ATOS DO PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
AVISO DE EDITAIS
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/2012 (SISTEMA DE REGISTRO
DE PREÇOS)
Processo nº 173/2012. MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço por Item OBJETO:
Aquisição de Fraldas geriátricas (Sistema de Registro de Preços) SESSÃO: Dia 24.08.2012 a partir das
09:00 horas. LOCAL: Sala da CPL – I.
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 115/2012 (SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS)
Processo nº 174/2012. MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço por Km OBJETO:
Contratação de Empresa para prestação de serviços de transportes para locomoção de pessoas em
tratamento fora do município. (Sistema de Registro de Preços) SESSÃO: Dia 24.08.2012 a partir das
14:00 horas. LOCAL: Sala da CPL – I.
REVOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N.º 19/2012 - PROCESSO N.°090/2012. Objeto:
Contratação de empresa especializada para a orientação e elaboração de trabalho voltado ao
Desenvolvimento Organizacional da Prefeitura Municipal de Itapetininga, conforme previsto no Plano
de Ação do PNAFM . Dentro do Aperfeiçoamento Institucional e de Gestão de Recursos Humanos, será
desenvolvido o trabalho organizacional contemplando a redefinição da estrutura organizacional do plano
de cargos e salários e carreiras, do sistema de avaliação de desempenho a implementação e/o aperfeiçoamento
de rotinas e processos de trabalho para melhor gestão dos recursos e serviços públicos. Tendo em vista que
as empresas proponentes foram inabilitadas, conforme segue: 1) Rocha & Ortense Pesquisa e Consultoria
Ltda Me: pelo não atendimento do item 7.7 do Edital; 2) Assessorarte Assessoria de Serviços Técnicos
Especializados Ltda EPP: pelo não atendimento dos itens 7.7, 7.7.1, 7.13(GRAU DE ENDIVIDAMENTO
0,6 apresentou 0,79) e 7.15 (não apresentou garantia de proposta) conforme disposto no Edital; e que o
laudo de inabilitação foi publicado no dia 11/07/2012 e que mesmo após ter sido decorrido o prazo recursal
de 05 (cinco) dias úteis, tendo em vista a não interposição de recursos, declaro REVOGADO o presente
certame, nos termos do artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93.
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 97/2012
De posse dos documentos que compõem o processo licitatório da modalidade Pregão Presencial nº. 97/
2012 - Processo n°. 150/2012, que objetiva aquisição de toners para o Setor de Vigilância Sanitária da
Secretaria Municipal de Saúde (Sistema de Registro de Preços), realizado conforme Ata de Sessão Pública,
datada de 02 de agosto de 2012, com a presença do Pregoeiro Oficial e da Equipe de Apoio desta Prefeitura
Municipal de Itapetininga, HOMOLOGO todo o procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto
licitado aos proponentes: 1) WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME, CNPJ:
10.644.278/0001-55, Item 01, 12 UN, Toner 505 A Original HP, HP, R$ 215,00 2) MARIANO PRESTES
FERRAZ NETO ME, CNPJ: 09.284.892/0001-74,Item 02, 12 UN, Toner X203A11G, LEXMARK, R$
173,19.
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 93/2012
De posse dos documentos que compõem o processo licitatório da modalidade Pregão Presencial nº. 93/
2012 - Processo n°. 144/2012, que objetiva aquisição de café, açúcar e margarina para a Secretaria de
Obras e Serviços, realizado conforme Ata de Sessão Pública, datada de 27 de julho de 2012, com a presença
do Pregoeiro Oficial e da Equipe de Apoio desta Prefeitura Municipal de Itapetininga, HOMOLOGO todo
o procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto licitado aos proponentes: 1) NUTRICIONALE
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 08.528.442/0001-17, Item 01, 2.592 UN, pó de café a
vácuo - 500 g, conforme descrição do anexo 1, Pacaembu Nacional, r$ 6,00, 2) LEANDRO MARTINS
VIEIRA ME, CNPJ: 13.711.988/0001-49, Item 02, 1.037 PC, açúcar cristal - 5kg , conforme descrição
do anexo 1, Santa Isabel, R$ 9,10, Item 03, 972 pote, margarina vegetal cremosa, com sal, embalagem
com 500 gramas, delicia, R$ 3,10.
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 89/2012
De posse dos documentos que compõem o processo licitatório da modalidade Pregão Presencial nº. 89/
2012 - Processo n°. 140/2012, que objetiva a contratação de empresa de transporte para os alunos da rede

