na 
inscrição de alunos do CEC – Centro de Educação Complementar para o período de recesso Escolar do mês 
de julho de 2017, resolve:

Artigo 1º - Estão abertas as inscrições para que os alunos matriculados no CEC – Centro de Educação Com-
plementar frequentem  a unidade escolar em período integral durante o recesso do mês de julho de 2017.

Artigo 2º - As inscrições deverão ser efetuadas pelos pais ou responsáveis pela criança, nos dias 26 e 27 de 
junho de 2017, das 9h às 13h e 14h às 17h, no CEC – Centro de Educação Complementar.

Artigo 3º - O número de crianças que poderá permanecer em período integral no CEC atenderá o número de 
vagas disponíveis, de acordo com o espaço físico de cada unidade escolar.

Artigo 4º - A classificação será afixada no CEC no dia 28 de junho de 2017.

Artigo 5º - A classificação obedecerá ao seguinte critério:
I - Menor idade.
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Artigo 6º - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação.

GISLENE APARECIDA DA SILVA ROBERTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 01/2017
A Prefeitura do Município de Itapetininga, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, 
torna público o presente Edital de Chamamento Público, que se destina à seleção pública de Entidades e Or-
ganizações da Sociedade Civil, sem fins lucrativos, devidamente ativas no Município de Itapetininga, voltada 
à prática esportiva, para celebração de parceria, através de Termo de Colaboração, que tem por objetivo o 
desenvolvimento da modalidade esportiva Judô, comtemplando em caráter socioeducativo,  atendendo  os 
termos da Lei nº 13.019/2014, alterada pela Lei 13.204/2015, bem como as condições estabelecidas no pre-
sente edital.

O conteúdo completo deste Edital de Chamamento Público para o encaminhamento de projetos estará dispo-
nível no endereço eletrônico site: www.itapetininga.sp.gov.br a partir do dia 09/06/2017.

Os envelopes devidamente lacrados deverão ser entregues no protocolo da Prefeitura Municipal de Itapeti-
ninga, endereçados a secretaria de esporte, lazer e juventude, Cassio de Moraes Terra, nº 2001, vila Bart, de 
segunda a sexta-feira, das 08:00 às 16:30 até o dia 11/07/2017.

1 – DO OBJETO
1.1 – Formalização de parceria, através de Termo de Colaboração, com Organização da Sociedade Civil para 
execução de atividades em regime de mútua colaboração com a administração pública, no exercício de 2.017, 
que apresentarem o plano de trabalho que melhor se adequar ao objeto pactuado para o desenvolvimento da 
modalidade esportiva Judô, contemplando em caráter socioeducativo.
1.2 - O Programa de atividades esportivas será desenvolvido de acordo com o presente edital, bem como, em 
conformidade com o disposto nas leis nº. 13.019/14 e 13.204/15.
1.3 - Além do serviço técnico especificado, os interessados em celebrar Termo de Colaboração deverão for-
necer também materiais e serviços de apoio necessários ao desenvolvimento do programa.

2 – DO CHAMAMENTO E CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
2.1 – Datas e prazos, segundo tabela abaixo:

Data Fase

09/06/2017 Publicação do Edital de Chamamento Público

26/06 a 30/06/17 Dirimir dúvidas e obter esclarecimentos

11/07/2017 Prazo final para entrega das propostas técnicas

14/07/2017 Publicação das propostas aprovadas e não aprovadas

17/07 a 19/07/17 Prazo para interposição de recurso

21/07/2017 Publicação Final

26/07/2017 Assinatura dos termos de colaboração

2.2 – A assinatura dos termos de colaboração será executada na secretaria de esporte, lazer e juventude, rua 
Cassio de Moraes Terra, nº 2001, vila Bart, no dia 26/07/2017.

3 – DAS METAS
3.1 – A entidade ou Organização da Sociedade Civil deverá:
3.1.1 - Garantir o preenchimento regular de 100% (cem por cento) das vagas/inscrições estipuladas (matrí-
culas) por turma, obrigatoriamente a partir do 3º mês, conforme cronograma de funcionamento das turmas, 
a saber: 
1º mês – divulgação, inscrição e início das atividades; 
2º mês - complementação das inscrições e preenchimento de, no mínimo, 40% (quarenta por cento) das vagas 
estipuladas por turma; 
3º mês - consolidação das turmas com preenchimento de 80% (oitenta por cento) das vagas estipuladas por 
turma. 
3.1.2 - A frequência mensal de cada aluno deverá ser de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das aulas 
previstas no mês, para que o mesmo seja computado na meta de atendimento. 

4 – DOS VALORES PARA REALIZAÇÃO DO OBJETO
4.1 - Este chamamento público observará a dotação orçamentária prevista na gestão das ações de apoio admi-
nistrativo, vigente em subvenções sociais, ficha 382 no valor máximo de R$ 93.000,00 (noventa e três reais) 
a ser pagas a organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos de finalidades esportivas, em 12 parcelas, 
a partir da assinatura do termo.
4.2 – O valor estipulado pode sofrer reajustes mediante a arrecadação liquida, podendo a verba de valor 
máximo, ser reduzida em no máximo 40%. 

5 – DOS INDICADORES, QUANTITATI VOS OU QUALITATIVOS DE AVALIAÇÃO DE RESULTADO
5.1 – As propostas serão avaliadas de acordo com o apresentado no plano de trabalho (anexo I deste edital), 
e aprovado pelo conselho de monitoramento e avaliação, de forma mensal, considerando os parâmetros téc-
nicos e financeiros.

6 – DA PARTICIPAÇÃO
6.1 – Poderão participar deste Chamamento Público, as entidades ou organizações da Sociedade Civil Des-
portivas e Assistenciais afins, que: 
6.1.1 – Possuam normas de organização interna que prevejam expressamente que:
6.1.1.1 - Os objetivos da entidade sejam voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pú-
blica;
6.1.2 – Possuam escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas 
Brasileiras de Contabilidade.
6.1.3 - Possuam no mínimo 01 (um) ano de existência com cadastro ativo, comprovado por meio de inscrição 
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, emitido no sítio eletrônico oficial da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil.
6.1.4 – Disponham de experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza 
semelhante.
6.1.5. – possuam condições de acessibilidade, condições materiais e capacidade técnica operacional para o 
desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas.
6.2 – É vedada a participação desta seleção as Entidades que se encontrem em umas das situações previstas 
no art. 39 da Lei 13.019/14, bem como: 
6.2.1 - Estejam em mora, inclusive com relação à prestação de contas, inadimplente em outro Termo de Cola-
boração, ou convênio, ou que não estejam em situação de regularidade para com o Município de Itapetininga 
ou com entidade da Administração Pública Municipal Indireta; 

7 – DA DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA
7 – As Entidades devem apresentar em envelope lacrado os seguintes documentos:
 Para celebração das parcerias previstas neste Decreto, a OSC selecionada, mediante prévio chamamento 
público ou não, deverá apresentar os seguintes documentos, além daqueles exigidos em legislação específica:
7.1 -inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, demonstrando que a OSC existe há, no 
mínimo, 01 ano com cadastro ativo;
7.2 -cópia do estatuto registrado e suas alterações;
7.3 -cópia da ata de eleição da diretoria atual;
7.4 -relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, cópia do RG e do CPF de cada um 
deles e do responsável técnico pelo projeto ou atividade;
7.5 -cópia do comprovante de residência atualizado do representante legal da OSC e do responsável técnico 
pelo projeto ou atividade;
7.6 -comprovação de que a OSC funciona no endereço por ela declarado, podendo a mesma ser realizada por 
contas de consumo;
 7.7 -comprovante do exercício pleno da propriedade através de Certidão atualizada do Cartório de Registro 
de Imóveis quando a parceria tiver por objeto execução de obras ou benfeitorias no referido imóvel:
7.9 -Certidão de regularidade perante a Fazenda Federal e o FGTS;
7.10 -Certidão de Regularidade junto à Fazenda do Município de Itapetininga ou caso não seja cadastrado 
como contribuinte em Itapetininga, certidão de regularidade do município onde localiza-se a sede da OSC;
7.11 - Certidão de regularidade junto a Fazenda Estadual
7.12 - Certidão negativa de débitos trabalhistas;
7.13 - documento que evidencie a situação das instalações e as condições materiais da entidade, quando estas 
instalações e condições forem necessárias à execução do objeto pactuado;
7.14 - declaração de que seus dirigentes não tenham sido julgados responsáveis por falta grave e inabilitados 
para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança por qualquer ente federado, enquanto durar 
a inabilitação;
7.15 - declaração de que seus dirigentes não tenham sido considerados responsáveis por ato de improbidade, 
enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei Federal nº8.429, de 2 de 
junho de 1992;
7.16 - declaração, do representante legal da OSC sobre a inexistência de impedimentos para celebrar parceria 
previstos no art. 39 da Lei Federal nº 13.019/2014 e suas alterações;
7.17 - declaração, sob as penas da lei, de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz;
7.18 - declaração, sob as penas da lei, de que não emprega ninguém em regime de trabalho escravo;
7.19 - declaração emitida pelo representante legal da OSC de que nenhum dos dirigentes é membro do Poder 
Executivo (Prefeito ou vice Prefeito), Legislativo (vereadores) Ministério Público (Promotores) ou dirigente 
de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges 
ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau;
7.20 - declaração, sob as penas da lei, de que não haverá contratação de empresa pertencente a parentes até o 
segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade, de dirigentes da OSC, ou de membro do Poder Exe-
cutivo, Legislativo e do Ministério Público ou de seu respectivo cônjuge ou companheiro;
7.21 - declaração, sob as penas da lei, de que não haverá contratação ou remuneração a qualquer título pela 
OSC, com recursos repassados de servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em 
comissão ou função de confiança de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal

8 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
8.1 A OSC interessada em celebrar parceria com órgão ou entidade municipal deverá preencher proposta de 
plano de trabalho, que deverá conter os seguintes elementos:
8.2 - dados e informações da OSC, de seu representante legal e do responsável técnico pelo projeto ou pela 
atividade e, se for o caso, de interveniente;
8.3 - dados da proposta: descrição do objeto a ser executado e seu detalhamento, justificativa e interesse 
público relacionados à parceria, incluindo a população beneficiada diretamente, bem como o diagnóstico da 
realidade local e seu nexo com as atividades ou metas da parceria;
8.4 - relação contendo os dados da equipe executora;
8.5 - estimativa de tempo de duração da vigência da parceria;
8.6 - descrição pormenorizada das metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas, devendo estar claro, 
preciso e detalhado o que se pretende realizar ou obter;
 8.7 -cronograma físico de execução do objeto, definição e estimativa de tempo de duração das etapas, fases 
ou atividades, devendo estar claros, precisos e detalhados os meios utilizados para o atingimento das metas;
8.8 -indicadores qualitativos e quantitativos a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas ou 
de alteração da realidade local;
8.9 -plano de aplicação dos recursos a serem desembolsados e, quando houver, da contrapartida da OSC e 
dos aportes do interveniente, devendo os valores serem compatíveis com os preços de mercado ou com outras 
parcerias da mesma natureza, incluindo, quando for o caso, a estimativa de valores a serem recolhidos para 
pagamento de encargos previdenciários e trabalhistas das pessoas envolvidas diretamente na consecução do 
objeto, durante o período de vigência proposto; e
8.10 -cronograma de desembolso dos recursos a serem aportados, da contrapartida financeira ou não finan-
ceira e, se for o caso, de outros aportes, compatíveis com as despesas das etapas vinculadas às metas do 
cronograma físico.
8.11 -a forma de execução das ações, identificando a metodologia a ser aplicada:
8.11.1 A OSC deverá detalhar na proposta de plano de trabalho para a celebração de termo de colaboração as 
metas e ações mínimas propostas pela Administração Pública.
8.11.2 A proposta de plano de trabalho deverá apontar, quando for o caso, despesas realizadas, como custos 
indiretos, despesas com remuneração da equipe de trabalho, bem como o limite para pagamento em espécie.
8.11.3 O plano de trabalho deverá atentar, ao estabelecer a vigência da parceria, para eventual existência de 
despesas de pós produção, de modo que não haja discrepância entre a vigência da parceria e a realização de 
gastos de pós produção
8.11.4 Nas parcerias para execução de políticas públicas contínuas, o plano de trabalho poderá prever os 
custos de desmobilização, que serão excepcionalmente aceitos na prestação de contas desde que efetuados 
dentro do período de que a entidade parceira dispõe para prestação de contas final.

9- CRITÉRIOS DE ANÁLISE E DE CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
9.1 - Serão habilitados os planos de trabalho: 
9.1.1 - Apresentados no prazo deste Edital;
9.2.1 - Apresentados por Organização da Sociedade Civil cujo estatuto social demonstre finalidade estatutária 
compatível com o objeto pleiteado, bem como a existência de Conselho Fiscal ou órgão correspondente; 
9.1.3 - Que apresentarem no mínimo a equipe de referência exigida para o serviço, em número adequado ao 
atendimento, nos termos deste Edital; 
- E que apresentarem metodologia adequada ao objeto proposto; 
9.2 - Histórico da entidade, onde deverão constar os trabalhos realizados na área de desportes e atividade 
física e sua compatibilidade com o objeto a ser executado à luz do currículo de experiências na área de ensino 
de esportes e reconhecimento de suas práticas; 
9.3 - Qualidade da proposta de trabalho no que diz respeito ao conteúdo de atividades programadas com base 
nas Diretrizes do Programa De atividades esportivas; 
9.4 - Clareza de objetivos e metas: projetos que possam ser mensurados em aspectos tangíveis; 
9.5 - Compatibilidade entre custos e benefícios: custos compatíveis com a proposta e apresentados de forma 
aberta e detalhada; 
9.6 - As entidades participantes deverão apresentar a devida justificativa dos valores unitários constantes de 
suas propostas, inclusive da contrapartida, o que poderá ser feito mediante pesquisas de mercado (pelo menos 
três orçamentos) ou utilização de tabelas oficiais utilizadas por órgãos e entidades responsáveis por acom-
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panhamento de preços. Para a análise desses valores, a Comissão de Avaliação também levará em conside-
ração àqueles praticados nos Termo de Colaboração em vigência, comparando-os com os apresentados pelas 
demais proponentes e com aqueles normalmente praticados pela própria Secretaria Municipal de Esportes, 
Lazer e Juventude, na realização de outros eventos ou programas; 
9.7 - Os Projetos/Planos de Trabalho serão analisados em função de sua exequibilidade técnica, pertinência 
legal e economicidade à Secretaria Municipal de Esporte Lazer e Juventude; 
- Pontuação, considerando o apresentado no plano de trabalho:

Comprovar experiência prévia de mais de 2 anos na realização, com efetividade, do objeto 
da parceria ou de natureza semelhante.

1,5 pontos

Comprovar instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o de-
senvolvimento das atividades previstas na parceria.

1,0 ponto

Comprovar o cumprimento de metas estabelecidas em contratos anteriores com outras pre-
feituras ou outros entes públicos (pontos não acumulativos). 

0,5 ponto

Comprovação de forma clara e objetiva de custo x benefício, tendo como referência os ter-
mos do anexo I, trazendo economicidade para a prefeitura municipal de Itapetininga, e be-
nefícios para os munícipes. 

3,0 Pontos

TOTAL: 6,0 Pontos

10 - COMISSÃO DE SELEÇÃO
- Para análise das propostas, a Prefeitura Municipal de Itapetininga constituiu uma “comissão de analise para 
chamamento público de projetos esportivos” sob o registro da portaria n° 117, de 30 de janeiro de 2017, das 
propostas relativas ao Chamamento Público 01/2017, que terá como competência processar e julgar o Cha-
mamento, em todas as fases, analisar, selecionar, verificar documentos, emitir parecer técnico e homologar as 
propostas técnicas nos prazos previstos;
- A Comissão será composta por 3 (três) servidores efetivos da prefeitura municipal de Itapetininga.
 Os projetos serão julgados por Comissão de Seleção previamente designada ou constituída se o projeto for 
financiado com recursos de fundos específicos.
 A Comissão de Seleção será composta por servidores públicos ocupantes de cargos permanentes do quadro 
de pessoal da Administração Pública municipal, sendo que, sempre que possível, deverá ser assegurada a 
participação de servidores das áreas finalísticas dos órgãos municipais.
 No ato que institui a Comissão de seleção deverão constar os suplentes em mesmo número de servidores 
públicos designados, com regime jurídico equivalente ao do titular.
 Será impedida de participar da Comissão de Seleção pessoa que, nos 5 (cinco) anos anteriores à data de 
publicação do edital, tenha mantido relação jurídica com, ao menos, 1 (uma) das entidades em disputa, 
considerando-se relação jurídica, dentre outras:
10.6.1 - ser ou ter sido associado ou dirigente da organização da sociedade civil;
10.6.2 - ser cônjuge ou parente, até terceiro grau, inclusive por afinidade, dos administradores da organização 
da sociedade civil;
10.6.3 - ter ou ter tido relação de emprego ou de prestação de serviço com a organização da sociedade civil;
10.6.4 - ter recebido, como beneficiário, os serviços de qualquer organização da sociedade civil participante 
do processo seletivo.
10.6.5 -  O agente público deverá registrar seu impedimento ao Presidente da Comissão de Seleção, que 
providenciará sua substituição pelo respectivo suplente.
10.6.6 -  A comissão poderá requisitar profissionais que atuem na área relativa ao chamamento público para 
auxiliar na análise das propostas, observado o 10.6.
10.6.7 - O órgão ou entidade municipal poderá criar uma ou mais Comissões de Seleção, conforme sua orga-
nização e conveniência administrativa.

11 -  DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E DOS RECURSOS
11.1 - Analisada a documentação exigida no Edital, a Prefeitura Municipal de Itapetininga através da uma 
“comissão de analise para chamamento público de projetos esportivos” sob o registro da portaria n° 117, de 
30 de janeiro de 2017 divulgará os nomes dos aprovados, por meio de publicação de ato específico na Im-
prensa Oficial e no site do Município até o dia 14/07/2017;
11.2 - Os interessados poderão recorrer do resultado, apresentando suas razões devidamente fundamentadas 
e por escrito até o dia 19/07/2017, para secretaria de Esporte, Lazer e Juventude;
11.3 - O recurso limitar-se-á as questões de seleção, considerando exclusivamente o Plano de Trabalho apre-
sentado no ato da inscrição, não sendo considerado documento anexado em fase do recurso;
11.4 - Somente o representante legal do interessado poderá interpor recursos;
11.5 - Não serão aceitos documentos e recursos por via postal, fax ou correio eletrônico, nem fora dos padrões 
e prazos estabelecidos neste Edital;
11.6 - Somente serão conhecidos os recursos tempestivos, motivados e não protelatórios;
11.7 - Decidido sobre os recursos interpostos, o resultado final do processo de seleção de projetos será divul-
gado na imprensa oficial do município e no site da Prefeitura Municipal de Itapetininga;
11.8 - A eventual celebração do cofinanciamento dar-se-á com as entidades selecionadas e até o limite de 
recursos financeiros disponíveis pelo órgão concedente.