municipal de ensino - Secretaria de Educação, datada de 26 de julho de 2012, com a presença do Pregoeiro
Oficial e da Equipe de Apoio desta Prefeitura Municipal de Itapetininga, HOMOLOGO todo o procedimento
realizado que ADJUDICOU o objeto licitado ao proponente: 1) ELIELSO DE PROENÇA TRANSPORTES
ME, CNPJ: 07.273.609/0001-83, Item 01, 19.920 KM, TRANSPORTE POR KM ATRAVÉS DE
VEICULO. COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 LUGARES PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA
LINHA BAIRRO DO TURVO DOS RODRIGUES/CANTA GALO ATÉ A EMEIF BAIRRO SAO ROQUE
DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA, SENDO PERCORRIDO NO PERIODO DA MANHÃ A QUANTIDADE
DE 83 KM, TOTALIZANDO 19.920 KM NO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme descrição
do anexo 1, R$ 1,64.
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2012
De posse dos documentos que compõem o processo licitatório da modalidade Pregão Presencial nº. 86/
2012 - Processo n°. 137/2012, que objetiva aquisição de toners e cartuchos para Secretaria de Planejamento
(Sistema de Registro de Preços), realizado conforme Ata de Sessão Pública, datada de 26 de julho de 2012,
com a presença do Pregoeiro Oficial e da Equipe de Apoio desta Prefeitura Municipal de Itapetininga,
HOMOLOGO todo o procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto licitado ao proponente: 1)
WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME, CNPJ: 10.644.278/0001-55, lote nº
01 no valor total de r$ 14.900,00, item 01, 14 un, toner hp laserjet ce 285a-85a suprimento para
impressora hp multifuncional m1132 mfp, hp original, r$ 219,00, item 02, 06 un, toner hp 507a preto
suprimento original para impressora hp laserjet color enterprise 500n1d, hp original, r$470,00, item 03,
03 un, toner hp 507a ciano suprimento original para impressora hp laserjet color enterprise 500n1d, hp
original, r$ 715,00, item 04, 03 un, toner hp 507a amarelo suprimento original para impressora hp
laserjet color enterprise 500n1d, hp original, r$ 715,00, item 05, 03 un, toner hp 507a magenta
suprimento original para impressora hp laserjet color enterprise 500n1d, hp original, r$ 715,00, item 06,
05 un, cartucho de tinta hp 4836a ciano suprimento original para impressora hp plotter designjet 111r
hp original, r$ 93,60, item 07, 05 un, cartucho de tinta hp 4837a magenta suprimento original para
impressora hp plotter designjet 111r, hp original, r$93,50, item 08, 05 un, cartucho de tinta hp 4838a
amarelo suprimento original para impressora hp plotter designjet 111r, hp original, r$ 93,50, item 09, 12
un, cartucho de tinta hp ch 565a preto suprimento original para impressora hp plotter designjet 111r, hp
original, r$ 98,00.
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2012
De posse dos documentos que compõem o processo licitatório da modalidade Pregão Presencial nº. 87/
2012 - Processo n°. 138/2012, que objetiva a contratação de empresa para transporte de técnicos,
dirigentes e atletas da Secretaria de Esportes e Lazer (Sistema de Registro de Preços), datada de 26 de julho
de 2012, com a presença do Pregoeiro Oficial e da Equipe de Apoio desta Prefeitura Municipal de
Itapetininga, HOMOLOGO todo o procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto licitado ao
proponente: 1) EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA, CNPJ:
49.697.808/0001-69, Item 01, 30.000 km, transporte por km através de veiculo. com motorista capacidade
mínima de 46 lugares, para transporte de técnicos, dirigentes e atletas da secretaria de esporte e lazer, para
eventos programados e não programados em viagens municipais e intermunicipais, conforme descrição
do anexo 1, R$ 4,20.
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA N.02/2012 - PROCESSO N.
046/2012. OBJETO: Credenciamento de empresas prestadoras de serviços de oftalmologia em pacientes
da Rede Municipal de Saúde, conforme preços fixados pela Tabela de Procedimentos, Medicamentos,
Órteses e Materiais Específicos do Sistema Único de Saúde – SUS.. 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, e também com base no Memorando PMI/SP/325/2012 da Secretaria Municipal de Saúde,
HOMOLOGO E ADJUDICO o procedimento licitatório acima, ao proponente: INSTITUTO DE
PREVENÇÃO E TRATAMENTO OCULAR LTDA, conforme os valores a dispostos a seguir: Item 01 6.000 - Consultas médicas em Atenção Especializada – Valor Unitário R$10,00, / item 02 - 4.200 Mapeamento de Retina com Gráfico – valor Unitário R$24,24/ item 03 - 2.400 - Consulta para
Diagnostico de Glaucoma ( Tonometria, Fundoscopia e Campimetria ) valor unitário -R$57,74 / item 04
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- 2400 Acompanhamento e Avaliação de Glaucoma por Fundoscopia e Tonometria – valor unitário R$
17,74 / item 05 – 360 - Biometria Ultrassonica (monocular) – Valor unitário - R$24,24.
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º. 100/2012
De posse dos documentos que compõem o processo licitatório da modalidade Pregão Presencial nº. 100/
2012 - Processo n°. 155/2012, que objetiva aquisição de caminhões para o setor de alimentação escolar
- Secretaria Municipal de Educação, realizado conforme Ata de Sessão Pública, datada de 03 de agosto de
2012, com a presença do Pregoeiro Oficial e da Equipe de Apoio desta Prefeitura Municipal de Itapetininga,
HOMOLOGO todo o procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto licitado ao proponente: 1)
AVEBRAZ COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA, CNPJ: 05.368.144/0001-19, Item 01, 02 UN,
veículo automotor caminhão 0 km, equipado com carroceria baú de Alumínio climatizado/refrigerado
entre 0 a 10° nas medidas mínimas 6,200 x 2,360 x 2,300mm, que permita a disposição de cargas
perecíveis, ano/modelo a partir de 2012/2012, na cor branco, 02 portas, motor turbo, tração 4x2, PBT
de no mínimo 8.000kg homologado, movido a diesel, com direção hidráulica, FORD CARGO 816, R$
150.000,00.
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. º. 11/2012 PROCESSO N. º 125/2012. OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para realização de
serviços de RECAPAMENTO ASFALTICO:- Av. Waldomiro de Carvalho e Padre Antônio Brunetti de
acordo com orçamento, cronograma físico-financeiro e cronograma anexos ao processo, conforme
repasse Governo Federal CT nº 766566/2011. No uso das atribuições legais a mim 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: 1) Construtora Madri Ltda, no valor global de
R$ 573.185,77.
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2012
De posse dos documentos que compõem o processo licitatório da modalidade Pregão Presencial n.º 56/
2012 - Processo n.º 97/2012, que objetiva a contratação de empresa para a execução de serviços de
pintura da parte externa do prédio do Paço Municipal localizado a praça dos três poderes nº 1000, jardim
marabá, conforme memorial descritivo do anexo I, datada de 14 de junho de 2012, inicialmente destacase que a Administração tem por dever assegurar a qualidade e regularidade do bem adquirido, devendo para
a composição da descrição do objeto se ater aos requisitos mínimos aptos a garantir a compatibilidade com
os fins que se destina e considerando a interposição de recurso administrativo pela empresa Eliel Garcia
Candeias EPP, outrossim com base nas manifestações técnicas e jurídicas através dos pareceres da
Secretaria de Negócios Jurídicos e da Secretaria de Municipal de Obras e Serviços em anexo, o Pregoeiro
e equipe de apoio decidem julgar improcedente o recurso interposto pela empresa Eliel Garcia Candeias
EPP, e consequentemente, manter, em relação ao item de nº.01 desclassificada a empresa Eliel Garcia
Candeias EPP, haja vista que todos os procedimentos administrativos ocorridos durante a sessão de
processamento visaram garantir a observância dos princípios que norteiam a Administração Pública,
especialmente os da isonomia, da impessoalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, sendo
selecionada a proposta mais vantajosa, no uso das atribuições legais a mim conferidas e em conformidade
com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, considera-se RATIFICADO o parecer do Pregoeiro e da
Equipe de Apoio, para indeferir o recurso administrativo interposto pela empresa Eliel Garcia Candeias
EPP, mantendo-se a decisão de adjudicação do item de nº. 01 a empresa RRX Construtora e Comércio
Ltda, com a presença do Pregoeiro Oficial e da Equipe de Apoio desta Prefeitura Municipal de Itapetininga,
HOMOLOGO todo o procedimento realizado que ADJUDICOU os objeto licitado ao proponente: 1) RRX
CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 11.224.952/0001-05, Item 01, 01 SV, serviço de
pintura externa do prédio do paço municipal incluindo materiais e mão de obra, de acordo com cronograma
físico e memorial descritivo do anexo i, R$ 73.800,00.
TERMO DE ANULAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 25/2012 - PROCESSO N. º 120/2012.
OBJETO: Construção de sanitários públicos, concha acústica e reforma da Praça Peixoto Gomide em
convênio com a Secretaria do Planejamento do Estado de São Paulo, de acordo com memorial descritivo,
orçamento e cronograma físico financeiro em anexo. De posse dos documentos que compõem o referido
processo licitatório, tendo em vista PARECER da Comissão Permanente de Licitações, em anexo, e
assim declaro ANULADO o referido certame, nos termos do artigo 49, “caput” da Lei Federal nº 8.666/
93. Encaminhe-se ao Departamento de Gestão de Suprimentos e Contratos para a realização da publicação
para conceder o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis para a interposição de eventuais recursos, nos
termos do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93.
COMUNICADO DE ABERTURA DO ENVELOPE “02 – PROPOSTAS” DA TOMADA DE PREÇOS
N.º 24/2012 – PROCESSO N°: 110/2012 OBJETO: Contratação de empresa para reforma e ampliação
da Escola Municipal de Ensino Fundamental – EMEIF Profª Zilá de Freitas Marão – Rua Norberto José
F. Notari, 330 – Jardim Mesquita, conforme planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e
projetos anexos. Comunicamos as empresas habilitadas que a abertura dos envelopes “PROPOSTAS” fica
marcado para o dia 09 de agosto de 2012 às 10:00 horas, no Setor de Licitação (1º Andar) da Prefeitura
Municipal de Itapetininga, localizada na Praça dos Três Poderes n.º 1.000 Jardim Marabá. Maiores
Informações pelo Telefone (015) 3376.9600 ramal 9588.
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2012. Processo nº 168/2012 e
comunicar os interessados que enviaram o comprovante de retirada de Edital, referente à CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA – CLINICA VETERINÁRIA – PARA A REALIZAÇÃO DE
ORQUIECTOMIA E OVÁRIOSALPINGOHISTERECTOMIA COM COLOCAÇÃO DE MICROCHIP
PARA O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- conforme abaixo: Acrescente-se: 1. No Edital, na página de nº 16 Condições e Exigências do Anexo I:
Item: 15. As clinicas participantes deverão apresentar Licença Sanitária do Município de Itapetininga.
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 113/2012. Processo nº 170/2012 e
comunicar os interessados que enviaram o comprovante de retirada de Edital, referente à AQUISIÇÃO
DE MÓVEIS PARA A CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO – ATENDE FÁCIL - conforme
abaixo: 1.No Edital, Cláusula V, na página nº. 04:
Onde se lê: “5.1 – Os proponentes deverão apresentar amostras do produto, conforme o Anexo I deste
Edital, devidamente etiquetadas com o número do item a que se refere, bem como a razão social do
licitante.”
Leia-se: “5.1 – Os proponentes deverão apresentar amostras do produto, conforme o Anexo I deste
Edital, devidamente etiquetadas com o número do item a que se refere, bem como a razão social do
licitante.”
2. No Edital, no Anexo I, nas condições e exigências do Anexo I, na página nº28:
Onde se lê: “01) Todas as empresas participantes deverão trazer amostras conforme os itens de cada lote
do Anexo I, conforme cláusula V deste Edital e o local onde serão feita analises sera indicado pela
Secretaria de Administração e Finanças, informações através dos telefones: (0xx15)3376-9571/33769687.”
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Leia-se: “01) Todas as empresas participantes deverão trazer amostras somente do produto referente ao
item 01 do lote 01, item 01 do lote 02 e item 02 do lote 04, conforme Clausulas V deste Edital e o local
onde serão feitas as analises será indicada pela Secretaria de Administração e Finanças, informações
através dos telefones (xx15)3376-9571 e 3376-9687.”
LAUDO DE HABILITAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2012 - PROCESSO N. º 008/2012
OBJETO: Credenciamento de empresas prestadoras de serviços de exames diagnósticos de imagem e
citologia, em determinadas Unidades de Saúde, conforme preços fixados pela Tabela de Procedimentos,
Medicamentos, Órteses e Materiais Específicos do Sistema Único de Saúde – SUS. Considerando a análise
da documentação pela Comissão Permanente de Licitação, e também do parecer técnico emitido pela
Secretaria Municipal de Saúde (Memorando Interno PMI/SP/237/2012), bem como da Secretaria de
Negócios Jurídicos (parecer nº 1640/2012-15 e memorando interno nº 1832/2012-15) e da Comissão
Julgadora nomeada pela Portaria nº 44/2012, no uso das atribuições legais a mim conferidas e em
conformidade com a Lei Federal n. º 8.666/93 e suas alterações consideram-se RATIFICADO o parecer
da Comissão Permanente de Licitação, para HABILITAR a seguinte empresa: 1)LABORATÓRIO DE
ANÁLISES CLINICAS PAULISTA, atendeu todos os requisitos do item 01 do edital e portanto está
habilitada para a próxima fase do processo que será a vistoria técnica das condições do local nos termos
do item 2.4 e 2.5 do edital. E ficam INABILITADAS as empresas: 1 - ITAPE MED CENTRO
ITAPETININGA DE MEDICINA 2- IBS – INSTITUTO DE BIOMEDICINA SANTISTA LTDA ME.
Fica concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da publicação para a interposição de
eventuais recursos, nos termos do artigo 109, I, “b” da Lei Federal nº 8.666/93, ficando o processo com
vistas franqueadas aos interessados.
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 173/2011 (SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS). De posse dos documentos que compõem o processo licitatório da modalidade Pregão Presencial
n.º 173/2011 - Processo n.° 233/2011(Registro de Preços), que objetiva a contratação de empresa para
fornecimento de peças diversas de motocicletas, para utilização na conservação da Frota Municipal (Ata
de Registro de Preços) conforme especificações do anexo I, datada de 20 de Outubro de 2011, 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:
Itapetininga, 10 de agosto de 2012. ROBERTO RAMALHO TAVARES Prefeito Municipal.
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CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA - SP, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO
PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 48, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000 –
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, CONVIDA A POPULAÇÃO DE ITAPETININGA PARA
PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
PARA O EXERCÍCIO 2013, A SER REALIZADA NO DIA 28/08/2012, ÀS 10 HORAS, NO AUDITÓRIO
ALCIDES ROSSI, LOCALIZADO À PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 1000, JARDIM MARABÁ,
ITAPETININGA – SP.
Itapetininga – SP, 08 de agosto de 2012.
Cristiane da Silva Cardoso
Diretora Depto. Orçamento e Finanças
Luiz Carlos Cardoso
Secretário de Administração e Finanças