12 - DAS OBRIGAÇÕES E VEDAÇÕES PARA A OSC
 12.1 - É obrigação da OSC quanto à execução do objeto da parceria:
12.1.1 - Movimentar os recursos repassados em conta-corrente específica e em instituição financeira oficial, 
sendo Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal;
12.1.2 - Comprovar as Normas e Regulamentos que serão utilizados para os processos de Compras e Servi-
ços;
12.1.3 - Apresentar a prestação de contas mensal até o sétimo dia útil do mês subsequente ao do recebimento 
do recurso financeiro;
12.1.4 - Demonstrativo de receitas e despesas, cópias dos comprovantes de despesas contendo carimbo com a 
numeração do Termo de Colaboração, extrato bancário, relatórios técnicos de atividades e lista de atendidos 
para efeito de monitoramento e avaliação na forma exigida pelo TCE-SP;
12.1.5 - Apresentar prestação de contas final, ao fim do contrato;
12.1.6 - Manter em arquivo os documentos originais relativos à prestação de contas dos recursos pelo prazo 
de 10 (dez) anos;
12.1.7 - Publicar as despesas financeiras, vinculadas ao recurso público, em sítio eletrônico, a ser disponibi-
lizado pela Administração Pública, atendendo ao art. 65, da Lei 13.019/2014;
12.1.8 - Divulgar na internet e em mural de fácil acesso, em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabe-
lecimentos em que exerça suas ações o extrato da parceria, na forma do art. 11 da lei 13019/2014;
 12.2 - É vedado o pagamento com recursos públicos repassados, vinculados ao objeto deste edital: 
12.2.1- A qualquer título de servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria, exceto se 
previsto em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias;
12.2.2 - Modificar o objeto, exceto no caso de ampliação de metas, desde que seja previamente aprovada 
referida adequação do plano de trabalho pela Administração Municipal;
12.2.3 - Utilizar, ainda que em caráter emergencial, recursos para finalidade diversa da estabelecida no plano 
de trabalho;
12.2.4 – Transferir recursos para Clubes, Associações de Servidores, Partidos Políticos ou quaisquer OSC 
congêneres;
12.2.5 - É vedada a terceirização da atividade vinculada aos serviços cooperados;
12.3 - É vetado ainda, com recursos públicos repassados, realizar despesas com:

12.3.1 - Multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou a recolhimentos fora dos 
prazos; 
12.3.2 - Publicidade, salvo as previstas no plano de trabalho e diretamente vinculadas ao objeto da parceria, 
de caráter educativo, informativo ou de orientação pessoal, das quais não constem nomes, símbolos ou ima-
gens que caracterizem promoção pessoal;
12.3.3 - Pagamento de pessoal contratado pela proponente que não atendam às exigências do art. 46 da Lei 
Federal nº 13.019/2014;
12.3.4 - Obras que caracterizem a ampliação de área construída ou a instalação de novas estruturas físicas;
12.3.5 – É vedada a aquisição de bens patrimoniais (edificação, veículo, mobiliário, equipamentos de infor-
mática e outros);
12.3.6 - Pagamento de despesas não constantes no Plano de Trabalho;
12.3.7 - Realizar despesa em data anterior e posterior a vigência do instrumento;
12.3.8 - Pagamento a qualquer título a servidor ou empregado público integrante de quadro de pessoal de 
órgão ou entidade pública da administração direta e indireta, por serviços de consultoria e assistência técnica, 
salvo hipóteses previstas em leis específicas;
12.3.9 - Utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos para a finalidade diversa da estabelecida no 
projeto.
12.4 – A OSC deve estar regularmente cadastrada, no cadastro municipal de entidades;
12.5 – Serão analisadas todas as propostas de entidades regularmente cadastras no município de Itapetininga.

13 - DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
13.1 - Por intermédio da Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada pelo Poder Executivo, é obri-
gação da Administração Pública: 
13.1.1 - Realizar avaliações periódicas, visitas, comunicações escritas e outras atividades correlatas, sendo 
ainda toda e qualquer intercorrência registrada em relatórios anexados a documentação da entidade;
 13.1.2 - Emitir relatórios técnicos de monitoramento e avaliação, no mínimo semestralmente;
13.1.3 - Emitir parecer conclusivo anual ao final da parceria, sobre a conformidade do objeto e os resultados 
alcançados durante a execução do Termo de Colaboração;
13.1.4 - Homologar o monitoramento e avaliação da execução do(s) serviço(s) realizado(s), vinculados ao ob-
jeto à luz da proposta de trabalho apresentada pela Organização selecionada e acrescida dos elementos cons-
tantes do parecer da Área Técnica de Supervisão da Secretaria de esportes, nos termos da legislação em vigor;
13.1.5 - Disponibilizar e repassar os recursos vinculados a presente parceria, comprovada a regularidade do 
objeto;
13.1.6 - Examinar e aprovar as prestações de contas dos recursos financeiros repassados à Organização, fis-
calizando o adequado uso da verba e o cumprimento das cláusulas da parceria;
13.1.7 - Aplicar sanções administrativas quando verificar que a execução da parceria está em desacordo com 
o Plano de Trabalho e com as normas deste Edital, garantida a prévia defesa. 

14 – DO CONTEÚDO DAS PROPOSTAS
14.1 - As propostas técnicas (de acordo com o plano de trabalho - anexo I deste edital) deverão ser desenvol-
vidas por meio de atividades múltiplas e variadas, divididas em sub faixas etárias, ambos os sexos, através de 
uma grade de atividades composta por módulos. As atividades serão realizadas em dias úteis, totalizando até 
06 (seis) horas semanais, por grupo formado, abrangendo tanto o desenvolvimento dos temas propostos nos 
módulos seguintes, quanto as atividades complementares correspondentes ao módulo, de forma continuada; 
14.2 – Público alvo: Devem ser consideradas as seguintes faixas etárias para a composição das turmas: 
I – 06 a 12 anos; 
II – 13 a 17 anos;
14.3 – Modalidade individual:
14.3.1 - Os grupos serão formados com no mínimo 10 (dez) participantes por turma/horário;
14.3.2 – O programa deve atender 200 crianças e jovens, distribuídos em no mínimo três núcleos de ativida-
de, (a manutenção dos núcleos deve ser realizada pela própria associação, isentando a prefeitura de Itapeti-
ninga de quaisquer custo adicional);
14.4 – As propostas devem estar divididas em módulos trimestrais, apresentando as etapas, faixas etárias 
objetivo e desenvolvimento;
14.5 - Entre as atividades, sugere-se o desenvolvimento de ações complementares como: Palestras sobre 
cidadania, trabalho em grupo, respeito ao próximo, gincanas desportivas e culturais, brincadeiras tradicionais 
e dinâmicas de grupo, passeios e visitas a equipamentos de cultura, lazer e cívicos, atividades voltadas para 
Desportes e promoção de qualidade de vida ambiental e orientação vocacional, promover 02 eventos da mo-
dalidade por contrato, representar o município nas competições municipais, intermunicipais e oficiais (estado 
e federação), entre outras;
14.6 - A entidade deverá contar com no mínimo um técnico que fará parte de sua equipe mínima de referência:

Profissional / Função Escolaridade Carga Horária Semanal

Coordenador Técnico Nível Superior 20 horas / mínimo

Profissional específico Graduando/ Graduado 20 horas / mínimo

15– FINANCIAMENTO
15.1 - A participação da Organização da Sociedade Civil no Chamamento Público não acarretará em nenhuma 
hipótese obrigação da Administração Pública em cofinanciar o projeto, apenas a qualificará para o processo 
de análise pela Comissão de Seleção.
15.2 - O financiamento do projeto será parcial, e os recursos poderão ser aplicados em:
15.2.1- Recursos humanos, em consonância com a legislação trabalhista vigente, para o funcionamento dos 
grupos, contratação de profissionais relacionados ao desenvolvimento das propostas técnicas contidas neste 
chamamento; 
15.2.2 - Recursos Humanos – a convenente deverá contar com uma equipe técnica composta de:
15.2.2.1 - Um coordenador técnico, graduado, registrado e em situação regular no respectivo conselho, com 
carga horária de 20 horas semanais a serem cumpridas em locais especificados pela proposta da entidade e 
aceita pela PMI. Sua função será de acompanhamento da parte pedagógica e administrativa do Termo de 
Colaboração, respondendo sobre ele perante a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude.
15.2.2.2 - Profissionais devidamente graduados, inscritos no respectivo conselho, de acordo com a atividade 
prevista no plano de trabalho.
15.2.3 – Pagamento de taxas;
15.2.4 – Viagens;
15.2.5 – Materiais de limpeza.
 
16 - DA REVOGAÇÃO DO EDITAL 
16.1 O presente processo de Chamamento Público poderá ser revogado por razões de interesse público ou 
da Administração, decorrentes de fatos supervenientes devidamente comprovados, pertinentes e suficientes 
para justificar sua revogação.

17 - DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1 - A efetivação do cofinanciamento de cooperação técnica e financeira, dependerá de disponibilidade 
orçamentária e financeira do Órgão Gestor, e dos demais aspectos relacionados à legislação vigente;
17.2- Em caso de desistência, a qualquer tempo, após a entrega da documentação solicitada, de participação 
do processo desencadeado pelo presente Chamamento Público, a Organização da Sociedade Civil deverá se 
manifestar em documento firmado pelo responsável da organização proponente, que deverá ser encaminhado 
ao Órgão Gestor;
17.3 - Não serão consideradas alegações de não entendimento ou de interpretação errônea das regras e con-
dições previstas neste Edital após a abertura dos envelopes;
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17.4 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente edital 
e seus anexos, deverá ser encaminhado à secretaria de Esporte, Lazer e Juventude de Itapetininga – em até 48 
horas antes do encerramento do prazo para entrega dos envelopes.
17.5 - O dirigente da OSC é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações 
nele contidas implicará na desclassificação do projeto e na imediata desconsideração da intenção de firmação 
do Termo de Colaboração, bem como a adoção, se for o caso, das medidas cabíveis para a responsabilização, 
inclusive penal;
17.6 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o Muni-
cípio não será responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado deste Chama-
mento Público;
17.7 - A remuneração de equipe de trabalho com recursos transferidos através da parceria não gera vínculo 
trabalhista com a Administração Pública, nem tampouco a inadimplência da OSC em relação aos encargos 
trabalhistas não transfere à Administração a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto 
do Termo de Colaboração ou restringir a sua execução;
17.8 - A simples formalização da entrega da proposta implica o perfeito entendimento e aceitação, pelo pro-
ponente, de todos os termos deste Edital, e se submetem às seguintes condições: 
17.8.1- Que tomou conhecimento de todas as informações e locais para o cumprimento das obrigações rela-
cionadas ao objeto do chamamento público; que com o mesmo está perfeitamente definido, e que tem a exata 
compreensão da futura execução do objeto;
17.8.2 - Que assume a inteira responsabilidade pela perfeita execução do objeto que está sendo chamado à 
parceria, se for vencedora, e adere plenamente aos termos do presente Edital como integrante do Termo de 
Colaboração;
17.8.3 - Que assegura que inexiste impedimento legal para celebrar parceria com a Administração Pública;
17.8.4 - Que atende as normas relativas à saúde e segurança do trabalho;
17.8.5 - A organização proponente se compromete a estar representada em todos os eventos e/ou palestras, 
reuniões, cursos proferidos pela Secretaria de Esporte, cujo propósito seja a busca pela excelência no serviço 
prestado;
17.9 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos excluir-se-á o dia do início e incluir-
-se- á o do vencimento;
17.10 - A parceria celebrada na forma prevista terá vigência por até 12 (doze meses) meses, até 31/12/2017, 
podendo ser prorrogada a critério da Administração;
 17.11 - O presente edital encontra-se disponível gratuitamente pela Internet, no endereço www.
itapetininga.sp.gov.br e é de inteira responsabilidade do interessado, acompanhar as informações e os resul-
tados divulgados na Imprensa Oficial e no Site do Município de Itapetininga;
 17.12 - Os casos não previstos neste Chamamento Público serão resolvidos pelo Órgão Gestor;
 17.13 - O resultado final do processo de Chamamento Público será dia 26/07/2017;
 17.14 - O Foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital 
será o Foro de Itapetininga, Estado de São Paulo.

Itapetininga, 09 de junho de 2.017.

JEFFERSON FERREIRA RODRIGUES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

ANEXO I - NORMAS PARA O ENVIO DO PROJETO:
ANEXO- I

1. Identificação do projeto (dados da entidade: nome, endereço, telefone, e-
-mail, responsável legal da entidade e o responsável técnico do projeto)
2. Tipo de serviço;
3. Diagnóstico da realidade do objeto e das atividades da Plano de Trabalho, deven-
do ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades a serem desenvolvidas; 
4. Público alvo
5. Objetivo geral
6. Objetivos específicos
7. Atividades a serem desenvolvidas
8. Metodologia
9. Metas (descrição pormenorizada de metas quantitativas e qualitativas)
10. Sistema de monitoramento e avaliação (critérios a serem utilizados na percepção do aten-
dimento das metas: quantitativas e qualitativas, as formas de acompanhamento e avaliação);
11. Cronograma de execução (contendo as etapas, faixas etárias, objetivo e desenvolvimento);
12. Cronograma de desembolso.

ANEXO II
JUSTIFICATIVA

A situação econômica nacional e a conjuntura no contexto da globalização passam por turbulências periódi-
cas, como atualmente acontece, exigindo um maior empenho dos envolvidos para que o desfecho final seja 
positivo.  Para tanto, entendemos que só encontraremos alternativas mais substanciais no enfrentamento 
destas e de outras desigualdades, com maior esforço de todos, concretizando parcerias com associações e 
entidades, e o apoio de empresas investidoras.
Hoje a cidade de Itapetininga conta com muitos judocas no âmbito esportivo.
Com o firmamento de uma parceria que instalara um profissional em nosso município, teremos também a li-
gação da modalidade com os munícipes, os mesmos podem se inspiram e aqueles que praticam a modalidade 
voltar a se empolgar e retomar os treinos.
             Lembrando que o público alvo está exposto a um risco social sendo comum o bloqueio do processo de 
auto-realização do ser humano, tornando-se assim, incapaz de responder aos desafios que o mundo moderno 
lhes impõe; que o ser humano pode ser levado a muitos tipos de conflitos e, quando cria divisão, e muitas 
vezes necessita de um resgate da autoestima. 
               Em face das dificuldades desta comunidade já elencadas neste documento, destacamos que são be-
neficiadas diretamente, 200 Crianças/Adolescentes, diretos, com idade de seis a dezessete anos, em situação 
de vulnerabilidade social e ou pessoal, vítimas das mais variadas matizes de violência, de envolvimento com 
o tráfico, desprovidas de recursos econômicos, à participação e manifestação sociocultural, todas devem estar 
devidamente matriculadas e  frequentando as Escolas Municipais ou Estaduais de Ensino de Itapetininga.
O trabalho com atividades que oportunizem a busca pelo auto-conhecimento que é um dos elementos fun-
damentais para o desenvolvimento das potencialidades e habilidades humanas; esse projeto proporciona o 
ajuste do indivíduo na sua dimensão ontológica, integrando e harmonizando suas necessidades biológicas e 
sócio esportivas.
Neste sentido, o trabalho desenvolvido proporcionará construção e fortalecimento da identidade, resgate da 
auto-estima, reconhecimento e valorização das diferenças, das potencialidades e habilidades natas dos jovens 
atingidos por este Projeto, possibilitando integração com o todo, entre o grupo, de forma que este grupo pro-
mova partilhas e trocas interpessoais e sua inserção na comunidade.
Estas referidas atividades integram um processo que oportunizará as crianças e adolescentes, alternativas de 
melhor enxergar seu espaço, valorizando-se como pessoa e vendo as coisas e o mundo com discernimento, 
onde estas possam perceber e vivenciar o lúdico, o belo, envolvendo-se enquanto seres em desenvolvimento, 
trazendo fortes referências para formação de cidadãos conscientes.

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 02/2017

A Prefeitura do Município de Itapetininga, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, 
torna público o presente Edital de Chamamento Público, que se destina à seleção pública de Entidades e Or-
ganizações da Sociedade Civil, sem fins lucrativos, devidamente ativas no Município de Itapetininga, voltada 
à prática esportiva, para celebração de parceria, através de Termo de Colaboração, que tem por objetivo o 
desenvolvimento da modalidade esportiva Ciclismo, comtemplando em caráter socioeducativo,  atendendo  
os termos da Lei nº 13.019/2014, alterada pela Lei 13.204/2015, bem como as condições estabelecidas no 
presente edital.

O conteúdo completo deste Edital de Chamamento Público para o encaminhamento de projetos estará dispo-
nível no endereço eletrônico site: www.itapetininga.sp.gov.br a partir do dia 09/06/2017.

Os envelopes devidamente lacrados deverão ser entregues no protocolo da Prefeitura Municipal de Itapeti-
ninga, endereçados a secretaria de esporte, lazer e juventude, Cassio de Moraes Terra, nº 2001, vila Bart, de 
segunda a sexta-feira, das 08:00 às 16:30 até o dia 11/07/2017.

1 – DO OBJETO
1.1 – Formalização de parceria, através de Termo de Colaboração, com Organização da Sociedade Civil para 
execução de atividades em regime de mútua colaboração com a administração pública, no exercício de 2.017, 
que apresentarem o plano de trabalho que melhor se adequar ao objeto pactuado para o desenvolvimento da 
modalidade esportiva Ciclismo, contemplando em caráter socioeducativo.
1.2 - O Programa de atividades esportivas será desenvolvido de acordo com o presente edital, bem como, em 
conformidade com o disposto nas leis nº. 13.019/14 e 13.204/15.
1.3 - Além do serviço técnico especificado, os interessados em celebrar Termo de Colaboração deverão for-
necer também materiais e serviços de apoio necessários ao desenvolvimento do programa.

2 – DO CHAMAMENTO E CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
2.1 – Datas e prazos, segundo tabela abaixo:

Data Fase

09/06/2017 Publicação do Edital de Chamamento Público

26/06 a 30/06/17 Dirimir dúvidas e obter esclarecimentos

11/07/2017 Prazo final para entrega das propostas técnicas

14/07/2017 Publicação das propostas aprovadas e não aprovadas

17/07 a 19/07/17 Prazo para interposição de recurso

21/07/2017 Publicação Final

26/07/2017 Assinatura dos termos de colaboração

2.2 – A assinatura dos termos de colaboração será, a secretaria de esporte, lazer e juventude, Cassio de Mora-
es Terra, nº 2001, vila Bart, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 16:30 até o dia 26/07/2017.

3 – DAS METAS
3.1 – A entidade ou Organização da Sociedade Civil deverá:
3.1.1 - Garantir o preenchimento regular de 100% (cem por cento) das vagas/inscrições estipuladas (matrí-
culas) por turma, obrigatoriamente a partir do 3º mês, conforme cronograma de funcionamento das turmas, 
a saber: 
1º mês – divulgação, inscrição e início das atividades; 
2º mês - complementação das inscrições e preenchimento de, no mínimo, 40% (quarenta por cento) das vagas 
estipuladas por turma; 
3º mês - consolidação das turmas com preenchimento de 80% (oitenta por cento) das vagas estipuladas por 
turma. 
3.1.2 - A frequência mensal de cada aluno deverá ser de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das aulas 
previstas no mês, para que o mesmo seja computado na meta de atendimento. 

4 – DOS VALORES PARA REALIZAÇÃO DO OBJETO
4.1 - Este chamamento público observará a dotação orçamentária prevista na  dotação orçamentária prevista 
na gestão das ações de apoio administrativo, vigente em subvenções sociais, ficha 382, no valor máximo de 
R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) a ser pagas a organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos de 
finalidades esportivas, em 12 parcelas, a partir da assinatura do termo.
4.2 – O valor estipulado pode sofrer reajustes mediante a arrecadação liquida, podendo a verba de valor 
máximo, ser reduzida em no máximo 40%. 
 
5 – DOS INDICADORES, QUANTITATI VOS OU QUALITATIVOS DE AVALIAÇÃO DE RESULTADO
5.1 – As propostas serão avaliadas de acordo com o apresentado no plano de trabalho (anexo I deste edital), 
e aprovado pelo conselho de monitoramento e avaliação, de forma mensal, considerando os parâmetros téc-
nicos e financeiros.

6 – DA PARTICIPAÇÃO
6.1 – Poderão participar deste Chamamento Público, as entidades ou organizações da Sociedade Civil Des-
portivas e Assistenciais afins, que: 
6.1.1 – Possuam normas de organização interna que prevejam expressamente que:
6.1.1.1 - Os objetivos da entidade sejam voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pú-
blica;
6.1.2 – Possuam escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas 
Brasileiras de Contabilidade.
6.1.3 - Possuam no mínimo 01 (um) ano de existência com cadastro ativo, comprovado por meio de inscrição 
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, emitido no sítio eletrônico oficial da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil.
6.1.4 – Disponham de experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza 
semelhante.
6.1.5. – possuam condições de acessibilidade, condições materiais e capacidade técnica operacional para o 
desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas.
6.2 – É vedada a participação desta seleção as Entidades que se encontrem em umas das situações previstas 
no art. 39 da Lei 13.019/14, bem como: 
6.2.1 - Estejam em mora, inclusive com relação à prestação de contas, inadimplente em outro Termo de Cola-
boração, ou convênio, ou que não estejam em situação de regularidade para com o Município de Itapetininga 
ou com entidade da Administração Pública Municipal Indireta; 

7 – DA DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA
7 – As Entidades devem apresentar em envelope lacrado os seguintes documentos:
 Para celebração das parcerias previstas neste Decreto, a OSC selecionada, mediante prévio chamamento 
público ou não, deverá apresentar os seguintes documentos, além daqueles exigidos em legislação específica:
7.1 -inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, demonstrando que a OSC existe há, no 
mínimo, 01 ano com cadastro ativo;
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7.2 -cópia do estatuto registrado e suas alterações;
7.3 -cópia da ata de eleição da diretoria atual;
7.4 -relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, cópia do RG e do CPF de cada um 
deles e do responsável técnico pelo projeto ou atividade;
7.5 -cópia do comprovante de residência atualizado do representante legal da OSC e do responsável técnico 
pelo projeto ou atividade;
7.6 -comprovação de que a OSC funciona no endereço por ela declarado, podendo a mesma ser realizada por 
contas de consumo;
 7.7 -comprovante do exercício pleno da propriedade através de Certidão atualizada do Cartório de Registro 
de Imóveis quando a parceria tiver por objeto execução de obras ou benfeitorias no referido imóvel:
7.9 -Certidão de regularidade perante a Fazenda Federal e o FGTS;
7.10 -Certidão de Regularidade junto à Fazenda do Município de Itapetininga ou caso não seja cadastrado 
como contribuinte em Itapetininga, certidão de regularidade do município onde localiza-se a sede da OSC;
7.11 - Certidão de regularidade junto a Fazenda Estadual
7.12 - Certidão negativa de débitos trabalhistas;
7.13 - documento que evidencie a situação das instalações e as condições materiais da entidade, quando estas 
instalações e condições forem necessárias à execução do objeto pactuado;
7.14 - declaração de que seus dirigentes não tenham sido julgados responsáveis por falta grave e inabilitados 
para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança por qualquer ente federado, enquanto durar 
a inabilitação;
7.15 - declaração de que seus dirigentes não tenham sido considerados responsáveis por ato de improbidade, 
enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei Federal nº8.429, de 2 de 
junho de 1992;
7.16 - declaração, do representante legal da OSC sobre a inexistência de impedimentos para celebrar parceria 
previstos no art. 39 da Lei Federal nº 13.019/2014 e suas alterações;
7.17 - declaração, sob as penas da lei, de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz;
7.18 - declaração, sob as penas da lei, de que não emprega ninguém em regime de trabalho escravo;
7.19 - declaração emitida pelo representante legal da OSC de que nenhum dos dirigentes é membro do Poder 
Executivo (Prefeito ou vice Prefeito), Legislativo (vereadores) Ministério Público (Promotores) ou dirigente 
de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges 
ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau;
7.20 - declaração, sob as penas da lei, de que não haverá contratação de empresa pertencente a parentes até o 
segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade, de dirigentes da OSC, ou de membro do Poder Exe-
cutivo, Legislativo e do Ministério Público ou de seu respectivo cônjuge ou companheiro;
7.21 - declaração, sob as penas da lei, de que não haverá contratação ou remuneração a qualquer título pela 
OSC, com recursos repassados de servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em 
comissão ou função de confiança de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal

8 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
8.1 A OSC interessada em celebrar parceria com órgão ou entidade municipal deverá preencher proposta de 
plano de trabalho, que deverá conter os seguintes elementos:
8.2 - dados e informações da OSC, de seu representante legal e do responsável técnico pelo projeto ou pela 
atividade e, se for o caso, de interveniente;
8.3 - dados da proposta: descrição do objeto a ser executado e seu detalhamento, justificativa e interesse 
público relacionados à parceria, incluindo a população beneficiada diretamente, bem como o diagnóstico da 
realidade local e seu nexo com as atividades ou metas da parceria;
8.4 - relação contendo os dados da equipe executora;
8.5 - estimativa de tempo de duração da vigência da parceria;
8.6 - descrição pormenorizada das metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas, devendo estar claro, 
preciso e detalhado o que se pretende realizar ou obter;
 8.7 -cronograma físico de execução do objeto, definição e estimativa de tempo de duração das etapas, fases 
ou atividades, devendo estar claros, precisos e detalhados os meios utilizados para o atingimento das metas;
8.8 -indicadores qualitativos e quantitativos a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas ou 
de alteração da realidade local;
8.9 -plano de aplicação dos recursos a serem desembolsados e, quando houver, da contrapartida da OSC e 
dos aportes do interveniente, devendo os valores serem compatíveis com os preços de mercado ou com outras 
parcerias da mesma natureza, incluindo, quando for o caso, a estimativa de valores a serem recolhidos para 
pagamento de encargos previdenciários e trabalhistas das pessoas envolvidas diretamente na consecução do 
objeto, durante o período de vigência proposto; e
8.10 -cronograma de desembolso dos recursos a serem aportados, da contrapartida financeira ou não finan-
ceira e, se for o caso, de outros aportes, compatíveis com as despesas das etapas vinculadas às metas do 
cronograma físico.
8.11 -a forma de execução das ações, identificando a metodologia a ser aplicada:
8.11.1 A OSC deverá detalhar na proposta de plano de trabalho para a celebração de termo de colaboração as 
metas e ações mínimas propostas pela Administração Pública.
8.11.2 A proposta de plano de trabalho deverá apontar, quando for o caso, despesas realizadas, como custos 
indiretos, despesas com remuneração da equipe de trabalho, bem como o limite para pagamento em espécie.
8.11.3 O plano de trabalho deverá atentar, ao estabelecer a vigência da parceria, para eventual existência de 
despesas de pós produção, de modo que não haja discrepância entre a vigência da parceria e a realização de 
gastos de pós produção
8.11.4 Nas parcerias para execução de políticas públicas contínuas, o plano de trabalho poderá prever os 
custos de desmobilização, que serão excepcionalmente aceitos na prestação de contas desde que efetuados 
dentro do período de que a entidade parceira dispõe para prestação de contas final.

9- CRITÉRIOS DE ANÁLISE E DE CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
9.1 - Serão habilitados os planos de trabalho: 
9.1.1 - Apresentados no prazo deste Edital;
9.2.1 - Apresentados por Organização da Sociedade Civil cujo estatuto social demonstre finalidade estatutária 
compatível com o objeto pleiteado, bem como a existência de Conselho Fiscal ou órgão correspondente; 
9.1.3 - Que apresentarem no mínimo a equipe de referência exigida para o serviço, em número adequado ao 
atendimento, nos termos deste Edital; 
- E que apresentarem metodologia adequada ao objeto proposto; 
9.2 - Histórico da entidade, onde deverão constar os trabalhos realizados na área de desportes e atividade 
física e sua compatibilidade com o objeto a ser executado à luz do currículo de experiências na área de ensino 
de esportes e reconhecimento de suas práticas; 
9.3 - Qualidade da proposta de trabalho no que diz respeito ao conteúdo de atividades programadas com base 
nas Diretrizes do Programa De atividades esportivas; 
9.4 - Clareza de objetivos e metas: projetos que possam ser mensurados em aspectos tangíveis; 
9.5 - Compatibilidade entre custos e benefícios: custos compatíveis com a proposta e apresentados de forma 
aberta e detalhada; 
9.6 - As entidades participantes deverão apresentar a devida justificativa dos valores unitários constantes de 
suas propostas, inclusive da contrapartida, o que poderá ser feito mediante pesquisas de mercado (pelo menos 
três orçamentos) ou utilização de tabelas oficiais utilizadas por órgãos e entidades responsáveis por acom-
panhamento de preços. Para a análise desses valores, a Comissão de Avaliação também levará em conside-
ração àqueles praticados nos Termo de Colaboração em vigência, comparando-os com os apresentados pelas 
demais proponentes e com aqueles normalmente praticados pela própria Secretaria Municipal de Esportes e 
Promoção de Qualidade de Vida, na realização de outros eventos ou programas; 
9.7 - Os Projetos/Planos de Trabalho serão analisados em função de sua exequibilidade técnica, pertinência 

legal e economicidade à Secretaria Municipal de Esporte Lazer e Juventude; 
- Pontuação, considerando o apresentado no plano de trabalho:

Comprovar experiência prévia de mais de 2 anos na realização, com efetividade, do objeto 
da parceria ou de natureza semelhante.

1,5 pontos

Comprovar instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o de-
senvolvimento das atividades previstas na parceria.

1,0 ponto

Comprovar o cumprimento de metas estabelecidas em contratos anteriores com outras pre-
feituras ou outros entes públicos (pontos não acumulativos). 

0,5 ponto

Comprovação de forma clara e objetiva de custo x benefício, tendo como referência os 
termos do anexo I, trazendo economicidade para a prefeitura municipal de Itapetininga, e 
benefícios para os munícipes. 

3,0 Pontos

TOTAL: 6,0 Pontos

10 - COMISSÃO DE SELEÇÃO
- Para análise das propostas, a Prefeitura Municipal de Itapetininga constituiu uma “comissão de analise para 
chamamento público de projetos esportivos” sob o registro da portaria n° 117, de 30 de janeiro de 2017, das 
propostas relativas ao Chamamento Público 01/2017, que terá como competência processar e julgar o Cha-
mamento, em todas as fases, analisar, selecionar, verificar documentos, emitir parecer técnico e homologar as 
propostas técnicas nos prazos previstos;
- A Comissão será composta por 3 (três) servidores efetivos da prefeitura municipal de Itapetininga.
 Os projetos serão julgados por Comissão de Seleção previamente designada ou constituída se o projeto for 
financiado com recursos de fundos específicos.
 A Comissão de Seleção será composta por servidores públicos ocupantes de cargos permanentes do quadro 
de pessoal da Administração Pública municipal, sendo que, sempre que possível, deverá ser assegurada a 
participação de servidores das áreas finalísticas dos órgãos municipais.
 No ato que institui a Comissão de seleção deverão constar os suplentes em mesmo número de servidores 
públicos designados, com regime jurídico equivalente ao do titular.
 Será impedida de participar da Comissão de Seleção pessoa que, nos 5 (cinco) anos anteriores à data de 
publicação do edital, tenha mantido relação jurídica com, ao menos, 1 (uma) das entidades em disputa, 
considerando-se relação jurídica, dentre outras:
10.6.1 - ser ou ter sido associado ou dirigente da organização da sociedade civil;
10.6.2 - ser cônjuge ou parente, até terceiro grau, inclusive por afinidade, dos administradores da organização 
da sociedade civil;
10.6.3 - ter ou ter tido relação de emprego ou de prestação de serviço com a organização da sociedade civil;
10.6.4 - ter recebido, como beneficiário, os serviços de qualquer organização da sociedade civil participante 
do processo seletivo.
10.6.5 -  O agente público deverá registrar seu impedimento ao Presidente da Comissão de Seleção, que 
providenciará sua substituição pelo respectivo suplente.
10.6.6 -  A comissão poderá requisitar profissionais que atuem na área relativa ao chamamento público para 
auxiliar na análise das propostas, observado o 10.6.
10.6.7 - O órgão ou entidade municipal poderá criar uma ou mais Comissões de Seleção, conforme sua orga-
nização e conveniência administrativa.

11 -  DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E DOS RECURSOS
11.1 - Analisada a documentação exigida no Edital, a Prefeitura Municipal de Itapetininga através da uma 
“comissão de analise para chamamento público de projetos esportivos” sob o registro da portaria n° 117, de 
30 de janeiro de 2017 divulgará os nomes dos aprovados, por meio de publicação de ato específico na Im-
prensa Oficial e no site do Município até 14/07/2017;
11.2 - Os interessados poderão recorrer do resultado, apresentando suas razões devidamente fundamentadas 
e por escrito até o dia 19/07/2017, para secretaria de Esporte, Lazer e Juventude;
11.3 - O recurso limitar-se-á as questões de seleção, considerando exclusivamente o Plano de Trabalho apre-
sentado no ato da inscrição, não sendo considerado documento anexado em fase do recurso;
11.4 - Somente o representante legal do interessado poderá interpor recursos;
11.5 - Não serão aceitos documentos e recursos por via postal, fax ou correio eletrônico, nem fora dos padrões 
e prazos estabelecidos neste Edital;
11.6 - Somente serão conhecidos os recursos tempestivos, motivados e não protelatórios;
11.7 - Decidido sobre os recursos interpostos, o resultado final do processo de seleção de projetos será divul-
gado na imprensa oficial do município e no site da Prefeitura Municipal de Itapetininga;
11.8 - A eventual celebração do cofinanciamento dar-se-á com as entidades selecionadas e até o limite de 
recursos financeiros disponíveis pelo órgão concedente.

12 - DAS OBRIGAÇÕES E VEDAÇÕES PARA A OSC
 12.1 - É obrigação da OSC quanto à execução do objeto da parceria:
12.1.1 - Movimentar os recursos repassados em conta-corrente específica e em instituição financeira oficial, 
sendo Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal;
12.1.2 - Comprovar as Normas e Regulamentos que serão utilizados para os processos de Compras e Servi-
ços;
12.1.3 - Apresentar a prestação de contas mensal até o sétimo dia útil do mês subsequente ao do recebimento 
do recurso financeiro;
12.1.4 - Demonstrativo de receitas e despesas, cópias dos comprovantes de despesas contendo carimbo com a 
numeração do Termo de Colaboração, extrato bancário, relatórios técnicos de atividades e lista de atendidos 
para efeito de monitoramento e avaliação na forma exigida pelo TCE-SP;
12.1.5 - Apresentar prestação de contas final, ao fim do contrato;
12.1.6 - Manter em arquivo os documentos originais relativos à prestação de contas dos recursos pelo prazo 
de 10 (dez) anos;
12.1.7 - Publicar as despesas financeiras, vinculadas ao recurso público, em sítio eletrônico, a ser disponibi-
lizado pela Administração Pública, atendendo ao art. 65, da Lei 13.019/2014;
12.1.8 - Divulgar na internet e em mural de fácil acesso, em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabe-
lecimentos em que exerça suas ações o extrato da parceria, na forma do art. 11 da lei 13019/2014;
 12.2 - É vedado o pagamento com recursos públicos repassados, vinculados ao objeto deste edital: 
12.2.1- A qualquer título de servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria, exceto se 
previsto em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias;
12.2.2 - Modificar o objeto, exceto no caso de ampliação de metas, desde que seja previamente aprovada 
referida adequação do plano de trabalho pela Administração Municipal;
12.2.3 - Utilizar, ainda que em caráter emergencial, recursos para finalidade diversa da estabelecida no plano 
de trabalho;
12.2.4 – Transferir recursos para Clubes, Associações de Servidores, Partidos Políticos ou quaisquer OSC 
congêneres;
12.2.5 - É vedada a terceirização da atividade vinculada aos serviços cooperados;
12.3 - É vedado ainda, com recursos públicos repassados, realizar despesas com:
12.3.1 - Multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou a recolhimentos fora dos 
prazos; 
12.3.2 - Publicidade, salvo as previstas no plano de trabalho e diretamente vinculadas ao objeto da parceria, 
de caráter educativo, informativo ou de orientação pessoal, das quais não constem nomes, símbolos ou ima-
gens que caracterizem promoção pessoal;
12.3.3 - Pagamento de pessoal contratado pela proponente que não atendam às exigências do art. 46 da Lei 
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Federal nº 13.019/2014;
12.3.4 - Obras que caracterizem a ampliação de área construída ou a instalação de novas estruturas físicas;
12.3.5 – É vetada a aquisição de bens patrimoniais (edificação, veículo, mobiliário, equipamentos de infor-
mática e outros);
12.3.6 - Pagamento de despesas não constantes no Plano de Trabalho;
12.3.7 - Realizar despesa em data anterior e posterior a vigência do instrumento;
12.3.8 - Pagamento a qualquer título a servidor ou empregado público integrante de quadro de pessoal de 
órgão ou entidade pública da administração direta e indireta, por serviços de consultoria e assistência técnica, 
salvo hipóteses previstas em leis específicas;
12.3.9 - Utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos para a finalidade diversa da estabelecida no 
projeto.
12.4 – A OSC deve estar regularmente cadastrada, no cadastro municipal de entidades;
12.5 – Serão analisadas todas as propostas de entidades regularmente cadastras no município de Itapetininga.

13 - DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
13.1 - Por intermédio da Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada pelo Poder Executivo, é obri-
gação da Administração Pública: 
13.1.1 - Realizar avaliações periódicas, visitas, comunicações escritas e outras atividades correlatas, sendo 
ainda toda e qualquer intercorrência registrada em relatórios anexados a documentação da entidade;
 13.1.2 - Emitir relatórios técnicos de monitoramento e avaliação, no mínimo semestralmente;
13.1.3 - Emitir parecer conclusivo anual ao final da parceria, sobre a conformidade do objeto e os resultados 
alcançados durante a execução do Termo de Colaboração;
13.1.4 - Homologar o monitoramento e avaliação da execução do(s) serviço(s) realizado(s), vinculados ao ob-
jeto à luz da proposta de trabalho apresentada pela Organização selecionada e acrescida dos elementos cons-
tantes do parecer da Área Técnica de Supervisão da Secretaria de esportes, nos termos da legislação em vigor;
13.1.5 - Disponibilizar e repassar os recursos vinculados a presente parceria, comprovada a regularidade do 
objeto;
13.1.6 - Examinar e aprovar as prestações de contas dos recursos financeiros repassados à Organização, fis-
calizando o adequado uso da verba e o cumprimento das cláusulas da parceria;
13.1.7 - Aplicar sanções administrativas quando verificar que a execução da parceria está em desacordo com 
o Plano de Trabalho e com as normas deste Edital, garantida a prévia defesa. 