LEI Nº 5.598, DE 8 DE AGOSTO DE 2012.
Autoriza a Prefeitura do Município de Itapetininga a outorgar Concessão de Direito Real de Uso de
Imóvel, e dá outras providências.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica a Prefeitura do Município de Itapetininga autorizada a outorgar a empresa A TELHA
INDÚSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. - ME, inscrita no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas sob o nº 12.463.658/0001-19 , sediada a Rua Benedita Silva Rosa, 808 – Vila Carolina,
na cidade Itapetininga, SP, a título gratuito e pelo prazo de 30 (trinta) anos, prorrogável por igual período,
se houver interesse das partes, independente de concorrência pública, de acordo com o disposto no artigo
159, §1º da Lei Orgânica do Município, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO de Imóvel de sua
propriedade, situado na Rua José Cardoso Daniel, no Bairro Mato Seco, no município e comarca de
Itapetininga/SP, com as seguintes medidas e confrontações:
“Um terreno urbano, de formato irregular, com frente à Rua José Cardoso Daniel, no Bairro Mato Seco,
no município e comarca de Itapetininga/SP, dentro das seguintes medidas e confrontações: Inicia a
descrição junto ao vértice 22, localizado na Rua José Cardoso Daniel, na divisa com imóvel de propriedade
de Vidal Thibes Prado e Jamile Japur Prado; deste segue até o vértice 23, no azimute 297°16’01", em uma
distância de 63,55 metros, confrontando com a Rua José Cardoso Daniel; defletindo à direita segue em
linha curva com raio de 15,00 metros e desenvolvimento de 21,40 metros até o vértice 24, na confluência
da Via de Acesso com a Rua José Cardoso Daniel; defletindo à direita segue até o vértice 25, no azimute
19°00’53", em uma distância de 109,02 metros, confrontando com a Via de Acesso; defletindo à direita
segue até o vértice 26 no azimute 103°53’28", em uma distância de 60,08 metros, confrontando com a
Gleba C de propriedade da Prefeitura Municipal de Itapetininga; defletindo à direita segue até o vértice 22,
início da descrição, no azimute de 192°27’30", em uma distância de 139,26 metros, confrontando com
imóvel de propriedade de Vidal Thibes Prado e Jamile Japur Prado; fechando assim uma área de 8.767,97
m²”.
Art. 2º A Cessionária se compromete a executar a construção e implantação da indústria A TELHA
INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. - ME, dentro do prazo de 02 (dois)
anos, a contar da publicação desta Lei, sendo que o início das obras deverá ser de 06 (seis) meses.
Art. 3º A extinção ou dissolução da Cessionária, a alteração do destino do imóvel, o descumprimento das
condições instituídas nesta Lei, bem como a inobservância de qualquer prazo fixado, implicará rescisão da
cessão, revertendo o imóvel automaticamente à disponibilidade da Prefeitura, independente de interpelação
judicial e incorporando-o ao seu patrimônio, com todas as edificações nela construída, ainda que necessária,
sem direito de retenção e independentemente de qualquer pagamento ou indenização, seja a que título for.
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Art. 4º Do contrato da Concessão de Direito Real de Uso de Imóvel deverão constar cláusulas, termos e
condições que assegurem a efetiva utilização do imóvel para os fins a que se destina.
Art. 5º É assegurado à Prefeitura Municipal o direito de a qualquer tempo, fiscalizar o cumprimento das
obrigações assumidas nesta Lei e no instrumento de concessão.
Art. 6º Findo o prazo de concessão, a área reverterá, automaticamente, à disponibilidade da Prefeitura
Municipal, independentemente de interpelação judicial.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos oito dias de agosto de 2012.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