14 – DO CONTEÚDO DAS PROPOSTAS
14.1 - As propostas técnicas (de acordo com o plano de trabalho - anexo I deste edital) deverão ser desenvol-
vidas por meio de atividades múltiplas e variadas, divididas em sub faixas etárias, ambos os sexos, através de 
uma grade de atividades composta por módulos. As atividades serão realizadas em dias úteis, totalizando até 
06 (seis) horas semanais, por grupo formado, abrangendo tanto o desenvolvimento dos temas propostos nos 
módulos seguintes, quanto as atividades complementares correspondentes ao módulo, de forma continuada; 
14.2 – Público alvo: Devem ser consideradas as seguintes faixas etárias para a composição das turmas: 
I – 06 a 12 anos; 
II – 13 a 17 anos;
14.3 – Modalidade individual:
14.3.1 - Os grupos serão formados com no mínimo 10 (dez) participantes por turma/horário;
14.3.2 – O programa deve atender 50 crianças e jovens, 
14.4 – As propostas devem estar divididas em módulos trimestrais, apresentando as etapas, faixas etárias 
objetivo e desenvolvimento;
14.5 - Entre as atividades, sugere-se o desenvolvimento de ações complementares como: Palestras sobre 
cidadania, trabalho em grupo, respeito ao próximo, gincanas desportivas e culturais, brincadeiras tradicionais 
e dinâmicas de grupo, passeios e visitas a equipamentos de cultura, lazer e cívicos, atividades voltadas para 
Desportes e promoção de qualidade de vida ambiental e orientação vocacional, promover 02 eventos da mo-
dalidade por contrato, representar o município nas competições municipais, intermunicipais e oficiais (estado 
e federação), entre outras;
14.6 - A entidade deverá contar com no mínimo um técnico que fará parte de sua equipe mínima de referência:

Profissional / Função Escolaridade Carga Horária Semanal

Coordenador Técnico Nível Superior 30 horas / mínimo

15– FINANCIAMENTO
15.1 - A participação da Organização da Sociedade Civil no Chamamento Público não acarretará em nenhuma 
hipótese obrigação da Administração Pública em cofinanciar o projeto, apenas a qualificará para o processo 
de análise pela Comissão de Seleção.
15.2 - O financiamento do projeto será parcial, e os recursos poderão ser aplicados em:
15.2.1- Recursos humanos, em consonância com a legislação trabalhista vigente, para o funcionamento dos 
grupos, contratação de profissionais relacionados ao desenvolvimento das propostas técnicas contidas neste 
chamamento; 
15.2.2 - Recursos Humanos – a convenente deverá contar com uma equipe técnica composta de:
15.2.2.1 - Um coordenador técnico, graduado, registrado e em situação regular no respectivo conselho, com 
carga horária de 20 horas semanais a serem cumpridas em locais especificados pela proposta da entidade e 
aceita pela PMI. Sua função será de acompanhamento da parte pedagógica e administrativa do Termo de 
Colaboração, respondendo sobre ele perante a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude.
15.2.2.2 - Profissionais devidamente graduados, inscritos no respectivo conselho, de acordo com a atividade 
prevista no plano de trabalho.
15.2.3 – Pagamento de taxas;
15.2.4 – Viagens;
15.2.5 – Materiais de limpeza.
15.2.6 – Material para manutenção.
 
16 - DA REVOGAÇÃO DO EDITAL 
16.1 O presente processo de Chamamento Público poderá ser revogado por razões de interesse público ou 
da Administração, decorrentes de fatos supervenientes devidamente comprovados, pertinentes e suficientes 
para justificar sua revogação.

17 - DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1 - A efetivação do cofinanciamento de cooperação técnica e financeira, dependerá de disponibilidade 
orçamentária e financeira do Órgão Gestor, e dos demais aspectos relacionados à legislação vigente;
17.2- Em caso de desistência, a qualquer tempo, após a entrega da documentação solicitada, de participação 
do processo desencadeado pelo presente Chamamento Público, a Organização da Sociedade Civil deverá se 
manifestar em documento firmado pelo responsável da organização proponente, que deverá ser encaminhado 
ao Órgão Gestor;
17.3 - Não serão consideradas alegações de não entendimento ou de interpretação errônea das regras e con-
dições previstas neste Edital após a abertura dos envelopes;
17.4 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente edital 
e seus anexos, deverá ser encaminhado à secretaria de Esporte, Lazer e Juventude de Itapetininga – em até 48 
horas antes do encerramento do prazo para entrega dos envelopes.
17.5 - O dirigente da OSC é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações 
nele contidas implicará na desclassificação do projeto e na imediata desconsideração da intenção de firmação 
do Termo de Colaboração, bem como a adoção, se for o caso, das medidas cabíveis para a responsabilização, 
inclusive penal;
17.6 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o Muni-

cípio não será responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado deste Chama-
mento Público;
17.7 - A remuneração de equipe de trabalho com recursos transferidos através da parceria não gera vínculo 
trabalhista com a Administração Pública, nem tampouco a inadimplência da OSC em relação aos encargos 
trabalhistas não transfere à Administração a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto 
do Termo de Colaboração ou restringir a sua execução;
17.8 - A simples formalização da entrega da proposta implica o perfeito entendimento e aceitação, pelo pro-
ponente, de todos os termos deste Edital, e se submetem às seguintes condições: 
17.8.1- Que tomou conhecimento de todas as informações e locais para o cumprimento das obrigações rela-
cionadas ao objeto do chamamento público; que com o mesmo está perfeitamente definido, e que tem a exata 
compreensão da futura execução do objeto;
17.8.2 - Que assume a inteira responsabilidade pela perfeita execução do objeto que está sendo chamado à 
parceria, se for vencedora, e adere plenamente aos termos do presente Edital como integrante do Termo de 
Colaboração;
17.8.3 - Que assegura que inexiste impedimento legal para celebrar parceria com a Administração Pública;
17.8.4 - Que atende as normas relativas à saúde e segurança do trabalho;
17.8.5 - A organização proponente se compromete a estar representada em todos os eventos e/ou palestras, 
reuniões, cursos proferidos pela Secretaria de Esporte, cujo propósito seja a busca pela excelência no serviço 
prestado;
17.9 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos excluir-se-á o dia do início e incluir-
-se- á o do vencimento;
17.10 - A parceria celebrada na forma prevista terá vigência por até 12 (doze meses) meses, até 31/12/2017, 
podendo ser prorrogada a critério da Administração;
17.11 - O presente edital encontra-se disponível gratuitamente pela Internet, no endereço www.itapetininga.
sp.gov.br e é de inteira responsabilidade do interessado, acompanhar as informações e os resultados divulga-
dos na Imprensa Oficial e no Site do Município de Itapetininga;
17.12 - Os casos não previstos neste Chamamento Público serão resolvidos pelo Órgão Gestor;
17.13 - O resultado final do processo de Chamamento Público será dia 26/07/2017;
17.14 - O Foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o Foro 
de Itapetininga, Estado de São Paulo.

Itapetininga, 09 de junho de 2.017.

JEFFERSON FERREIRA RODRIGUES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

ANEXO I - NORMAS PARA O ENVIO DO PROJETO:
ANEXO- I
1. Identificação do projeto (dados da entidade: nome, endereço, telefone, e-mail, responsável legal 
da entidade e o responsável técnico do projeto)
2. Tipo de serviço;
3. Diagnóstico da realidade do objeto e das atividades da Plano de Trabalho, devendo ser demonstra-
do o nexo entre essa realidade e as atividades a serem desenvolvidas; 
4. Público alvo
5. Objetivo geral
6. Objetivos específicos
7. Atividades a serem desenvolvidas
8. Metodologia
9. Metas (descrição pormenorizada de metas quantitativas e qualitativas)
10. Sistema de monitoramento e avaliação (critérios a serem utilizados na percepção do atendimento 
das metas: quantitativas e qualitativas, as formas de acompanhamento e avaliação);
11. Cronograma de execução (contendo as etapas, faixas etárias, objetivo e desenvolvimento);
12. Cronograma de desembolso. 

ANEXO II
JUSTIFICATIVA
A situação econômica nacional e a conjuntura no contexto da globalização passam por turbulências periódi-
cas, como atualmente acontece, exigindo um maior empenho dos envolvidos para que o desfecho final seja 
positivo.  Para tanto, entendemos que só encontraremos alternativas mais substanciais no enfrentamento 
destas e de outras desigualdades, com maior esforço de todos, concretizando parcerias com associações e 
entidades, e o apoio de empresas investidoras.
Hoje a cidade de Itapetininga conta com muitos ciclistas no âmbito esportivo, mais sem nenhum profissional, 
que desenvolva essa modalidade nas categorias de base.
Com o firmamento de uma parceria que instalara um profissional em nosso município, teremos também a li-
gação da modalidade com os munícipes, os mesmos podem se inspiram e aqueles que praticam a modalidade 
voltar a se empolgar e retomar os treinos.
             Lembrando que o público alvo está exposto a um risco social sendo comum o bloqueio do processo de 
auto-realização do ser humano, tornando-se assim, incapaz de responder aos desafios que o mundo moderno 
lhes impõe; que o ser humano pode ser levado a muitos tipos de conflitos e, quando cria divisão, e muitas 
vezes necessita de um resgate da autoestima. 
               Em face das dificuldades desta comunidade já elencadas neste documento, destacamos que são 
beneficiadas diretamente, 50 Crianças/Adolescentes, diretos, com idade de seis a dezessete anos, em situação 
de vulnerabilidade social e ou pessoal, vítimas das mais variadas matizes de violência, de envolvimento com 
o tráfico, desprovidas de recursos econômicos, à participação e manifestação sociocultural, todas devem estar 
devidamente matriculadas e  frequentando as Escolas Municipais ou Estaduais de Ensino de Itapetininga.
O trabalho com atividades que oportunizem a busca pelo auto-conhecimento que é um dos elementos fun-
damentais para o desenvolvimento das potencialidades e habilidades humanas; esse projeto proporciona o 
ajuste do indivíduo na sua dimensão ontológica, integrando e harmonizando suas necessidades biológicas e 
sócio esportivas.
Neste sentido, o trabalho desenvolvido proporcionará construção e fortalecimento da identidade, resgate da 
auto-estima, reconhecimento e valorização das diferenças, das potencialidades e habilidades natas dos jovens 
atingidos por este Projeto, possibilitando integração com o todo, entre o grupo, de forma que este grupo pro-
mova partilhas e trocas interpessoais e sua inserção na comunidade.
Estas referidas atividades integram um processo que oportunizará as crianças e adolescentes, alternativas de 
melhor enxergar seu espaço, valorizando-se como pessoa e vendo as coisas e o mundo com discernimento, 
onde estas possam perceber e vivenciar o lúdico, o belo, envolvendo-se enquanto seres em desenvolvimento, 
trazendo fortes referências para formação de cidadãos conscientes.

CARDÁPIO EMEF
DIA Desjejum a partir de 

7:30h
Almoço / Refeição tarde 11:00 h / 
16:00 h

Lanche 14:00 h

27/06 Leite c/ chocolate
Pão c/ margarina

Arroz / feijão
Carne bovina c/ pimenta americana
Suco de limão

Leite c/ chocolate
Pão c/ margarina
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28/06 Leite c/ chocolate
Bolacha

Arroz / feijão
Frango ensopado 
Verdura refogada
Suco

Leite c/ chocolate
Bolacha

29/06 Leite c/ chocolate
Pão c/ margarina

Macarrão c/ frango e abobrinha
Salada de pepino 
Banana nanica 

Leite c/ chocolate
Pão c/ margarina

30/06 Leite c/ chocolate
Bolacha

Arroz / feijão
Carne moída
Salada de beterraba cozida c/ salsinha
Suco de maracujá

Leite c/ chocolate
Bolacha

03/07 Leite c/ chocolate
Bolacha

Arroz / feijão
Carne moída c/ chuchu 
Suco

Leite c/ chocolate
Bolacha

CARDÁPIO BERÇÁRIO (DE 6 A 11 MESES)
DIA Desjejum - 

a partir de 
7:30h

Co-
lação 

9:00 h

Almoço 10:30 h Lanche 14:00 h Jantar 16:00 h

27/06 Fórmula In-
fantil

Suco de 
limão

Papa de arroz, caldo fei-
jão, carne moída, chuchu, 
salsinha. 

Fórmula Infantil Canja c/ arroz, frango, 
mandioquinha, chuchu.

28/06 Fórmula In-
fantil

Pera Papa de macarrão, caldo 
feijão, mandioquinha, va-
gem, frango. 

Fórmula Infantil Sopa de mandioca, abo-
brinha, carne, folhas.

29/06 Fórmula In-
fantil

Suco de 
mara-

cujá

Papa de Fubá, caldo de 
feijão, frango c/ folhas.

Fórmula Infantil . Sopa de lentilha, arroz, 
mandioquinha, folhas, 
carne.

30/06 Fórmula In-
fantil

Banana 
prata

Papa de arroz, carne bo-
vina, abobrinha, salsinha, 
caldo feijão.

Fórmula Infantil Sopa de macarrão, va-
gem, mandioquinha, 
folhas, frango.

03/07 Fórmula In-
fantil

Suco Papa de macarrão, man-
dioca, folha, vagem, fran-
go.

Fórmula Infantil Sopa de chuchu, carne, 
folhas, mandioquinha. 

CARDÁPIO EMEI (A PARTIR DE 12 MESES) PERÍODO IN-
TEGRAL E PARCIAL NA MESMA ESCOLA

DIA Desjejum a par-
tir de 7:30h

Almoço 10:30 h Lanche 14:00 h Jantar 16:00 h

27/06 Leite c/ choco-
late
Bisnaguinha c/ 
requeijão

Arroz / feijão
Carne bovina 
Mandioca sautee c/ salsi-
nha. 
Suco de limão

Leite c/ chocolate
Biscoito de polvilho

Sopa de fubá c/ carne, 
salsinha, folhas.

28/06 Leite c/ choco-
late
Pão de forma c/ 
margarina

Arroz / feijão
Frango c/ chuchu
Verdura refogada
Pera

Leite c/ chocolate
Bolacha

Risoto de carne c/ abo-
brinha, salsinha.

29/06 Leite c/ choco-
late
Bolacha

Macarronada c/ carne mo-
ída
Salada de beterraba cozida
Banana prata

Leite c/ chocolate
Bisnaguinha c/ re-
queijão

Canja c/ arroz, frango, 
vagem, mandioquinha, 
salsinha.

30/06 Leite c/ choco-
late
Pão de forma c/ 
margarina

Arroz / feijão
Frango c/ abobrinha
Suco de maracujá

Leite c/ chocolate
Biscoito de polvilho

Risoto de carne c/ va-
gem.

03/07 Leite c/ choco-
late
Bolacha

Arroz / feijão
Carne moída c/ pimenta 
americana
Suco

Leite c/ chocolate
Bolacha

Sopa c/ macarrão, man-
dioca, chuchu, frango, 
salsinha.

CARDÁPIO EMEI PARCIAL
DIA Desjejum a partir de 7:30h Almoço / Jantar 11:00 h / 16:00 h Lanche 14:00 h

27/06 Leite c/ chocolate
Bisnaguinha c/ requeijão

Arroz / feijão
Carne bovina 
Mandioca sautee c/ salsinha. 
Suco de limão

Leite c/ chocolate
Bisnaguinha c/ requeijão

28/06 Leite c/ chocolate
Pão de forma c/ margarina

Arroz / feijão
Frango c/ chuchu
Verdura refogada
Pera

Leite c/ chocolate
Pão de forma c/ margarina

29/06 Leite c/ chocolate
Bolacha

Macarronada c/ carne moída
Salada de beterraba cozida
Banana prata

Leite c/ chocolate
Bolacha

30/06 Leite c/ chocolate
Biscoito de polvilho

Arroz / feijão
Frango c/ abobrinha
Suco de maracujá

Leite c/ chocolate
Biscoito de polvilho

DIA Desjejum a partir de 7:30h Almoço / Jantar 11:00 h / 16:00 h Lanche 14:00 h

03/07 Leite c/ chocolate
Bolacha

Arroz / feijão
Carne moída c/ pimenta ameri-
cana 
Suco

Leite c/ chocolate
Bolacha

CARDÁPIO EMEIF PARCIAL
DIA Desjejum a partir de 7:30h Almoço / Jantar 11:00 h / 16:00 h Lanche 14:00 h

27/06 Leite c/ chocolate
Pão de forma c/ margarina

Arroz / feijão
Carne bovina c/ mandioca, salsi-
nha. 
Suco de limão

Leite c/ chocolate
Pão de forma c/ margarina

28/06 Leite c/ chocolate
Bolacha

Arroz / feijão
Frango c/ chuchu
Verdura refogada
 Pera

Leite c/ chocolate
Bolacha

29/06 Leite c/ chocolate
Pão de leite c/ margarina

Macarronada c/ carne moída
Salada de beterraba cozida
Banana prata

Leite c/ chocolate
Pão de leite c/ margarina

30/06 Leite c/ chocolate
Bolacha

Arroz / feijão
Frango c/ abobrinha
Suco de maracujá

Leite c/ chocolate
Bolacha

03/07 Leite c/ chocolate
Bolacha

Arroz / feijão
Carne moída c/ pimenta ameri-
cana
Suco

Leite c/ chocolate
Bolacha

CARDÁPIO ENTIDADE
DIA Desjejum a partir de 6:45 

h
Almoço 11:00 h Lanche 14:00 h Refeição da Tarde 

16:00 h

27/06 Leite c/ chocolate
Pão de forma c/ margarina

Arroz / feijão
Carne bovina c/ pi-
menta americana
Suco de limão

Leite c/ chocolate
Pão de forma c/ 
margarina

Arroz / feijão
Carne bovina c/ pi-
menta americana
Suco de limão

28/06 Leite c/ chocolate
Bolacha

Arroz / feijão
Frango ensopado 
Verdura refogada

Leite c/ chocolate
Bolacha

Arroz / feijão
Frango ensopado 
Verdura refogada

29/06 Leite c/ chocolate
Pão forma c/ margarina

Macarronada c/ carne 
moída
Salada de beterraba 
cozida
Banana nanica

Leite c/ chocolate
Pão forma c/ mar-
garina

Macarronada c/ car-
ne moída
Salada de beterraba 
cozida
Banana nanica 

30/06 Leite c/ chocolate
Pão de leite c/ margarina

Arroz / feijão
Frango c/ abobrinha
Salada de pepino
Suco de maracujá

Leite c/ chocolate
Pão de leite c/ 
margarina

Arroz / feijão
Frango c/ abobrinha
Salada de pepino
Suco de maracujá

03/07 Leite c/ chocolate
Bolacha

Arroz / feijão
Frango ensopado 
Verdura refogada

Leite c/ chocolate
Bolacha

Arroz / feijão
Frango ensopado 
Verdura refogada

OBSERVAÇÃO
Conforme a Lei nº 6.188 de 09 de janeiro de 2017, dispõe a obrigatoriedade da divulgação do cardápio da 
alimentação escolar.

Cardápio elaborado de acordo com as recomendações da RESOLUÇÃO Nº 26, DE 17 DE JUNHO DE 2013. 
Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE

As frutas poderão ser trocadas quando houver necessidade pelo grau de maturação.
Os alunos com dietas especiais deverão apresentar receita atualizada anualmente com o número do CID, 
datado e assinado pelo medico responsável. 
O cardápio poderá sofrer alteração devido à entrega do fornecedor fora do prazo previsto, sazonalidade, 
alterações climáticas.
O cardápio está sendo elaborado de acordo com os empenhos.

Nutricionistas Depto Alimentação Escolar: Silmara Amaral/ Cristina Muguiuda / Mauren Rolim Rosa

CARTA CONTRATO
CONTRATADA: RORATO & MOLERO LTDA - ME. CONTRATANTE: Município de Itapetininga. Proces-
so nº 827/2017. MODALIDADE: Dispensa – Isento Compras e Serviços nº 849/2017. OBJETO: Serviço de 
hospedagem do site institucional da Prefeitura com manutenção e suporte – Secretaria Municipal de Gabine-
te. Valor Total: R$ 7.140,00. Vigência 12 meses. ASSINATURA: 25.05.2017. 

EXTRATOS DE CONTRATOS DA CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2017
PROCESSO Nº 336/2017 – OBJETO: Credenciamento de fornecedores de gêneros hortifrutigranjeiros da 
agricultura familiar e empreendedor familiar rural para uso nas unidades escolares do município em cum-
primento das determinações do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação) – Secretaria 
Municipal de Educação. DATA DE ASSINATURA: 08.06.2017 – VIGÊNCIA: 12 meses. A)CONTRATO 
Nº 58/2017 – CONTRATADA: COOPERATIVA DE ORGANIZAÇÃO RURAL GUAPIARENSE – CO-
OPERORG - VALOR: R$ 336.442,38; B) CONTRATO Nº 57/2017 - CONTRATADA: COOPERAGRO 
– COOPERATIVA DE AGRONEGÓCIO DE TAQUARIVAÍ - VALOR: R$ 564.205,80; C) CONTRATO 
Nº 59/2017 - CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO BAIRRO DO PERUBA 
– APROPER - R$ 338.159,03; D) CONTRATO Nº 61/2017 - CONTRATADA: COOPERATIVA DOS PRO-
DUTORES RURAIS E ASSENTADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE ITAPETININGA E REGIÃO 
– COOPRAFIR - VALOR: R$ 692.068,62.

TERMO ADITIVO 01 DA ATA Nº 07/2017
CONTRATADA: BRUNA DE MORAES SOARES - ME. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itape-
tininga. MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 165/2016. PROCESSO 235/2016. OBJETO: Aquisição 
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de gêneros alimentícios estocáveis para as unidades escolares municipais – setor de alimentação escolar – 
Secretaria Municipal de Educação (sistema de registro de preços). ALTERAÇÃO: Fica alterada a razão social 
da empresa para: SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PRODUTOS VIA INTERNET LTDA 
– ME. ASSINATURA: 30.05.2017. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações 
posteriores.

TERMO ADITIVO 07 DO CONTRATO Nº 78/2014
CONTRATADA: J. V. P. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA - 
ME. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga. MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 
30/2014. PROCESSO 63/2014. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de instalação e 
monitoramento de alarmes nas unidades escolares e setores da Secretaria Municipal de Educação. PRORRO-
GAÇÃO: 12 meses. VALOR: R$ 132.259,20. ASSINATURA: 19.05.2017. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 
57, inciso II da Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

TERMO ADITIVO 09 DO CONTRATO Nº 54/2015
CONTRATADA: ULIARTE PRÉ-FABRICADOS E ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI - EPP. CON-
TRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga. MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 06/2014. 
PROCESSO 389/2014. OBJETO: Execução dos serviços de conclusão da 2ª etapa do Hospital Regional de 
Itapetininga, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e projetos 
– Secretaria Municipal de Saúde. PRORROGAÇÃO: 60 dias. ASSINATURA: 19.05.2017. FUNDAMENTO 
LEGAL: Art. 57, § 1º, inciso II da Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

TERMO ADITIVO 01 DO CONTRATO Nº 109/2016
CONTRATADA: LCI TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA ME. CONTRATANTE: Prefeitura Muni-
cipal de Itapetininga. MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 65/2016. PROCESSO 59/2016. OBJETO: 
Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção dos sistemas integrados do SAMU 192, 
informática, manutenção da rede elétrico e telefonia para a central de regulação de urgência do SAMU 
192 Regional de Itapetininga – Secretaria Municipal de Saúde. PRORROGAÇÃO: 12 meses. VALOR: 
R$ 55.000,00. ASSINATURA: 09.06.2017. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, inciso II da Lei Federal 
8.666/1993 e suas alterações posteriores.

EXTRATO DE TERMO DE REGISTRO DE PREÇOS ATA N°. 14/2017
PREGÃO PRESENCIAL 206/2016 - PROCESSO 310/2016 - OBJETO: Aquisição de material pedagógico 
para o ensino infantil e fundamental – Secretaria Municipal de Educação (sistema de registro de preços). 
FORNECEDOR: MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME. Detentora dos itens 66, 73, 119, 120, 131, 
133, 176, 243, 250, 253, 271, 296, 297, 298, 308, 310, 313, e 323. ASSINATURA: 17/05/2017. VIGÊNCIA: 
12 meses.
EXTRATOS DE TERMO DE REGISTRO DE PREÇOS DA ATA Nº22/2017 - PREGÃO PRESENCIAL 
180/2016 - PROCESSO 226/2016 - OBJETO: Aquisição de utensílios domésticos para atender a necessidade 
das unidades do ensino infantil e fundamental – conforme especificações constantes no anexo I do edital – 
Secretaria Municipal de Educação (sistema de registro de preços). ASSINATURA: 31/05/2017. VIGÊNCIA: 
12 meses. DETENTORAS: A) COMERCIAL VIDANOVA LTDA – ME: itens 45, 47, 48, 126, 128, e 129; 
B) D. P. S. DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI ME: itens 10, 11, 91, e 92; C) MARIANO PRESTES 
FERRAZ NETO – ME: itens 07, 08, 09, 46, 76, 88, 89, 90, 127, e 157; D) PROSALEN COMERCIAL LTDA 
– ME: itens 70, e 151.
Itapetininga, 20.06.2017.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº47/2017
PROCESSO Nº 1151/2017 - OBJETO: aquisição de tratamento de hidroterapia e drenagem linfática pelo pe-
ríodo de 03 meses para atender as necessidades dos pacientes, conforme ordens judiciais – Secretaria Muni-
cipal de Saúde. CONTRATADA: ESPAÇO SAUDE REABILITAÇÃO LTDA. - CNPJ: 05.819.702/0001-15, 
no valor total de R$ 9.660,00. FUNDAMENTO LEGAL: artigo 24, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93 e 
parecer jurídico nº 2300 da Secretaria de Negócios Jurídicos. Itapetininga – SP, 21 de junho de 2017.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº48/2017
PROCESSO Nº 1211/2017 OBJETO: contratação de empresa especializada no fornecimento de transpor-
te de pacientes para tratamento fora do município em caráter emergencial pelo período de 60 dias. CON-
TRATADAS: EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - CNPJ: 
49.697.808/0001-69: item 01 – 17.000 km linha Botucatu/Jaú/Bauru, no valor unitário de R$4,79 o km 
rodado e valor total de R$81.430,00. FUNDAMENTO LEGAL: FUNDAMENTO LEGAL: artigo 24, inciso 
IV da Lei Federal nº 8.666/93 e parecer jurídico nº 2303 da Secretaria de Negócios Jurídicos. Itapetininga – 
SP, 19 de junho de 2017.  

JOÃO LUÍS DE SOUSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESAS
DECRETO MUNICIPAL Nº 1.571 DE 02.01.2017

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº01/2017
PROCESSO Nº: 623/2017 - OBJETO: contratação de empresa para a implantação de passeio público e ciclo-
via nas imediações do parque ecológico Lagoa Regina Freire, conforme Contrato de Repasse nº 814288/2014 
– Caixa Econômica Federal, com recursos federais do Ministério das Cidades e contrapartida da Prefeitura 
Municipal de Itapetininga. No uso das atribuições legais a mim conferidas e em conformidade com o disposto 
no artigo 43, VI, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas atualizações, após decorridas as fases de classificação e 
habilitação sem a interposição de recursos, quanto aos julgamentos realizados pela Comissão Permanente de 
Licitações e Secretaria Municipal de Obras e Serviços, HOMOLOGO E ADJUDICO o certame à empresa: 
BMM CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI – EPP, no valor global de R$314.562,29. Itapetininga, 21 de junho 
de 2017.

JOÃO LUÍS DE SOUSA
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESAS
DECRETO MUNICIPAL Nº 1.571 DE 02.01.2017

COMUNICADO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 51/2017
PROCESSO Nº 1037/2017 OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de uniformes escolares para 
distribuição gratuita aos alunos da rede municipal de ensino infantil e fundamental de Itapetininga - Secreta-
ria de Educação (Sistema de Registro de Preço). Comunico a SUSPENSÃO da sessão do dia 22.06.2017 às 
09:00 horas, conforme determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para o julgamento da im-
pugnação ao edital apresentada no TC-010330.989.17-9 até ulterior decisão, procedendo-se com a respectiva 
publicação para o conhecimento público.  O comunicado está disponível no site www.itapetininga.sp.gov.br 
no ícone Licitação – Modalidade: Pregão Presencial. Itapetininga, 21 de junho de 2017.

LEANDRO JUSTO PEDROSO
SUPERVISOR DEPTO DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS E CONTRATOS

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2017 (SISTEMA DE RE-

GISTRO DE PREÇOS)
Processo nº 959/2017, objetivando a contratação de serviços e equipamentos de locação de concentradores 
de oxigênio para assistência aos pacientes do programa de oxigenoterapia domiciliar assistida - sistema de 
registro de preço – Secretaria Municipal de Saúde, realizado conforme ata de sessão pública, datada de 06 de 
junho de 2017, com a presença do pregoeiro oficial e da equipe de apoio desta Prefeitura Municipal de Itape-
tininga, HOMOLOGO todo o procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto licitado aos proponentes:

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ: 35.820.448/0069-24

ITEM QUANT. UND DESCRIÇÃO DO PRODUTO VALOR UNI-
TÁRIO

01 1.200 SV LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE APARE-
LHOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO MEDI-
CINAL, QUE FUNCIONEM EM REDE ELÉTRICA, 
CONFORME DESCRIÇÃO QUE SEGUE:

 ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: LOCAÇÃO DE CON-
CENTRADORES OXIGÊNIO MEDICINAL DE ALTO 
DESEMPENHO, QUE FUNCIONEM PELA REDE 
ELÉTRICA. SEU DESIGN DEVE SER ERGONÔNI-
CO PARA TORNA-LO MAIS FÁCIL DE GUARDAR, 
MOVER E CARREGAR TANTO PARA PACIENTES 
QUANTO PARA CUIDADORES E QUE  PERMITA 
A MOBILIDADE DO PACIENTE DENTRO DO SEU 
DOMICILIO. DEVE SER SILENCIOSO E COM UM 
SISTEMA DE USO ECONÔMICO DE ENERGIA DIS-
PONIVEL HOJE, SEM NENHUM FILTRO PARA O 
PACIENTE FAZER A MANUTENÇÃO. DEVE SER 
DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, MONTADO SOBRE 
RODÍZIOS, COM SAÍDA DE O2 DE METAL RESIS-
TENTE, COM FORNECIMENTO DOS ACESSÓRIOS 
(CATETER NASAL E UMIDIFICADOR) ALÉM DE 01 
CILINDRO RESERVA COM CAPACIDADE MÍNIMA 
DE 8M³ DE OXIGÊNIO – CILINDRO DE BACKUP, 
COM CARRINHO OU SUPORTE, COM VÁLVULA 
REGULADORA, FLUXÔMETRO, CATETER NASAL 
OU MÁSCARA NASAL E UMIDIFICADOR. A MA-
NUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, 
ORIENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA DA 
RESIDÊNCIA DO PACIENTE SERÁ POR CONTA DA 
DETENTORA DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRE-
ÇO. SEU PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO SE BA-
SEIA EM RETER O NITROGENIO E OUTROS GASES 
CONTIDOS NO AR AMBIENTE, PROPORCIONAN-
DO AO PACIENTE O OXIGÊNIO ATRAVÉS DE MAS-
CARA OU CATETER NASAL, NA CONCENTRAÇÃO 
PRESCRITA.
CARACTERÍSTICAS:
ALIMENTAÇÃO: 127V OU 220V, NO CASO DE POS-
SUIR UMA ÚNICA VOLTAGEM A EMPRESA SE 
RESPONSABILIZARÁ PELA ADAPTAÇÃO OU FOR-
NECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA A COM-
PATIBILIZAÇÃO DA VOLTAGEM DO APARELHO 
COM A REDE ELÉTRICA DA CASA DO PACIENTE;
CONSUMO ELÉTRICO APROXIMADO: DE 270 ATÉ 
NO MÁXIMO 450 WATTS;
CAPACIDADE (VARIAÇÃO DE FLUXO APROXIMA-
DO): ATÉ 05 LITROS/MINUTO;
PRESSÃO DE SAÍDA APROXIMADO: 5,5 PSI;
PESO APROXIMADO: DE 13 A 15KG;
NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO: 45 DBA;
NÍVEIS DE CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO: VARI-
ÁVEL DE 87% A 96% DE PUREZA DE OXIGÊNIO, 
COM FILTRO DE PARTÍCULA NA ENTRADA E NA 
SAÍDA;
DIMENSÕES APROXIMADAS (ALT X LARG X 
PROF): 52 A 73 X 35 A 42 X 24 A 37 CM);
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO/OPERA-
ÇÃO APROXIMADO: 5 A 40ºC;
TEMPERATURA APROXIMADA DE ARMAZENA-
MENTO/TRANSPORTE: -34 A 71ºC;
UMIDADE RELATIVA DE FUNCIONAMENTO: ATÉ 
95% SEM CONDENSAÇÃO;
O EQUIPAMENTO DEVE ESTAR EM COMPATIBILI-
DADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR IEC 60601.
O EQUIPAMENTO DEVE TER SISTEMA DE ALAR-
ME PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA E BAIXA 
CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO NA SAÍDA.
EQUIPAMENTO IEC DE CLASSE II, IMPERMEÁ-
VEL, NÃO DEVE SER USADO NA PRESENÇA DE 
MISTURAS ANESTÉSICAS INFLAMÁVEIS COMO 
O AR, OXIGÊNIO OU ÓXIDO NITROSO.

R$230,00

O valor total desta Homologação do Pregão Presencial nº 48/2017 é de R$ 276.000,00 (duzentos e setenta e 
seis mil reais). Itapetininga, 21 de junho de 2017.

JOÃO LUIS DE SOUSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESAS
DECRETO Nº 1.571 DE 02.01.2017

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2017 (SISTEMA DE RE-
GISTRO DE PREÇOS)

Processo nº 165/2017, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL PELO PERÍODO DE 12 
(DOZE) MESES – EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
(EPP), COM A APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 49, INCISO II DA LEI COMPLE-
MENTAR Nº 123/2006, HOMOLOGO o procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto licitado aos 
proponentes:
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1)FELIPE DA SILVA OLIVEIRA – ME CNPJ: 19.877.576/0001-60

Item Qtd Unid. Descrição Vl. Unitário Vl. Total

1 100 KG ALHO GRAÚDO, ROXO FRACASSADO

2 80 KG ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA A - 
EXTRA A

R$2,40 R$192,00

3 80 KG TOMATE  - EXTRA A GRAÚDO SALADA R$2,14 R$171,20

4 30 KG PEPINO CAIPIRA EXTRA A - A. R$2,10 R$63,00

5 60 KG CENOURA EXTRA A - GRAÚDA R$3,08 R$184,80

6 40 KG CHICORIA TIPO 02 - GRAUDA R$6,30 R$252,00

7 100 KG CEBOLA - GRAÚDA R$2,52 R$252,00

8 40 KG CEBOLA - ROXA GRAÚDA R$2,65 R$106,00

9 60 KG CHUCHU EXTRA A - A. R$2,50 R$150,00

10 80 KG MANDIOQUINHA EXTRA A - EXTRA A R$15,00 R$1.200,00

11 40 KG ACELGA - ESPECIAL. R$2,94 R$117,60

12 400 UN MELANCIA - GRANDE. R$12,60 R$5.040,00

13 300 KG MEXERICA - POKAN  - EXTRA A R$9,50 R$2.850,00

14 900 KG MAÇA ARGENTINA - GRAÚDA R$7,00 R$6.300,00

15 60 KG LIMAO - ROSA. R$2,50 R$150,00

16 100 KG UVA-- - ITÁLIA R$4,28 R$428,00

17 130 KG MANGA - GRAÚDA EXTRA R$4,20 R$546,00

18 30 KG PIMENTÃO - EXTRA A VERMELHO FRACASSADO

19 20 KG PIMENTÃO - EXTRA A AMARELO FRACASSADO

20 600 KG PERA- - GRAÚDA WILLIANS R$6,95 R$4.170,00

21 480 KG LARANJA PERA  - extra graúda R$2,90 R$1.392,00

22 50 KG ABACATE  - GRAÚDO R$2,14 R$107,00

23 500 KG BANANA NANICA - GRAÚDA R$3,36 R$1.680,00

24 30 KG BATATA DOCE - EXTRA R$3,05 R$91,50

25 40 KG ESPINAFRE  - EXTRA. R$9,10 R$364,00

26 400 KG MAMAO FORMOSA - A. R$3,20 R$1.280,00

27 50 KG REPOLHO - LISO, EXTRA R$1,12 R$56,00

28 80 KG BATATA  - LISA, LAVADA R$2,55 R$204,00

29 40 KG ALFACE - LISA ESPECIAL. R$10,30 R$412,00

30 30 KG ALFACE - CRESPA ESPECIAL R$10,00 R$300,00

31 30 KG ALFACE - AMERICANA R$10,50 R$315,00

32 30 KG ALFACE - ROXA R$10,90 R$327,00

33 40 KG ESCAROLA - ESPECIAL. R$5,60 R$224,00

34 50 KG COUVE FLOR - EXTRA A R$3,50 R$175,00

35 120 KG ABACAXI PEROLA - PÉROLA GRAÚDO R$4,20 R$504,00

36 200 KG BANANA PRATA - GRAÚDA R$3,95 R$790,00

37 80 KG MORANGO  - BANDEJA DE NO MÍNIMO 
300 GRS CADA

R$23,00 R$1.840,00

38 80 KG GOIABA VERMELHA - EXTRA GRAÚDA R$4,28 R$342,40

39 30 KG PIMENTAO VERDE - EXTRA A R$1,40 R$42,00

40 60 KG QUIABO - LISO EXTRA A R$2,80 R$168,00

41 40 KG VAGEM  - EXTRA A R$7,00 R$280,00

42 40 KG SALSINHA - EXTRA A R$5,60 R$224,00

43 40 KG LIMÃO TAITI - EXTRA GRAÚDO R$1,40 R$56,00

44 30 KG AGRIAO. R$12,50 R$375,00

45 60 KG BERINJELA. - EXTRA A R$3,20 R$192,00

46 60 KG BROCOLIS. - EXTRA A R$5,50 R$330,00

47 40 KG PEPINO - EXTRA A JAPONES R$2,80 R$112,00

48 40 KG RUCULA - EXTRA A R$11,10 R$444,00

49 40 KG CHEIRO VERDE R$16,75 R$670,00

O valor total desta Homologação do Pregão Presencial nº 49/2017 é de R$ 35.469,50 (trinta e cinco mil, 
quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos). Os itens nº 01, 18 e 19 foram declarados FRA-
CASSADOS, uma vez que os valores ofertados pelo licitante estavam acima do valor referencial do edital. 
Itapetininga, 21 de junho de 2017.