LEI Nº 5.599, DE 8 DE AGOSTO DE 2012.
Autoriza a Prefeitura do Município de Itapetininga a outorgar Concessão de Direito Real de Uso de
Imóvel, e dá outras providências.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica a Prefeitura do Município de Itapetininga autorizada a outorgar a empresa ECO SUL BRASIL
MADEIRAS TRATADAS LTDA. ME, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o
nº14.185.145/0001-19 , sediada a Estrada Velha Alambarí/ Tatuí, s/nº, Sitio São Eduardo, na cidade
Itapetininga, SP, a título gratuito e pelo prazo de 30 (trinta) anos, prorrogável por igual período, se
houver interesse das partes, independente de concorrência pública, de acordo com o disposto no Artigo
159, §1º da Lei Orgânica do Município, Concessão de Direito Real de Uso de Imóvel de sua propriedade,
situado na Rua José Cardoso Daniel, no Bairro Mato Seco, no município e comarca de Itapetininga/SP,
com as seguintes medidas e confrontações:
“Um terreno urbano, de formato irregular, com frente à Rua José Cardoso Daniel, no Bairro Mato Seco,
no município e comarca de Itapetininga/SP, dentro das seguintes medidas e confrontações: Inicia a
descrição junto ao vértice 16, localizado na Rua José Cardoso Daniel, na divisa com a Chácara Recanto
Feliz, de propriedade de Paulo Larizzatti, Maria Aparecida de Carvalho Larizzatti e Paulo Larizzatti
Filho; deste segue até o vértice 2, no azimute 26°31’53", em uma distância de 232,10 metros, confrontando
com a Chácara Recanto Feliz, de propriedade de Paulo Larizzatti, Maria Aparecida de Carvalho Larizzatti
e Paulo Larizzatti Filho; defletindo à direita segue até o vértice 17, no azimute 112°26’28", em uma
distância de 62,74 metros, confrontando com o Sitio Nossa Senhora de Fátima, de propriedade de
Antonio Domingues de Salles, Dirce Miranda de Salles e Sudstar Participações e Assessoria S/C Ltda;
defletindo à direita segue em linha curva com raio de 15,00 metros e desenvolvimento de 37,07 metros,
até o vértice 18; defletindo à esquerda segue em linha curva com raio de 15,00 metros e desenvolvimento
de 12,62 metros até o vértice 19; defletindo à direita segue até o vértice 20, no azimute 199°00’53", em
uma distância de 184,32 metros, confrontando do vértice 17 ao vértice 20, com a Via de Acesso;
defletindo à direita segue em linha curva com raio de 15,00 metros e desenvolvimento de 25,72 metros
até o vértice 21, na confluência da Via de Acesso com a Rua José Cardoso Daniel; defletindo à direita segue
até o vértice 16, início da descrição, no azimute de 297°16’01", em uma distância de 70,67 metros,
confrontando com a Rua José Cardoso Daniel; fechando assim uma área de 16.720,30 m².”
Art. 2º A Cessionária se compromete a executar a construção e implantação da indústria ECO SUL
BRASIL MADEIRAS TRATADAS LTDA. ME dentro do prazo de 02 (dois) anos, a contar da publicação
desta Lei, sendo que o início das obras deverá ser de 06 (seis) meses.
Art. 3º A extinção ou dissolução da Cessionária, a alteração do destino do imóvel, o descumprimento das
condições instituídas nesta Lei, bem como a inobservância de qualquer prazo fixado, implicará rescisão da
cessão, revertendo o imóvel automaticamente à disponibilidade da Prefeitura, independente de interpelação
judicial e incorporando-o ao seu patrimônio, com todas as edificações nela construída, ainda que necessária,
sem direito de retenção e independentemente de qualquer pagamento ou indenização, seja a que título for.
Art. 4º Do contrato da Concessão de Direito Real de Uso de Imóvel deverão constar cláusulas, termos e
condições que assegurem a efetiva utilização do imóvel para os fins a que se destina.
Art. 5º É assegurado à Prefeitura Municipal o direito de a qualquer tempo, fiscalizar o cumprimento das
obrigações assumidas nesta Lei e no instrumento de concessão.
Art. 6º Findo o prazo de concessão, a área reverterá, automaticamente, à disponibilidade da Prefeitura
Municipal, independentemente de interpelação judicial.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos oito dias de agosto de 2012.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