JOÃO LUIS DE SOUSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESAS
DECRETO Nº 1.571 DE 02.01.2017

RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N. º 43/2017
PROCESSO Nº 899/2017 OBJETO: locação de aluguel de imóvel para abrigar o Centro Municipal De Reabi-

litação por 30 meses. Fica RETIFICADA a publicação realizada no dia 27/05/2017 na página 40, em relação 
a CONTRATADA, pois onde se lê: CONTRATADA: “MERCADO DE IMOVEIS EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 12.323.320/0001-61”; LEIA-SE: CONTRATADOS: “ANTONIO PAVÃO  
CPF: 069.094.428-49 ,no valor mensal R$ 1.600,00 e MARIA EZAIR MENANI PAVÃO  CPF: 185.423.038-
73,no valor mensal R$ 1.600,00, sendo o total de R$3.200,00 mensais e geral de R$96.000,00, sendo manti-
das as demais informações já veiculadas. Itapetininga – SP, 22 de junho de 2017.

JOÃO LUÍS DE SOUSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESAS
DECRETO 1571, 2/01/17
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AVISO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES
OS EDITAIS DE ABERTURA ABAIXO RELACIONADOS FICARÃO DISPONÍVEIS NO SITE 
WWW.ITAPETININGA.SP.GOV.BR NO ÍCONE DE LICITAÇÕES NA MODALIDADE CORRES-

PONDENTE
NOVA DATA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2017

PROCESSO Nº 823/2017 TIPO: menor preço por item OBJETO: Registro de preços de madeiras para 
manutenção de pontes das estradas rurais - Secretaria Municipal de Obras e Serviços. Fica alterada a 
sessão de abertura para o dia 06.07.2017 às 09:00 horas – Sala I.

NOVA DATA DE ABERTURA DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº058/2017
PROCESSO Nº 1079/2017 TIPO: menor preço por item OBJETO: ABERTURA DE ATA PARA AQUI-
SIÇÃO DE INSUMOS DE GLICEMIA PELO PERÍODO DE 12 MESES – SECRETARIA MUNICI-
PAL DE SAÚDE (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS).. Fica alterada a sessão de abertura para o 
dia 06.07.2017 ÁS 09:00 HORAS – Sala I.

NOVA DATA DE ABERTURA DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2017
PROCESSO Nº 745/2017 TIPO: menor preço por item OBJETO: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 
DO TIPO MARMITEX, COM BEBIDA (SUCO OU REFRIGERANTE) PARA O CORPO DE BOM-
BEIROS MILITARES DO MUNICÍPIO - CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA 
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS).. Fica alterada a 
sessão de abertura para o dia 06.07.2017 ÁS 14:00 HORAS – Sala I.

NOVA DATA DE ABERTURA DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº067/2017
PROCESSO Nº 943/2017 TIPO: menor preço por item OBJETO: Registro de preços para aquisição 
de peças para a manutenção preventiva e reparação da frota dos veículos do setor de ambulância - 
Secretaria Municipal de Saúde. Fica alterada a sessão de abertura para o dia 10.07.2017 ÁS 09:00 
HORAS – Sala I.

NOVA DATA DE ABERTURA DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº064/2017
PROCESSO Nº 277/2017 TIPO: menor preço por item OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
equipamentos eletrônicos para atender as necessidades das unidades escolares de Ensino Infantil, Se-
tores e Futuras Inaugurações da Secretaria Municipal de Educação. Fica alterada a sessão de abertura 
para o dia 13.07.2017 ÁS 09:00 HORAS – Sala I.

NOVA DATA DE ABERTURA DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº068/2017
TIPO: menor preço por item OBJETO: Registro de preços de aquisição de Materiais de limpeza para 
o Paço Municipal – Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Fica alterada a sessão de aber-
tura para o dia 14.07.2017 ÁS 09:00 HORAS – Sala I.

 
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº75/2017

PROCESSO DE Nº1058 - TIPO: menor preço por item OBJETO: Contratação de empresa ou profis-
sional habilitado nas áreas técnicas de topografia e de serviços de geologia/Sondagem – Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços (Sistema de Registro de Preços). Sessão dia  17.07.2017 ás 09:00 
HORAS  - SALA I

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº76/2017
PROCESSO DE Nº1198 - TIPO: menor preço por item OBJETO: Aquisição de material pedagógico 
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para atender as unidades escolares  do Ensino Infantil  e fundamental do Município de Itapetininga - 
Secretaria Municipal de Educação. Sessão dia  12.07.2017 ás 09:00 HORAS  - SALA I

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº77/2017
PROCESSO DE Nº1250 - TIPO: menor preço por item OBJETO: Aquisição de mochilas escolares 
para as Unidades Escolares da rede municipal pelo sistema de registro de preços - Secretaria Munici-
pal de Educação. Sessão dia  12.07.2017 ás 14:00 HORAS  - SALA I

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº78/2017
PROCESSO DE Nº1260 - TIPO: menor preço por item OBJETO: Contratação de empresa para pres-
tação de serviço de arbitragem dos 8º jogos estudantis Municipal - exclusivo ME/EPP.. Sessão dia  
18.07.2017 ás 09:00 HORAS  - SALA I

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº79/2017
PROCESSO DE Nº1261 - TIPO: menor preço por item OBJETO: Aquisição de medicamentos para 
atender processo judiciais pelo sistema de registro de preços. Sessão dia  18.07.2017 ás 14:00 HO-
RAS  - SALA I

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº80/2017
PROCESSO DE Nº879- TIPO: menor preço por item OBJETO: Aquisição de armários de aço para as 
Unidades Escolares da Rede Municipal -  Secretaria Municipal  de Educação – Sistema De Registro 
De Preços. Sessão dia  11.07.2017 ás 14:00 HORAS  - SALA I

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº81/2017
PROCESSO DE Nº624- TIPO: menor preço por item OBJETO: Registro de preços de materiais des-
cartáveis e saco lixo para Secretaria Municipal de Educação– Sistema De Registro De Preços. Sessão 
dia  13.07.2017 ás 14:00 HORAS  - SALA I. O edital ficará disponível no site www.itapetininga.
sp.gov.br no ícone Licitações – Tomada de Preços.

Maiores informações através dos telefones (15) 3376-9639/9608/9552. Itapetininga, 23 de junho de 
2017. 

JOÃO LUÍS DE SOUSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº50/2017
PROCESSO Nº 1117/2017 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UMA VAGA EM INSTITUIÇÃO ESPE-
CIALIZADA NO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL (CASA DE REPOUSO) PARA 
ATENDER O PACIENTE DANIEL MACHADO, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES ATENDEN-
DO A DETERMINAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA – OFÍCIOS 35/MP/PJHD DE 02.03.2017 
E Nº 92/MP/PJDH 01/06/17.. CONTRATADAS: INSTITUTO CIDA BRACHER – HOTELARIA 
TERAPEUTICA PARA IDOSOS LTDA - ME  - CNPJ: 13.938.655/0001-57: no valor total de R$ 
21.000,00 (vinte e um mil reais), sendo que a Prefeitura pagará o valor mensal de R$2.600,00 (dois 
mil e seiscentos reais) e a família do paciente, o valor mensal de R$900,00 (novecentos reais)FUN-
DAMENTO LEGAL: artigo 24, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93 e parecer jurídico nº 2303 da 
Secretaria de Negócios Jurídicos. Itapetininga – SP, 23 de junho de 2017.  

JOÃO LUÍS DE SOUSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESAS
DECRETO MUNICIPAL Nº 1.571 DE 02.01.2017

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL
Pregão Presencial nº 38/2017 – Processo nº 338/2017, objetivando a AQUISIÇÃO DE ESTADIA E 
REFEIÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM BARRETOS PARA ATENDER PRO-
CESSO JUDICIAL -  PELO PERÍODO DE DOZE MESES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ-
DE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL - (SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS)., realizado conforme ata de sessão pública, datada de 6 de junho de 2017, 
com a presença do pregoeiro oficial e da equipe de apoio desta Prefeitura Municipal de Itapetininga, 
HOMOLOGO todo o procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto licitado aos proponentes:
HOTEL POUSADA JOÃO 3.16LTDA-ME
CNPJ:  04.228.164/0001-21

Item Qtdd. Unid. Tipo
Cota

Descrição Vl. Unitário Vl. Total

1 375 Un Aberta Hospedagem e alimentação – Serviço de 
hospedagem com quarto duplo com ba-
nheiro, café da manhã, almoço e jantar 
para 2 (duas) pessoas. Situado a distância 
de até 1 (um) quilômetro do Hospital de 
Câncer de Barretos.

R$ 151,00 R$ 
56.625,00

2 125 Un Reservada Hospedagem e alimentação – Serviço de 
hospedagem com quarto duplo com ba-
nheiro, café da manhã, almoço e jantar 
para 2 (duas) pessoas. Situado a distância 
de até 1 (um) quilômetro do Hospital de 
Câncer de Barretos.

R$ 151,00 R$ 
18.875,00

O valor total desta Homologação do Pregão Presencial nº 38/2017 é de R$ 75.500,00 (Setenta e cinco 
mil e quinhentos reais  ).

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL   Nº 26/2017
Processo nº 705/2017, objetivando a: AQUISIÇÃO MATERIAIS DE ENFERMAGEM E INSUMOS 
PARA ATENDER UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS).realizado conforme 
ata de sessão pública, datada de 15 de maio de 2017, com a presença do pregoeiro oficial e da equipe 
de apoio desta Prefeitura Municipal de Itapetininga, HOMOLOGO todo o procedimento realizado que 
ADJUDICOU o objeto licitado aos proponentes:

C.MS. DO O IMPRESSOES – ME 
CNPJ: 07.719.633/0001-01

Item Qtdd. Unid. Tipo
Cota

Descrição Marca Vl. Unitário Vl. Total

1 640 BL Aberta

ATESTADO MEDICO - 100 FLS - 
REF. 33 / PRODUZIDO EM PAPEL 
SULFITE,TAMANHO 11CM (A) X 
10CM (L), 75G/M², ALVURA MÍ-
NIMA DE 96%.

C.M.S. R$ 1,35 R$  
864,00

11 120 BL Aberta

REQUISIÇAO DE MAMOGRA-
FIA - BLOCOS- 100 FLS - REF. 58 / 
FRENTE E VERSO / PRODUZIDO 
EM PAPEL SULFITE,TAMANHO 
A4, 75G/M², ALVURA MÍNIMA 
DE 96%.

C.M.S. R$ 8,17 R$  
980,40

12 240 BL Aberta

BOLETIM DE ATIVIDADES DE 
VIGILANCIA E CONTROLE - 
REF. 133 / PRODUZIDO EM PA-
PEL SULFITE,TAMANHO A4, 
75G/M², ALVURA MÍNIMA DE 
96%.

C.M.S. R$ 6,87 R$ 
1.648,80

14 200 BL Aberta

LAUDO PARA SOLICITACAO DE 
MEDICAMENTOS EXPECIONAIS 
(LME) - NA COR BRANCA  - REF. 
62 / PRODUZIDO EM PAPEL 
SULFITE,TAMANHO A4, 75G/M², 
ALVURA MÍNIMA DE 96%.

C.M.S. R$ 6,67 R$ 
1.334,00

16 200 BL Aberta

CADASTRO DOMICILIAR - E-
-SUS - PAPEL SULFITE A4, NA 
COR BRANCA, COM 100 FLS - 
REF. 03 / PRODUZIDO EM PAPEL 
SULFITE,TAMANHO A4, 75G/M², 
ALVURA MÍNIMA DE 96%.

C.M.S. R$ 8,60 R$ 
1.720,00

17 200 BL Aberta

CADASTRO INDIVIDUAL - E-
-SUS - FRENTE E VERSO, PA-
PEL SULFITE A4, NA COR 
BRANCA, COM 100 FLS - REF. 
02 / PRODUZIDO EM PAPEL 
SULFITE,TAMANHO A4, 75G/M², 
ALVURA MÍNIMA DE 96%.

C.M.S. R$ 8,63 R$ 
1.726,00

TOTAL => R$ 8.273,20

MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA – ME 
CNPJ: 01.291.450/0001-43

Item Qtdd. Unid. Tipo
Cota

Descrição Marca Vl. Unitário Vl. Total

27 160 BL Reser-
vada

ATESTADO MEDICO - 100 FLS - 
REF. 33 / PRODUZIDO EM PAPEL 
SULFITE,TAMANHO 11CM (A) X 
10CM (L), 75G/M², ALVURA MÍNI-
MA DE 96%.

MCG R$ 1,35 R$ 
216,00

28 30 UN Reser-
vada

AVISO PREVIO DE FERIAS - REF. 
81 / BLOCO COM 100 FOLHAS /
PICOTADO/ TAMANHO 21CM(A) 
X 20CM (L)/ PRODUZIDO EM PA-
PEL SULFITE, 75G/M², ALVURA 
MÍNIMA DE 96%.

MCG R$ 6,45 R$  
193,50

29 3.000 UN Reser-
vada

FICHA OBSTETRICA - REF. 
74 / 1 DOBRA, 4 PÁGINAS 
/ PRODUZIDO EM PAPEL 
SULFITE,TAMANHO A4, 75G/M², 
ALVURA MÍNIMA DE 96%.

MCG R$ 0,17 R$ 
510,00

30 300 BL Reser-
vada

FICHA DE PRONTUARIO FREN-
TE/ VERSO - C/ 100FLS - REF. 
18 / PRODUZIDO EM PAPEL 
SULFITE,TAMANHO A4, 75G/M², 
ALVURA MÍNIMA DE 96%.

MCG R$ 7,45 R$ 
2.235,00

31 120 BL Reser-
vada

SAE SISTEMA ASSIST DE EN-
FERMAGEM - C/ 100FLS - REF. 29 
/ FRENTE E VERSO / PRODUZIDO 
EM PAPEL SULFITE,TAMANHO 
A4, 75G/M², ALVURA MÍNIMA DE 
96%.

MCG R$ 6,75 R$ 
810,00

32 150 BL Reser-
vada

NOTIFICAÇAO DE RECEITA B 
- C/ 50FLS - REF. 186 / NUMERA-
DO E PICOTADO / PRODUZIDO 
EM PAPEL SULFITE,TAMANHO 
11,5CM (A) X 26,5CM (L), 75G/M², 
NA COR AZUL

MCG R$ 2,49 R$ 
373,50

33 600 BL Reser-
vada

RECEITUARIO - C/ 100FLS - REF. 
10 / PRODUZIDO EM PAPEL 
SULFITE,TAMANHO 21CM (A) X 
14,8CM (L), 75G/M², ALVURA MÍ-
NIMA DE 96%.

MCG R$ 2,90 R$  
1.740,00
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Item Qtdd. Unid. Tipo
Cota

Descrição Marca Vl. Unitário Vl. Total

34 260 BL Reser-
vada

RECEITUARIO CONTROLE 
ESPECIAL - C/ 100FLS - REF. 
90 / PRODUZIDO EM PAPEL 
SULFITE,TAMANHO 21 CM (A) 
X 14,8CM (L) , 75G/M², ALVURA 
MÍNIMA DE 96%.

MCG R$ 4,95 R$ 
1.287,00

35 50 BL Reser-
vada

REQUISIÇAO DE EXAME CI-
TOPATOLOGICO - COLO DO 
UTERO - REF. 56 /FRENTE E 
VERSO / BLOCO COM 100 FO-
LHAS/ PRODUZIDO EM PAPEL 
SULFITE,TAMANHO A4, 75G/M², 
ALVURA MÍNIMA DE 96%.

MCG R$ 7,89 R$ 
394,50

36 400 BL Reser-
vada

REQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE 
DIAGNOSE E TERAPIA _ SADT _ 
C/ 100 FLS - REF. 12/ PRODUZIDO 
EM PAPEL SULFITE,TAMANHO 
21CM (A) X 14,8CM (L) 75G/M², 
ALVURA MÍNIMA DE 96%.

MCG R$ 2,84 R$ 
1.136,00

37 30 BL Reser-
vada

REQUISIÇAO DE MAMOGRA-
FIA - BLOCOS- 100 FLS - REF. 58 / 
FRENTE E VERSO / PRODUZIDO 
EM PAPEL SULFITE,TAMANHO 
A4, 75G/M², ALVURA MÍNIMA DE 
96%.

MCG R$ 8,17 R$ 
245,10

38 60 BL Reser-
vada

BOLETIM DE ATIVIDADES DE 
VIGILANCIA E CONTROLE - REF. 
133 / PRODUZIDO EM PAPEL 
SULFITE,TAMANHO A4, 75G/M², 
ALVURA MÍNIMA DE 96%.

MCG R$ 6,87 R$ 
412,20

39 140 BL Reser-
vada

GUIA DE REFERENCIA E CON-
TRA REFERENCIA - COR BRAN-
CA - REF. 17 / PRODUZIDO EM 
PAPEL SULFITE,TAMANHO A4, 
75G/M², ALVURA MÍNIMA DE 
96%.

MCG R$ 7,19 R$ 
1.006,60

40 50 BL Reser-
vada

LAUDO PARA SOLICITACAO DE 
MEDICAMENTOS EXPECIONAIS 
(LME) - NA COR BRANCA  - REF. 
62 / PRODUZIDO EM PAPEL 
SULFITE,TAMANHO A4, 75G/M², 
ALVURA MÍNIMA DE 96%.

MCG R$ 6,66 R$ 
331,50

41 50 BL Reser-
vada

LAUDO PARA SOLICITAÇÃO/AU-
TORIZAÇÃO DE PROCEDIMEN-
TO AMBULATORIAL - NA COR 
BRANCA - REF. 63 / PRODUZIDO 
EM PAPEL SULFITE,TAMANHO 
A4, 75G/M², ALVURA MÍNIMA DE 
96%.

MCG R$ 6,63 R$ 
331,50

42 50 BL Reser-
vada

CADASTRO DOMICILIAR - E-
-SUS - PAPEL SULFITE A4, NA 
COR BRANCA, COM 100 FLS - 
REF. 03 / PRODUZIDO EM PAPEL 
SULFITE,TAMANHO A4, 75G/M², 
ALVURA MÍNIMA DE 96%.

MCG R$ 8,58 R$ 
429,00

43 50 BL Reser-
vada

CADASTRO INDIVIDUAL - E-SUS 
- FRENTE E VERSO, PAPEL SUL-
FITE A4, NA COR BRANCA, COM 
100 FLS - REF. 02 / PRODUZIDO 
EM PAPEL SULFITE,TAMANHO 
A4, 75G/M², ALVURA MÍNIMA DE 
96%.

MCG R$ 8,62 R$ 
431,00

44 60 BL Reser-
vada

FICHA DE ATENDIMENTO IN-
DIVIDUAL - E-SUS - FRENTE 
E VERSO, PAPEL SULFITE A4, 
COR BRANCA, COM 100 FLS - 
REF. 06 / PRODUZIDO EM PAPEL 
SULFITE,TAMANHO A4, 75G/M², 
ALVURA MÍNIMA DE 96%.

MCG R$ 8,13 R$ 
487,80

45 40 BL Reser-
vada

FICHA DE ATENDIMENTO 
ODONTOLÓGICO INDIVIDUAL - 
E-SUS - FRENTE E VERSO, PAPEL 
SULFITE A4, COR BRANCA, COM 
100 FLS - REF. 01 / PRODUZIDO 
EM PAPEL SULFITE,TAMANHO 
A4, 75G/M², ALVURA MÍNIMA DE 
96%.

MCG R$ 9,08 R$ 
363,20

46 60 BL Reser-
vada

FICHA DE ATIVIDADE COLE-
TIVA - E-SUS - FRENTE E VER-
SO, PAPEL SULFITE A4, COR 
BRANCA, COM 100 FLS - REF. 
05 / PRODUZIDO EM PAPEL 
SULFITE,TAMANHO A4, 75G/M², 
ALVURA MÍNIMA DE 96%.

MCG R$ 8,13 R$ 
487,80

Item Qtdd. Unid. Tipo
Cota

Descrição Marca Vl. Unitário Vl. Total

47 50 BL Reser-
vada

FICHA DE PROCEDIMENTOS - E-
-SUS - PAPEL SULFITE A4, COR 
BRANCA, COM 100 FLS - REF. 09 
/ FRENTE E VERSO / PRODUZIDO 
EM PAPEL SULFITE,TAMANHO 
A4, 75G/M², ALVURA MÍNIMA DE 
96%.

MCG R$ 8,17 R$ 
408,50

48 140 BL Reser-
vada

FICHA DE VISITA DOMICILIAR 
- E-SUS - PAPEL SULFITE A4, 
COR BRANCA, COM 100 FLS - 
REF. 04 / PRODUZIDO EM PAPEL 
SULFITE,TAMANHO A4, 75G/M², 
ALVURA MÍNIMA DE 96%.

MCG R$ 6,85 R$ 
959,00

49 120 BL Reser-
vada

SAE HIPERDIA - FRENTE E VER-
SO, PAPEL SULFITE A4, COR 
BRANCA, COM 100 FLS - REF. 
28 / PRODUZIDO EM PAPEL 
SULFITE,TAMANHO A4, 75G/M², 
ALVURA MÍNIMA DE 96%.

MCG R$ 6,85 R$ 
822,00

50 100 BL Reser-
vada

MARCADORES DE CONSU-
MO ALIMENTAR E-SUS - REF. 
08 / PRODUZIDO EM PAPEL 
SULFITE,TAMANHO A4, 75G/M², 
ALVURA MÍNIMA DE 96%. MCG R$ 7,55 R$ 

755,00

51 40 BL Reser-
vada

SAE - PRONTO ATENDIMENTO - 
REF. 30 / PRODUZIDO EM PAPEL 
SULFITE,TAMANHO A4, 75G/M², 
ALVURA MÍNIMA DE 96%.

  

MCG R$ 7,34 R$ 
293,60

52 120 BL Reser-
vada

COMPONENTE ESPECIALIZADO 
- REF. 97 / PRODUZIDO EM PA-
PEL SULFITE,TAMANHO 9CM (L) 
X 13,5CM (A), 75G/M², ALVURA 
MÍNIMA DE 96%.

MCG R$ 1,32 R$ 
158,40

TOTAL => R$ 16.819,20

GRAFICA ABREU LTDA – EPP 
CNPJ: 58.295.429/0001-33

Item Qtdd. Unid. Tipo
Cota

Descrição Marca Vl. Unitá-
rio

Vl. Total

2 120 UN Aberta

 AVISO PREVIO DE FERIAS - 
REF. 81 / BLOCO COM 100 FO-
LHAS /PICOTADO/ TAMANHO 
21CM(A) X 20CM (L)/ PRODU-
ZIDO EM PAPEL SULFITE, 75G/
M², ALVURA MÍNIMA DE 96%.

GRA-
FICA 

ABREU 
R$ 6,45 R$ 

774,00

3 1.200 UN Aberta

 FICHA OBSTETRICA - REF. 
74 / 1 DOBRA, 4 PÁGINAS 
/ PRODUZIDO EM PAPEL 
SULFITE,TAMANHO A4, 75G/
M², ALVURA MÍNIMA DE 96%.

GRA-
FICA 

ABREU
R$ 0,18 R$  

2.160,00

4 1.200 BL Aberta

FICHA DE PRONTUARIO FREN-
TE/ VERSO - C/ 100FLS - REF. 
18 / PRODUZIDO EM PAPEL 
SULFITE,TAMANHO A4, 75G/
M², ALVURA MÍNIMA DE 96%.

GRA-
FICA 

ABREU
R$ 7,45 R$ 

8.940,00

5 480 BL Aberta

SAE SISTEMA ASSIST DE 
ENFERMAGEM - C/ 100FLS 
- REF. 29 / FRENTE E VER-
SO / PRODUZIDO EM PAPEL 
SULFITE,TAMANHO A4, 75G/
M², ALVURA MÍNIMA DE 96%.

GRA-
FICA 

ABREU
R$ 6,75 R$ 

3.240,00

6 600 BL Aberta

NOTIFICAÇAO DE RECEITA B - 
C/ 50FLS - REF. 186 / NUMERA-
DO E PICOTADO / PRODUZIDO 
EM PAPEL SULFITE,TAMANHO 
11,5CM (A) X 26,5CM (L), 75G/
M², NA COR AZUL

GRA-
FICA 

ABREU
R$ 2,49 R$ 

1.494,00

7 2.400 BL Aberta

RECEITUARIO - C/ 100FLS - 
REF. 10 / PRODUZIDO EM PA-
PEL SULFITE,TAMANHO 21CM 
(A) X 14,8CM (L), 75G/M², AL-
VURA MÍNIMA DE 96%.

GRA-
FICA 

ABREU
R$ 2,90 R$ 

6.960,00

8 1.040 BL Aberta

RECEITUARIO CONTROLE 
ESPECIAL - C/ 100FLS - REF. 
90 / PRODUZIDO EM PAPEL 
SULFITE,TAMANHO 21 CM (A) 
X 14,8CM (L) , 75G/M², ALVURA 
MÍNIMA DE 96%.

GRA-
FICA 

ABREU
R$ 4,95 R$ 

5.148,00
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Item Qtdd. Unid. Tipo
Cota

Descrição Marca Vl. Unitá-
rio

Vl. Total

9 200 UN Aberta

REQUISIÇAO DE EXAME CI-
TOPATOLOGICO - COLO DO 
UTERO - REF. 56 /FRENTE E 
VERSO / BLOCO COM 100 FO-
LHAS/ PRODUZIDO EM PAPEL 
SULFITE,TAMANHO A4, 75G/
M², ALVURA MÍNIMA DE 96%.

GRA-
FICA 

ABREU
R$ 7,90 R$ 

1.580,00

10 1.600 BL Aberta

REQUISIÇAO DE SERVIÇOS 
DE DIAGNOSE E TERAPIA 
_ SADT _ C/ 100 FLS - REF. 
12/ PRODUZIDO EM PAPEL 
SULFITE,TAMANHO 21CM (A) 
X 14,8CM (L) 75G/M², ALVURA 
MÍNIMA DE 96%.

GRA-
FICA 

ABREU
R$ 2,84 R$ 

4.544,00

13 560 BL Aberta

GUIA DE REFERENCIA E CON-
TRA REFERENCIA - COR BRAN-
CA - REF. 17 / PRODUZIDO EM 
PAPEL SULFITE,TAMANHO A4, 
75G/M², ALVURA MÍNIMA DE 
96%.

GRA-
FICA 

ABREU
R$ 7,20 R$ 

4.554,00

15 200 BL Aberta

LAUDO PARA SOLICITAÇÃO/
AUTORIZAÇÃO DE PROCE-
DIMENTO AMBULATORIAL 
- NA COR BRANCA - REF. 
63 / PRODUZIDO EM PAPEL 
SULFITE,TAMANHO A4, 75G/
M², ALVURA MÍNIMA DE 96%.

GRA-
FICA 

ABREU
R$ 6,65 R$ 

1.330,00

18 240 BL Aberta

FICHA DE ATENDIMENTO IN-
DIVIDUAL - E-SUS - FRENTE 
E VERSO, PAPEL SULFITE A4, 
COR BRANCA, COM 100 FLS 
- REF. 06 / PRODUZIDO EM PA-
PEL SULFITE,TAMANHO A4, 
75G/M², ALVURA MÍNIMA DE 
96%.

GRA-
FICA 

ABREU
R$ 8,15 R$ 

1.956,00

19 160 BL Aberta

FICHA DE ATENDIMENTO 
ODONTOLÓGICO INDIVIDU-
AL - E-SUS - FRENTE E VER-
SO, PAPEL SULFITE A4, COR 
BRANCA, COM 100 FLS - REF. 
01 / PRODUZIDO EM PAPEL 
SULFITE,TAMANHO A4, 75G/
M², ALVURA MÍNIMA DE 96%.

GRA-
FICA 

ABREU
R$ 9,10 R$ 

1.456,00

20 240 BL Aberta

FICHA DE ATIVIDADE COLE-
TIVA - E-SUS - FRENTE E VER-
SO, PAPEL SULFITE A4, COR 
BRANCA, COM 100 FLS - REF. 
05 / PRODUZIDO EM PAPEL 
SULFITE,TAMANHO A4, 75G/
M², ALVURA MÍNIMA DE 96%.

GRA-
FICA 

ABREU
R$ 8,15 R$ 

1.956,00

21 200 BL Aberta

FICHA DE PROCEDIMENTOS 
- E-SUS - PAPEL SULFITE A4, 
COR BRANCA, COM 100 FLS 
- REF. 09 / FRENTE E VER-
SO / PRODUZIDO EM PAPEL 
SULFITE,TAMANHO A4, 75G/
M², ALVURA MÍNIMA DE 96%.

GRA-
FICA 

ABREU
R$ 8,20 R$ 

1.640,00

22 560 BL Aberta

FICHA DE VISITA DOMICILIAR 
- E-SUS - PAPEL SULFITE A4, 
COR BRANCA, COM 100 FLS 
- REF. 04 / PRODUZIDO EM PA-
PEL SULFITE,TAMANHO A4, 
75G/M², ALVURA MÍNIMA DE 
96%.

GRA-
FICA 

ABREU
R$ 6,87 R$ 

3.847,20

23 480 BL Aberta

SAE HIPERDIA - FRENTE E 
VERSO, PAPEL SULFITE A4, 
COR BRANCA, COM 100 FLS 
- REF. 28 / PRODUZIDO EM PA-
PEL SULFITE,TAMANHO A4, 
75G/M², ALVURA MÍNIMA DE 
96%.

GRA-
FICA 

ABREU
R$ 6,87 R$ 

3.297,60

24 400 BL Aberta

MARCADORES DE CONSU-
MO ALIMENTAR E-SUS - REF. 
08 / PRODUZIDO EM PAPEL 
SULFITE,TAMANHO A4, 75G/
M², ALVURA MÍNIMA DE 96%.

GRA-
FICA 

ABREU
R$ 7,59 R$ 

3.036,00

25 160 BL Aberta

SAE - PRONTO ATENDIMEN-
TO - REF. 30 / PRODUZIDO EM 
PAPEL SULFITE,TAMANHO A4, 
75G/M², ALVURA MÍNIMA DE 
96%.

GRA-
FICA 

ABREU
R$ 7,36 R$ 

1.177,60

26 480 BL Aberta

COMPONENTE ESPECIALI-
ZADO - REF. 97 / PRODUZIDO 
EM PAPEL SULFITE,TAMANHO 
9CM (L) X 13,5CM (A), 75G/M², 
ALVURA MÍNIMA DE 96%.

GRA-
FICA 

ABREU
R$ 1,34 R$ 

643,20

R$ 59.211,60 

O valor total desta Homologação do Pregão Presencial nº 42/2017 é de R$ 84.304,00 ( Oitenta e quatro 
mil trezentos e quatro reais  ).

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL  Nº 33/2017
Processo nº 665/2017, objetivando a AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, POR UM PERÍODO DE 
12 (DOZE) MESES – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS E SERVIÇOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE realizado conforme ata de sessão 
pública, datada de 12 de junho de 2017, com a presença do pregoeiro oficial e da equipe de apoio desta 
Prefeitura Municipal de Itapetininga, HOMOLOGO todo o procedimento realizado que ADJUDICOU 
o objeto licitado aos proponentes:

GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
CNPJ: 26.742.152/0001-53

Item Qtdd. Unid. Descrição Marca Vl. Unitário Vl. Total

1 21.500 LITRO LEITE LONGA VIDA IN-
TEGRAL

NILZA R$ 2,54 R$ 
54.610,00

VALOR TOTAL => R$ 54.610,00

O valor total desta Homologação do Pregão Presencial nº 33/2017 é de R$ 54.610,00 (Cinquenta e 
quatro mil seiscentos e dez reais   ).Itapetininga, 23 de junho de 2017.

JOÃO LUÍS DE SOUSA
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESAS
DECRETO MUNICIPAL Nº 1.571 DE 02.01.2017

PORTARIA Nº 333, DE 22 DE JUNHO DE 2017
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Esta-
do 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 26 DE JUNHO DE 2017, 
tendo em vista a classificação obtida no Concurso Público nº 002/2014, devidamente homologado, no 
cargo abaixo relacionado:-

Cargo:– ESCRITURÁRIO– Ref. 07

NOME CLASSIFICAÇÃO

BRUNA DE OLIVEIRA ALMEIDA 149º

SILENE APARECIDA SANTOS ROSA 155º

NILCEIA APARECIDA PARRILHA DE MEIRA 156º

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

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

PORTARIA Nº 334, DE 22 DE JUNHO DE 2017
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Esta-
do de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Designar o Senhor Jeferson Rodrigo Brun, Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, para 
responder interinamente pela Secretaria Municipal de Gabinete, Secretaria Municipal de Planejamen-
to e Secretaria Municipal de Trânsito e Cidadania, do dia 22 ao dia 25 de junho de 2017.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, na data supra.

PORTARIA Nº 335, DE 23 DE JUNHO DE 2017
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Esta-
do 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 26 DE JUNHO DE 2017, 
tendo em vista a classificação obtida no Concurso Público nº 002/2014, devidamente homologado, no 
cargo abaixo relacionado:-

Cargo:– AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CHAPADA GRANDE E MONTE SANTO – Ref. 05

NOME CLASSIFICAÇÃO

GIANI APARECIDA VIEIRA SAVAZI 2º

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

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

PORTARIA Nº 336, DE 23 DE JUNHO DE 2017
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Esta-
do 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 26 DE JUNHO DE 2017, 
tendo em vista a classificação obtida no Concurso Público nº 002/2014, devidamente homologado, no 
cargo abaixo relacionado:-

Cargo:– CUIDADOR EM SAÚDE – Ref. 05

NOME CLASSIFICAÇÃO

ROSANA APARECIDA PEDRICO 4º

MARIA LUCIA ROSA ALVES 5º

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL
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AVISO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Câmara Municipal de Itapetininga convida toda a população de Itapetininga para participar da Audiência 
Pública que será realizada no Plenário da Câmara Municipal, situado à Rua José Soares Hungria, 489, Praça 
dos Três Poderes, Jardim Marabá, no dia 26 de junho de 2017, segunda-feira, às 13 horas para debate sobre os 
Projetos de Lei nº 43, 44, 45, 46 e 47/2017, ambos de autoria da Chefe do Poder Executivo, que autorizam a 
abertura de crédito especial, e dão outras providências.

RESOLUÇÃO Nº 595, DE 19 DE JUNHO DE 2017
Dispõe sobre a criação de 01 (uma) vaga de Assessor Técnico Jurídico junto ao Quadro de Pessoal da Câmara 
de Itapetininga e dá outras providências”.
(Projeto de Resolução nº 04/2017, de autoria da Mesa da Câmara.)
Antônio Etson Brun, Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga, no uso de suas atribuições legais,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte:
RESOLUÇÃO:
Art. 1º Fica criada 1 (uma) vaga de Assessor Técnico Jurídico junto ao quadro de servidores efetivos da Câmara 
Municipal de Itapetininga, constante da Tabela Anexo I da Lei Complementar n° 24/2008, artigo 4° da Resolu-
ção n° 560/2013 e artigo 3°da Lei 5.882/2014, totalizando 2 (duas) vagas para o referido cargo. 
Art. 2º A descrição das atividades, bem como requisitos mínimos exigidos para o provimento e respectiva carga 
horária são os constantes no Anexo I da Lei Complementar n° 24/2008, Anexo II da Resolução n° 560/2013 e 
Anexo II da Lei n° 5.814/2014.
Art. 3º As despesas decorrentes da Resolução correrão por conta de dotações vigentes, suplementadas, se ne-
cessário.
Art. 4º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Câmara Municipal de Itapetininga, 19 de junho de 2017.

ANTÔNIO ETSON BRUN
PRESIDENTE

Publicada e registrada na Secretaria da Câmara na data supra.

ANA PAULA DE AGUIAR PLENS URCIUOLI
CHEFE DO SETOR LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO Nº 537, DE 22 DE JUNHO DE 2017
Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Itapetiningano ao senhor Laércio Benko.
(Projeto de Decreto Legislativo nº 06/2017, de autoria do Vereador Antônio Etson Brun.)
Antônio Etson Brun, Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga, no uso de suas atribuições legais,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1º Fica conferido o Título de Cidadão Itapetiningano ao senhor Laércio Benko.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Itapetininga, 22 de junho de 2017.

ANTÔNIO ETSON BRUN
PRESIDENTE

Publicado e registrado na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.