LEI Nº 5.600, DE 8 DE AGOSTO DE 2012.
Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar, e dá outras providências.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal, autorizado a abrir um crédito adicional suplementar, no valor de R$
150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais) no orçamento vigente, visando a atender as despesas com
encargos da Secretaria de Obras e Serviços, a saber:
02.11.01 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços
(358) – 154510020.1087 – 4490.51 – Obras e Instalações
R$ 150.000.00
Art. 2º Os recursos destinados à suplementação constante no artigo 1º desta Lei serão por conta do
excesso de arrecadação no exercício de 2012, por conta do Convênio FEHIDRO.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos oito dias de agosto de 2012.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete
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LEI Nº 5.601, DE 8 DE AGOSTO DE 2012.
Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar, e dá outras providências.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal, autorizado a abrir um crédito adicional suplementar, no valor de R$
270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) no orçamento vigente, visando a atender as despesas com
encargos da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, a saber:
02.13.01 – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
(403) – 278120014.2006 – 3390.14 – Diárias Civil
R$
20.000,00
(404) - 278120014.2006 – 3390.30 – Material de Consumo
R$
50.000,00
(406) – 278120014.2006- 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
R$
200.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES
R$
270.000,00
Art. 2º O recurso para esta suplementação no valor de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais)
ocorrerá por anulação das seguintes dotações orçamentárias:
02.13.01 – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
(400) – 278120014.1012 – 4490.51 – Obras e Instalações
R$ 200.000,00
(405) – 278120014.2006 – 3390.36 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física R$
38.000,00
(407) – 278120014.2006 – 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente
R$ 32.000,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES
R$ 270.000,00
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos oito dias de agosto de 2012.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

LEI Nº 5.602, DE 8 DE AGOSTO DE 2012.
Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal n.º 5.418, de 21 de dezembro de 2010, que dispõe sobre a
criação do Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico, Turístico,
Literário e Paisagístico no âmbito do município de Itapetininga, e dá outras providências.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica alterado o caput do artigo 1º da Lei 5.418, de 21 de dezembro de 2.010 que dispõe sobre a
criação do Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico, Turístico,
Literário e Paisagístico no âmbito do município de Itapetininga, o qual passa a ter a seguinte redação:
“Art. 1º Fica criado o Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico,
Turístico, Literário e Paisagístico, órgão colegiado de assessoramento consultivo do Poder Executivo.
(N.R.)
...”
Art. 2º Fica alterado o caput do artigo 3º da Lei Municipal n.º 5.418, de 21 de dezembro de 2.010 que
dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico,
Turístico, Literário e Paisagístico no âmbito do município de Itapetininga, o qual passa a ter a seguinte
redação:
“Artigo 3º O Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico, Turístico,
Literário e Paisagístico de cunho consultivo, cujos atos serão tomados mediante deliberação de seus
membros, compõe-se dos seguintes membros nomeados pelo Prefeito, por vinculação à lista tríplice,
apresentada pela entidade civil, livremente nas dos órgãos do Poder Executivo: (N.R.)
...”
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em
especial a Lei Municipal nº 3.985, de 26 de dezembro de 1996 e a Lei Municipal nº 2.933, de 01 de
novembro de 1989.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos oito dias de agosto de 2012.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

LEI Nº 5.603, DE 8 DE AGOSTO DE 2012.
Dispõe sobre a denominação de Maria Isabel de Mattos Gonçalves Bastos à sede do Serviço de Atendimento
à Mulher Itapetiningana (SAMI), e dá outras providências.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se Maria Isabel de Mattos Gonçalves Bastos a sede do Serviço de Atendimento
à Mulher Itapetiningana (SAMI).
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos oito dias de agosto de 2012.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