ANA PAULA DE AGUIAR PLENS URCIUOLI
CHEFE DO SETOR LEGISLATIVO

PORTARIA/SEPREM Nº 067, DE 22 DE JUNHO DE 2017
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 076/2017, 
RESOLVE:
Artigo 1º- Conceder Aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade, nos termos do Artigo 186 Inciso III da Lei 
complementar nº. 49 de 23-04-2012 e Artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, a partir de 04-06-2017, à funcionária 
EDINAMARI CUSTODIO, Auxiliar de Educação, Ref. 07-F lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JAIME DE CARVALHO
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM Nº 068, DE 22 DE JUNHO DE 2017
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 077/2017, 
RESOLVE:
Artigo 1º- Conceder Aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade, nos termos do Artigo 186 Inciso III da Lei 
complementar nº. 49 de 23-04-2012 e Artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, a partir de 19-06-2017, ao funcioná-
rio LUIZ ANTONIO FRANCI, Chefe de Setor de Serviço Militar, Ref. 12-H lotado na Secretaria Municipal de Educação.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JAIME DE CARVALHO
PRESIDENTE DO SEPREM

  
PORTARIA/SEPREM Nº 069, DE 22 DE JUNHO DE 2017

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 078/2017, 
RESOLVE:
Artigo 1º- Conceder Aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade, nos termos do Artigo 36 Inciso II da Lei 
complementar nº. 49 de 23-04-2012, e artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, a partir de 19-06-2017, à funcionária 
DURVALINA FOGAÇA DIAS, Auxiliar de Serviço Educacional, Ref. 05-F lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JAIME DE CARVALHO
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM Nº 070, DE 22 DE JUNHO DE 2017
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 079/2017, 
RESOLVE:
Artigo 1º- Conceder Aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade, nos termos do Artigo 36 Inciso I da Lei 
complementar nº. 49 de 23-04-2012, e artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, a partir de 19-06-2017, ao funcioná-
rio MARIO CARNEIRO NETO, Médico, Ref. 11-F lotado na Secretaria Municipal de Saúde.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JAIME DE CARVALHO
PRESIDENTE DO SEPREM

O Serviço de Previdência Municipal - SEPREM informa, que protocolamos em 14.06.2017 o pedido de exclusão de candi-
datura ao Conselho Fiscal do SEPREM feita pela funcionária Daniela Machado Godoi Fransozi, às eleições que ocorrerão 
em 23.06.2017.
Itapetininga-SP, 14.06.2017

JAIME DE CARVALHO
PRESIDENTE DO SEPREM

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO CONVITE N.º 002/2017 
OBJETO: Contratação de Empresa para execução e elaboração da contabilidade pública do Serviço de Previdência Mu-
nicipal.
No uso das atribuições legais a mim conferidas e em conformidade com o disposto no artigo 43, VI, da Lei Federal n. º 
8.666/93 e suas atualizações, HOMOLOGO E ADJUDICO o procedimento licitatório acima, a empresa: CNX ASSES-
SORIA EMPRESARIAL LTDA - ME, que apresentou proposta no valor global de R$ 79.100,00 (Setenta e nove mil e cem 
reais) para o período de 12(doze) meses. Encaminhe-se o processo acima, para as providências seqüenciais necessárias.
Itapetininga, 12 de junho de 2017.   

JAIME DE CARVALHO
PRESIDENTE SEPREM

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

PORTARIA Nº 337, DE 23 DE JUNHO DE 2017
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Esta-
do 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 26 DE JUNHO DE 2017, 
tendo em vista a classificação obtida no Concurso Público nº 002/2014, devidamente homologado, no 
cargo abaixo relacionado:-

Cargo:– ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO– Ref. 07

NOME CLASSIFICAÇÃO

DAIANA APARECIDA DE GOES MARIANO 21º

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeita, na data supra.
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Mudanças proporcionarão maior segurança nas ruas
Secretaria de Trânsito e Cidadania

Um dos maiores desafios das ci-
dades de médio e grande porte é o 
crescimento desenfreado da frota de 
veículos e a necessidade constante 
de readequações das ruas e espaços 
públicos para absorver o trânsito 
nesses locais.

O último censo realizado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) em 2013 revela 
que Itapetininga possuía uma fro-
ta de 49,6 mil veículos. Ainda, de 
acordo com o Departamento Nacio-
nal de Trânsito (Denatran), a frota 
de veículos no município teve um 
aumento de cerca de 4% em 2016. 
Segundo o órgão, o acréscimo re-
presenta aproximadamente 3,5 mil 
veículos a mais nas ruas da cidade.

Pensando nisso, a Secretaria de 
Trânsito e Cidadania do município 
vem implantando, desde o início 
deste ano, uma série de mudanças 
para melhorar o fluxo de veículos na 
cidade e adequar as ruas às normas 
do Código Brasileiro de Trânsito.

O conjunto de alterações, tanto 
na área central como nos bairros, 
é resultado das análises feitas pelo 
Departamento Municipal de Trân-
sito (Demutran) e devem continuar 
pelos próximos meses.

Segundo o Diretor da Secretaria 
de Trânsito, Bruno Brisola, o prin-
cipal objetivo é modernizar as vias e 
regulamentar as conversões e aces-
sos do município.

“Itapetininga é uma cidade com 
ruas relativamente antigas, com vias 
estreitas e com grande concentração 
de veículos, principalmente na área 
central. As alterações são necessá-
rias não só para melhorar a fluidez 
no trânsito mas para, inclusive, ade-
quar algumas conversões e acessos 
ao Código Brasileiro de Trânsito e 
dar maior segurança a motoristas e 
pedestres”, enfatiza Brisola.

Ainda, de acordo com o Enge-
nheiro de Trânsito, Paulo Ozi, as 

mudanças serão feitas gradativa-
mente.

“Atualmente mais de 30% da 
população de Itapetininga já possui 
um veículo em sua garagem. Com o 
aumento constante desse número, se 
a Secretaria de Trânsito não tomar 
as devidas medidas preventivas, em 
pouco tempo, os impactos no trânsi-
to poderão ser irreversíveis”, com-
plementa Paulo.

Ainda para este mês, a Secreta-
ria programou outras alterações em 
diversos pontos. A ideia é que neste 
fim de semana já comecem a ser im-
plementadas.

NOVAS MUDANÇAS
• Rua Senador José Hermírio 

de Moraes
O trecho da rua que vai da rua 

Dr. Coutinho à rua Cel. Joaquim 
Leonel terá mão de direção única. 

Os veículos que seguirem da Dr. 
Coutinho sentido rodoviária con-
tinuarão com fluxo normal. Já os 
veículos que vem da rodoviária e 
queiram acessar a Dr. Coutinho, 
deverão contornar o quarteirão, 
acessando a rua Cel. Joaquim Le-
onel e depois descendo a rua Alceu 
Cardoso, ao lado da Praça da Igreja 
Assembleia de Deus.

• Acesso à Vila Máximo
Para os veículos que descem a 

av. 5 de novembro, será implanta-
do um dispositivo com sinalização 
de solo e tachões para orientar a 
entrada e saída de veículos da vila 
Máximo. Os veículos que saírem da 
Vila Máximo não poderão mais su-
bir direto pela av. 5 de novembro. A 
partir da instalação do dispositivo, 
quem sair da Vila Máximo deverá 
seguir sentido rotatória, contorná-

-la para, então, seguir pela av. 5 de 
novembro. No local, próximo ao 
Corpo de Bombeiros, também será 
colocado um semáforo de emergên-
cia para entrada e saída de veículos 
do Corpo de Bombeiros.

• Rua Pascuína Verônica – Vila 
dos Bandeirantes

A rua Pascuína Verônica sofrerá 
alteração de mão, tendo agora aces-
so de entrada apenas pela rua Fran-
cisco Corrêa da Silva. Isso inibirá o 
trânsito de caminhões, uma vez que 
a via é estreita e limita a passagem 
de veículos pesados. O sentido in-
verso deverá ser feito pela rua Eto-
re Nalesso, paralela à rua Pascuína 
Verônica.

• Estacionamento em 45º graus 
na Praça do Rosário

As vagas de estacionamento 
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em 45º graus ao redor da Igreja do 
Rosário serão substituídas por va-
gas lineares. A medida busca uma 
melhor visibilidade aos motoristas 
e pedestres, principalmente no cru-
zamento com a rua Venâncio Ayres. 
Tanto na rua General Glicério como 
na rua Higino Rolim Rosa, nas áre-
as onde for possível, serão coloca-
das novas vagas de estacionamento 
do lado oposto das ruas.

• Estacionamento nas ruas Pru-
dente de Moraes e Júlio Prestes

As vagas de estacionamento re-
manescentes na rua Prudente de 
Moraes, entre os números 501 ao 
453 serão retiradas para melhor 
fluidez e segurança no trânsito.

Também na rua Júlio Prestes se-
rão removidas as vagas de estacio-
namento entre os números 278 ao 
250. A medida tem como objetivo 
permitir a conversão segura de veí-
culos de grande porte como ônibus 
e veículos de serviço público.

Fins de semana prolongados por feria-
dos e férias à vista, quase sempre signifi-
cam dor de cabeça aos pais. Sem ir à escola, 
crianças e adolescentes ficam com o tempo 
ocioso e precisam de atividades para gastar 
suas energias. Empinar pipas é uma ativi-
dade muito prazerosa, porém requer muita 
atenção dos pais e responsáveis.

Empinar pipa é muito divertido e pode 
ser uma grande oportunidade de aproxima-
ção entre pais e filhos. Tudo começa na es-
colha da pipa, na sua cor, seu formato, mas, 
aí é que entra o cuidado. Os pais devem 
sempre estar atentos ao material utilizado 
pelos filhos, como a linha, por exemplo. 
Para que a diversão não se torne uma ati-
vidade de risco.

Além das perigosas descargas elétricas, 
quando enroscadas em postes, transforma-
dores e cabos elétricos, as pipas provocam 
curtos-circuitos e acionamento de chaves 
e disjuntores para proteção de equipamen-
tos instalados na rede elétrica, tendo como 
consequência a interrupção do forneci-
mento de eletricidade e até a queima de 
eletrodomésticos na vizinhança.

Empinar pipas: a brincadeira que pode virar alto risco
Secretaria de Trânsito e Cidadania

Outro fator perigoso é a linha com ce-
rol (mistura de vidro e cola). Em contato 
com os cabos de energia, pode provocar 
curto-circuito e descarga elétrica. A linha 
também pode romper o fio elétrico e, dessa 
forma, provocar o corte de energia elétrica, 
além da grande possibilidade de o fio atin-
gir alguma pessoa, gerando um acidente de 
consequências trágicas.

No último fim de semana, que contou 
com o feriado de Corpus Christi, a Guarda 
Civil Municipal realizou diversas apreen-
sões de pipas com linhas cortantes, linhas 
chilenas ou com cerol. Além disso, muitas 
crianças tentavam derrubar as pipas com 
longas varas de taquara, colocando-se em 
risco se tocassem a rede de fios elétricos. 
Além disso, com as varas, acabam des-
truindo vegetações das praças da cidade.

Vale ressaltar que a responsabilidade 
das crianças e adolescentes que empinam 
pipas é dos pais. De acordo com a Lei Mu-
nicipal nº 4.934, no caso de apreensão de 
material cortante, o responsável pelo me-
nor infrator terá de pagar 10 UFMIs, sendo 
que cada UFMI hoje equivale a R$ 91,23.

Ao comerciante que vender esse tipo 
de material será aplicada multa de 100 UF-
MIs e, em caso de reincidência, será aplica-
da multa em dobro.

Os locais ideais para empinar pipas são 
os parques, gramados, enfim, locais longe 
de redes elétricas, longe do trânsito, para a 
segurança de todos. Uma boa dica é apro-
veitar o projeto “Domingo no Parque”, que 
acontece nas manhãs de domingo, na Pra-
ça dos Três Poderes, e em outras praças da 
cidade.

 
História das pipas

A história das pipas é cheia de mis-
térios, de lendas, símbolos e mitos, mas 
principalmente de muita magia, beleza e 
encantamento.

Tudo deve ter começado quando o 
homem primitivo se deu conta de sua li-
mitação diante da capacidade de voar dos 
pássaros. Essa frustração foi a alavanca 
para que ele desse asas a sua imaginação.

A pipa tem suas origens no Extremo 
Oriente e, certamente, na China, onde ele 
nasceu há 3.000 anos. Intimamente ligada 

à religião e mitologia, ela foi usada para 
chamar a atenção das mentes, e muitas 
vezes tinha a forma de um pássaro.

Em 1752, uma experiência de Ben-
jamim Franklin demonstrou definitiva-
mente a importância das pipas na histó-
ria da Ciência. Prendendo uma chave ao 
fio de uma pipa, ele a empinou num dia 
de tempestade. A eletricidade das nuvens 
foi captada pela chave e pelo fio molha-
do, descobrindo-se assim o para-raio.

A pipa também prestou relevantes 
serviços ao Exército como meio de co-
municação à distância. Na Guerra de Se-
cessão nos Estados Unidos, os Federais 
usaram-na para lançar panfletos sobre as 
tropas dos sulistas. Na Primeira Guerra 
Mundial, ela serviu para levar aos ares 
espiões, que buscavam informações a 
respeito das instalações inimigas.

Em 12 de dezembro de 1921, Mar-
coni utilizou pipas para fazer experiên-
cias com a transmissão de rádio, teste 
que, mais tarde, seriam utilizados por 
Graham Bell em seu mais notório inven-
to: o telefone.

Secretaria de Trânsito e Cidadania



Página 2924/06/2017

䴀䄀䤀匀 䤀一䘀伀刀䴀䄀윀픀䔀匀 
匀攀挀爀攀琀愀爀椀愀 搀攀 䔀猀瀀漀爀琀攀Ⰰ 䰀愀稀攀爀 攀 䨀甀瘀攀渀琀甀搀攀
吀攀氀攀昀漀渀攀㨀 ⠀㔀⤀ ㌀㈀㜀⸀㜀㤀㈀㘀
攀洀愀椀氀㨀 攀猀瀀漀爀琀攀䀀椀琀愀瀀攀琀椀渀椀渀最愀⸀猀瀀⸀最漀瘀⸀戀爀

㈀㔀 搀攀 樀甀渀栀漀
㈀　 搀攀 愀最漀猀琀漀
㈀㐀 搀攀 猀攀琀攀洀戀爀漀
㈀㈀ 搀攀 漀甀琀甀戀爀漀
㈀ 搀攀 渀漀瘀攀洀戀爀漀
㜀 搀攀 搀攀稀攀洀戀爀漀

㈀㔀 搀攀 樀甀渀栀漀
㈀　 搀攀 愀最漀猀琀漀
㈀㐀 搀攀 猀攀琀攀洀戀爀漀
㈀㈀ 搀攀 漀甀琀甀戀爀漀
㈀ 搀攀 渀漀瘀攀洀戀爀漀
㜀 搀攀 搀攀稀攀洀戀爀漀

㈀　㜀

倀刀팀堀䤀䴀䄀 䔀吀䄀倀䄀匀倀刀팀堀䤀䴀䄀 䔀吀䄀倀䄀匀



Página 30 24/06/2017

Alunos criam lixeiras ecológicas para Lagoa da Chapadinha
Secretaria de Meio Ambiente

A união faz a força. Esta é a frase 
que definiu a tarde da última terça-
-feira (20) quando estudantes da 
EMEF “Profª Maria Aparecida da 
Silva Brisola Franci” participaram 
de uma mobilização para confecção 
de lixeiras ecológicas para a Lagoa 
“Regina Freire”, mais conhecida co-
mo “Lagoa da Chapadinha”. A ação 
foi promovida pela Prefeitura de Ita-
petininga, numa integração entre as 
Secretarias da Educação e do Meio 
Ambiente, com o apoio da Guarda 
Civil Municipal.

A quadra da EMEF “Profª Maria 
Aparecida da Silva Brisola Franci” 
foi o local escolhido como “atelier” 
para que as crianças pudessem soltar 
sua imaginação e, através da pintura 
e recuperação de materiais, usar toda 
sua criatividade.

A ideia é que as lixeiras, produ-
zidas com pneus reciclados, sejam 
distribuídas em diversos pontos ao 
redor da lagoa. Os próprios alunos e 

professores, acompanhados por re-
presentantes das Secretarias envolvi-
das e da Guarda Municipal escolhe-

ram as áreas mais adequadas para a 
disposição dos equipamentos.

“Teríamos uma ação com outras 

atividades nesta tarde, mas como cho-
veu, preferimos remarcar. Como to-
das as crianças estão engajadas, apro-
veitamos a tarde chuvosa e já começa-
mos a fazer as lixeiras ecológicas para 
a lagoa”, explicou a gestora ambiental 
da Secretaria do Meio Ambiente.

Quem passa pelo local também 
pode aproveitar para conhecer as 
instalações do parquinho que foi co-
locado para divertir as famílias que 
aproveitam a área nos fins de semana.

“Esse é um espaço que há muito 
tempo precisava de atenção. A popu-
lação do bairro da Chapadinha e de 
toda Itapetininga agradecem pela re-
vitalização no local. A criançada vai 
adorar” destacou a moradora do bair-
ro da Chapadinha, Sandra Teodoro.

Durante a ação, além de alunos e 
professores da escola, estiveram pre-
sentes representantes das Secretarias 
do Meio Ambiente e da Educação, 
além do apoio da Guarda Civil Mu-
nicipal.

A Secretaria da Promoção Social, por 
meio dos Centros de Referência de Assis-
tência Social – CRAS Regiane Felix, Pa-
dre José Maria Pinto, Marina Caron e Rio 
Branco, promove nesta segunda-feira (26), 
a Festa Junina -  Arraiá dos CRAS, para os 
participantes da terceira idade do Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de Vín-
culos – SCFV. A programação tem início 
às 14 horas, no CEU das Artes, localizado 
à Rua Francisco Senger n°420, no Parque 
São Bento, e terá a apresentação de qua-
drilhas dos idosos, som, comidas típicas, 
pescaria e diversas outras atividades.

Eventos como este servem para apro-
ximar a população dos serviços oferecidos 
pelo CRAS. Através dessas atividades em 
grupo a interação social é estimulada, já 

que o objetivo do CRAS é buscar forta-
lecer a convivência familiar, comunitária 
e incentivar a convivência em grupo que 
resulta numa melhora significativa na vida 
dos idosos.   

CRAS
Iniciativa do Governo Federal, os Cen-

tros de Referência de Assistência Social 
- CRAS são responsáveis pela oferta dos 
serviços e ações do Programa de Atenção 
Integral à Família (PAIF), além de outros 
serviços, programas, projetos e benefícios 
de proteção social básica como Bolsa Fa-
mília, Renda Cidadã, Ação Jovem, Pró 
Jovem, entre outros. Os CRAS também 
ajudam na prevenção de situações de vul-
nerabilidade social por meio do fortaleci-

CRAS promovem Festa Junina nesta segunda (26)
Secretaria da Promoção Social

mento de vínculos familiares e comunitá-
rios, desenvolvendo atividades relativas 
às seguranças de rendimento, autonomia, 

acolhida, convívio ou vivência familiar 
e comunitária e de sobrevivência a riscos 
circunstânciais. 
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Farmacêutico (a) 03 02 Costureiro (a) (c/exp máquina reta ou overloque)

Mecânico de autos (c/exp CNH “B”)

Técnico de laboratório de análises clínicas (p/trab/ em Capão Bonito)

02

01

01

01

Arte Finalista (c/exp)

Torneiro Mecânico (c/exp)

Auxiliar de cozinha (c/exp)

Trabalhador rural (c/exp p/morar no local de trabalho)

01

01

01

01

Açougueiro (c/exp)

Vendedor(a) atacadista (c/exp CNH “B”)

Borracheiro (c/exp)

Vendedor porta a porta (c/exp c/ moto própria)

01

01

01

01

Copeira (c/exp)

Mecânico de autos (c/exp CNH “B”)

Cozinheiro (a) (c/exp, meio oficial ) 01 01 Enfermeiro do Trabalho (c/exp)

Encarregado (a) de confecção (c/exp) 01 01 Encarregado operacional (c/exp no setor citrícola c/CNH “AB”)

Encarregado Agrícola (c/exp curso Técnico na área agrícola CNH “AB”) 01 01 Jardineiro (c/exp c/ensino médio completo)

Mecânico alinhador (c/exp CNH”B”) 01 01 Mecânico de caminhão/carreta (c/exp)

Mecânico industrial (c/exp, curso técnico e NR10) 01 01 Psicóloga (c/exp)

Pizzaiolo (c/exp) 01 01 Representante comercial (c/exp moto própria)

Soldador (c/exp em solda MIG e eletrodo) 01 01 Técnico em enfermagem do trabalho (c/exp CNH “B”)
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