DECRETO Nº 923, DE 6 DE AGOSTO DE 2012.
Regulamenta o recolhimento de animal de médio e grande porte no Município de Itapetininga, e dá outras
providências.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 54 a 58 da Lei Complementar nº 09, de 30 de dezembro de 2002
(Código de Posturas do Município de Itapetininga);
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o recolhimento de animais de médio e grande porte no
Município de Itapetininga; e
CONSIDERANDO os autos do processo nº 12.072, de 27 de março de 2012, protocolado nesta Prefeitura
Municipal,
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DECRETA:
Art. 1º Quaisquer animais de médio e grande porte encontrados soltos nas vias (ruas, avenidas e praças) e
logradouros públicos ou quaisquer lugares acessíveis ao público, no perímetro urbano ou rural do Município
de Itapetininga, provocando perigo à população, atrapalhando o trânsito, ou em outras situações de risco,
poderão ser recolhidos pelo Poder Público Municipal.
§1º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se animal de médio porte os suínos, caprinos e ovinos.
§2º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se animal de grande porte os bovinos, bubalinos,
eqüinos, asininos e muares.
Art. 2º Para o recolhimento dos animais previstos no art. 1º deste Decreto, deverá ser preenchida guia de
apreensão, na qual obrigatoriamente constarão:
IO local, data e hora da apreensão;
II O tipo, raça e sexo do animal;
III A cor e sinais característicos que propiciem a identificação do animal;
IV A quantidade apreendida.
Art. 3º Para a prestação de serviços de apreensão, recolhimento e manutenção dos animais descritos no
art. 1º deste Decreto, bem como a disponibilização de local para guarda dos animais recolhidos, o
Executivo Municipal poderá firmar parcerias, convênios ou contratação, com clínicas veterinárias
particulares, organizações não governamentais de proteção animal, ou a outras instituições, públicas ou
privadas, afeitas à atividade em questão, para o repasse de recursos e a delegação a estas, de acordo com
a legislação em vigor.
Art. 4º O prazo de recolhimento e permanência do animal no abrigo da Municipalidade ou em outro local
destinado para tal fim, será de até 07 (sete) dias, incluído o dia da apreensão e excluído os feriados, sábados
e domingos.
§1º Decorrido o prazo previsto no “caput” deste artigo os animais serão doados ou leiloados, a critério da
Municipalidade.
§2º O Município não responderá por indenização de qualquer espécie, no caso de óbito e/ou danos físicos
ao animal capturado.
§3º O proprietário do animal apreendido, após o recolhimento da multa e taxa de manutenção estipulados
no artigo 6º deste Decreto, terão até 02(dois) dias úteis para a retirada do animal;
Art. 5º Dentro do prazo estabelecido no artigo anterior, poderão os proprietários interessados retirar os
animais apreendidos, desde que:
IApresentem documentação de dados cadastrais:
a)
Se pessoa física: Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF) e comprovante de
residência;
b)
Se pessoa jurídica: cópia autenticada do ato constitutivo, contrato social ou estatuto e última
alteração, registrados no órgão competente e inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.
II Provem sua propriedade, com duas testemunhas idôneas, e/ou documentação de propriedade ou
do registro animal, e/ou por declaração, sob as penalidades da lei.
III Efetuem o pagamento das multas e taxas devidas, estipuladas no artigo 6º deste Decreto.
Art. 6º Os proprietários dos animais apreendidos, nos termos do artigo 1º deste Decreto, ficam sujeitos à
multa e taxa de manutenção abaixo estipulados, cuja quantia deverá ser recolhida através de guia própria
junto aos cofres públicos:
a)
Multa de 1UFM por cabeça para animais de médio porte;
b)
Multa de 1,5 UFM por cabeça para animais de grande porte;
c)
Taxa de manutenção diária de animais de médio e grande porte: 0,2 UFM.
§ 1º Em caso de reincidência, a multa será devida em dobro.
§ 2º Em casos excepcionais, poderão os valores fixados neste artigo serem reduzidos, através de análise
social e despacho fundamentado realizado pela Assistência Social do Município, onde fique comprovada
a dificuldade financeira do proprietário do animal apreendido.
Art. 7º O órgão municipal de saúde responsável pela vigilância em saúde, através do setor de zoonoses
atuará em conjunto com o Setor de Posturas para a execução, fiscalização e realização de demais
procedimentos administrativos necessários para o fiel cumprimento do presente Decreto.
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
especialmente os valores previstos para a apreensão e guarda de animais constantes da tabela de preços
públicos editada em 30/06/1993.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos seis dias de agosto de 2012.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

DECRETO Nº 924, DE 8 DE AGOSTO DE 2012
Dispõe sobre abertura crédito adicional suplementar, de acordo com a Lei nº 5.600, de 8 de agosto de
2012.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Executivo Municipal um crédito adicional suplementar, no valor de R$ 150.000,00
(cento e cinqüenta mil reais) no orçamento vigente, visando a atender as despesas com encargos da
Secretaria de Obras e Serviços, a saber:
02.11.01 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços
(358) – 154510020.1087 – 4490.51 – Obras e Instalações
R$ 150.000.00
Art. 2º Os recursos destinados à suplementação constante no artigo 1º deste Decreto serão por conta do
excesso de arrecadação no exercício de 2012, por conta do Convênio FEHIDRO.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos oito dias de agosto de 2012.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete
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DECRETO Nº 925, DE 8 DE AGOSTO DE 2012
Dispõe sobre abertura crédito adicional suplementar, de acordo com a Lei nº 5.601, de 8 de agosto de
2012.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Executivo Municipal um crédito adicional suplementar, no valor de R$ 270.000,00
(duzentos e setenta mil reais) no orçamento vigente, visando a atender as despesas com encargos da
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, a saber:
02.13.01 – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
(403) – 278120014.2006 – 3390.14 – Diárias Civil
R$
20.000,00
(404) - 278120014.2006 – 3390.30 – Material de Consumo
R$
50.000,00
(406) – 278120014.2006- 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$
200.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES
R$
270.000,00
Art. 2º O recurso para esta suplementação no valor de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais)
ocorrerá por anulação das seguintes dotações orçamentárias:
02.13.01 – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
(400) – 278120014.1012 – 4490.51 – Obras e Instalações
R$ 200.000,00
(405) – 278120014.2006 – 3390.36 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física R$
38.000,00
(407) – 278120014.2006 – 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente
R$ 32.000,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES
R$ 270.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos oito dias de agosto de 2012.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

PORTARIA Nº 570, DE 31 DE JULHO DE 2012.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Nomear Luiz Fernando Belfort D’arantes Medeiros Filho, no cargo em comissão de Assessor, Ref.
IV, junto a Secretaria de Transito e Cidadania, lotado no Departamento de Promoção a Cidadania e Defesa
Civil, a partir de 30 de julho de 2012.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 571, DE 6 DE AGOSTO DE 2012.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, em
exercício, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando os autos do processo nº 26.537, de 20 de julho de 2012, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Autorizar o retorno ao serviço, a pedido, do funcionário Jeferson José Leite, Pintor, Ref. 05,
lotado na Secretaria de Obras e Serviços, a partir de 06/08/2012.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Portaria nº 473, de 12/12/
20111, que concedeu o afastamento sem vencimento.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 572, DE 6 DE AGOSTO DE 2012.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, e
Considerando os autos do processo nº 27.652, de 1º de agosto de 2012, protocolado nesta prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a servidora Eliane Cristina Branco Garcia, Professora de Educação Básica I –
Eventual, lotada na Secretaria da Educação, a partir de 01/08/2012.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 573, DE 7 DE AGOSTO DE 2012.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, e
Considerando o impedimento dos funcionários nomeados na Portaria nº 3, de 5 de janeiro de 2012, e a
Deliberação nº 2049/2012-01 do ilustre Secretário de Negócios Jurídicos nos autos da Sindicância nº 21/
2011, para apurar os fatos relatados na Deliberação nº 5291/2011-01, resolve:
Art. 1º Nomear Comissão de Sindicância composta pelos funcionários abaixo indicados, especialmente
para atuação e apuração dos fatos relativos à Sindicância nº 21/2011, cujo prazo para a conclusão da
sindicância inicia-se com a publicação da presente Portaria, ratificando-se os atos anteriormente praticados:
a)Michelle Alves de Almeida;
b)Graziela Ayres Eto Gimenez; e
c)Antonio Carlos Leonel Ferreira Junior.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal

PÁGINA 5
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito na data supra
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 574, DE 7 DE AGOSTO DE 2012.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, e
Considerando o impedimento dos funcionários nomeados na Portaria nº 3, de 5 de janeiro de 2012, e a
Deliberação nº 2050/2012-01 do ilustre Secretário de Negócios Jurídicos nos autos da Sindicância nº 09/
2012, para apurar os fatos relatados nos Requerimentos nº 8092/2012 e 9472/2012, resolve:
Art. 1º Nomear Comissão de Sindicância composta pelos funcionários abaixo indicados, especialmente
para atuação e apuração dos fatos relativos à Sindicância nº 09/2012, cujo prazo para a conclusão da
sindicância inicia-se com a publicação da presente Portaria, ratificando-se os atos anteriormente praticados:
d)Michelle Alves de Almeida;
e)Graziela Ayres Eto Gimenez; e
f)Antonio Carlos Leonel Ferreira Junior.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito na data supra
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária
PORTARIA Nº 575, DE 8 DE AGOSTO DE 2012.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, e
Considerando os autos do processo nº 28.045, de 3 de agosto de 2012, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Tornar sem efeito a nomeação da Senhora Grazielle Santos Corrêa, Professora Substituta de
Educação Básica, objeto da Portaria nº 453, de 27/06/2012, por não entrar em exercício.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
— Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO os proprietários dos imóveis abaixo relacionados, a
proceder a limpeza dos mesmos no prazo de 30 (trinta) dias a contar na data desta publicação, nos termos
dos artigos 1º. da Lei Municipal nº. 5.406 de 23 de novembro de 2.010 e Lei nº. 4.046 de 26 de maio de
1.997;
1-Rua Abigail Holtz de Moraes, Vila Mazzei – 01.01.084.0806.001 – 01.01.084.0826.001.
2-Rua Oscar de Souza Alves, Jardim Santa Inês – 01.02.610.0040.001
3-Rua Davino da Costa Calhares, Jardim Bela Vista – 01.09.150.0094.001
4-Rua Benedito Amancio Diniz, Jardim Santa Inês – 01.02.690.0240.001
5-Rua Ivens Vieira, Vila Francisca – 01.10.019.0125.001
6-Rua José Quirino Vieira, Central parque 4L – 01.10.026.0299.001 – 01.10.026.0309.001 –
01.10.026.0319.001.
- Esgotado o prazo inicial, o mesmo estará sujeito a aplicação de um auto de Infração e Imposição de
Multa no valor de R$ 1,00 (um real) por metro quadrado, conforme determina o artigo 2º. Inciso º. Da Lei
Municipal nº. 5.406/2010 e demais penalidades previstas na mesma Lei.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Departamento de Receita
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
— Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO os proprietários dos imóveis abaixo relacionados, a
proceder a limpeza dos mesmos no prazo de 30 (trinta) dias a contar na data desta publicação, nos termos
dos artigos 1º. da Lei Municipal nº. 5.406 de 23 de novembro de 2.010 e Lei nº. 4.046 de 26 de maio de
1.997;
1-Rua Laudino Pinheiro, Jardim Bela Vista – 01.09.150.0330.001
2-Rua Francisco Alves Martins, Vila Recreio – 01.08.090.0243.001 – 01.08.090.0249.001
3-Rua Dezenove, Res. Cambui – 01.09.435.0318.001
4-Rua Rodolfo Miranda Leonel, Jardim Itália – 01.12.117.0446.001
5-Rua Paulo Ayres de Oliveira, Vila Barth – 01.11.092.0358.001
6-Rua Laudino Pinheiro, Jardim Bela Vista – 01.09.150.0340.001 – 01.09.150.0350.001
- Esgotado o prazo inicial, o mesmo estará sujeito a aplicação de um auto de Infração e Imposição de
Multa no valor de R$ 1,00 (um real) por metro quadrado, conforme determina o artigo 2º. Inciso º. Da Lei
Municipal nº. 5.406/2010 e demais penalidades previstas na mesma Lei.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Departamento de Receita
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EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
— Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 006/12 ao
proprietário de um imóvel sito a Rua Zarife Yared, Vila Belo Horizonte, com inscrição cadastral n.
01.03.085.0090.001, no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais), tendo em vista que deixou de cumprir o
artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, e artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de 26.11.2010. deixando de
manter convenientemente conservado o referido imóvel,
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mesmo no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio
de 1997 e artigos 1º. e 2º. da Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda
Notificação n. 183/12 de 03.02.2012;
- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo
2º da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação
e sem qualquer direito a reclamações;
- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos de
20% (vinte por cento) a título de administração;
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Departamento de Receita
EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
— Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 007/12 ao
proprietário de um imóvel sito a Rua Zarife Yared, Vila Belo Horizonte, com inscrição cadastral n.
01.03.085.0100.001, no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais), tendo em vista que deixou de cumprir o
artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, e artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de 26.11.2010. deixando de
manter convenientemente conservado o referido imóvel,

- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo
2º da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação
e sem qualquer direito a reclamações;
- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos de
20% (vinte por cento) a título de administração;
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Departamento de Receita
EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
— Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 270/12
ao proprietário de um imóvel sito a Rua Brasilio Ayres Ribas, Vila José Salem, com inscrição cadastral
n. 01.02.420.0150.001, no valor de R$ 125,00 (Cento e Vinte e cinco reais), tendo em vista que
deixou de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, e artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de
26.11.2010. deixando de manter convenientemente conservado o referido imóvel,
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mesmo no prazo de 30
(trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º da Lei Municipal n. 4.046 de
26 de maio de 1997 e artigos 1º. e 2º. da Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010,
conforme Segunda Notificação n. 1.411/12 de 20.07.2012;
- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o
artigo 2º da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou
interpelação e sem qualquer direito a reclamações;
- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos
de 20% (vinte por cento) a título de administração;
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mesmo no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio
de 1997 e artigos 1º. e 2º. da Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda
Notificação n. 183/12 de 03.02.2012;
- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo
2º da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação
e sem qualquer direito a reclamações;
- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos de
20% (vinte por cento) a título de administração;
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Departamento de Receita
EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
— Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 008/12 ao
proprietário de um imóvel sito a Rua Elisa Lucas Blões Parque Res. Cambui, com inscrição cadastral n.
01.09.433.0025.001, no valor de R$ 162,62 (Cento e sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos),
tendo em vista que deixou de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, e artigos 1º. e 2º. da Lei
nº. 5.406 de 26.11.2010. deixando de manter convenientemente conservado o referido imóvel,

Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Departamento de Receita

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
— Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 283/12 ao
proprietário de um imóvel sito a Rua João Barth, Vila Barth, com inscrição cadastral n. 01.11.022.0312.001,
no valor de R$ 208,00 (Duzentos e Oito reais), tendo em vista que deixou de cumprir o artigo 1º da Lei
n. 4.046 de 26.05.1997, e artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de 26.11.2010. deixando de manter
convenientemente conservado o referido imóvel,
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mesmo no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio
de 1997 e artigos 1º. e 2º. da Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda
Notificação n. 1.434/12 de 24.07.2012;

- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo
2º da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação
e sem qualquer direito a reclamações;
- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos de
20% (vinte por cento) a título de administração;
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mesmo no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio
de 1997 e artigos 1º. e 2º. da Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda
Notificação n. 182/12 de 03.02.2012;

Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Departamento de Receita
EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO

- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo
2º da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação
e sem qualquer direito a reclamações;
- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos de
20% (vinte por cento) a título de administração;
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Departamento de Receita
EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
— Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 009/12 ao
proprietário de um imóvel sito a Rua Antenor Pinto Alves Carvalho, Parque Res. Cambui, com inscrição
cadastral n. 01.09.434.0025.001, no valor de R$ 162,62 (Cento e sessenta e dois reais e sessenta e dois
centavos), tendo em vista que deixou de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, e artigos 1º.
e 2º. da Lei nº. 5.406 de 26.11.2010. deixando de manter convenientemente conservado o referido
imóvel,

— Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 287/12 ao
proprietário de um imóvel sito a Rua Abigail Holtz, Vila Mazzei com inscrição cadastral n.
01.02.082.0035.001, no valor de R$ 1.000,00 (Hum mil reais), tendo em vista que deixou de cumprir o
artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, e artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de 26.11.2010. deixando de
manter convenientemente conservado o referido imóvel,
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mesmo no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio
de 1997 e artigos 1º. e 2º. da Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda
Notificação n. 1.440/12 de 25.07.2012;

- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo
2º da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação
e sem qualquer direito a reclamações;
- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos de
20% (vinte por cento) a título de administração;
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mesmo no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio
de 1997 e artigos 1º. e 2º. da Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda
Notificação n. 183/12 de 03.02.2012;

Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Departamento de Receita
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— Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 288/12 ao
proprietário de um imóvel sito a Rua Francisco Camargo Melo, Vila Santana com inscrição cadastral n.
01.02.082.0035.001, no valor de R$ 300,00 (Trezentos reais), tendo em vista que deixou de cumprir o
artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, e artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de 26.11.2010. deixando de
manter convenientemente conservado o referido imóvel,

— Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 293/12 ao
proprietário de um imóvel sito a Rua Marçal Gonçalves, Vila Prestes com inscrição cadastral n.
01.02.131.0260.001, no valor de R$ 300,00 (Trezentos reais), tendo em vista que deixou de cumprir o
artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, e artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de 26.11.2010. deixando de
manter convenientemente conservado o referido imóvel,

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mesmo no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio
de 1997 e artigos 1º. e 2º. da Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda
Notificação n. 1.441/12 de 25.07.2012;

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mesmo no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio
de 1997 e artigos 1º. e 2º. da Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda
Notificação n. 1.454/12 de 26.07.2012;

- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo
2º da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação
e sem qualquer direito a reclamações;

- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo
2º da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação
e sem qualquer direito a reclamações;

- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos de
20% (vinte por cento) a título de administração;

- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos de
20% (vinte por cento) a título de administração;

- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.

- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.

Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Departamento de Receita

Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Departamento de Receita

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
— Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 289/12 ao
proprietário de um imóvel sito a Rua Olimpio Mariano, Vila Mazzei com inscrição cadastral n.
01.01.088.1012.001, no valor de R$ 2.000,00 (Dois mil reais), tendo em vista que deixou de cumprir o
artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, e artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de 26.11.2010. deixando de
manter convenientemente conservado o referido imóvel,

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mesmo no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio
de 1997 e artigos 1º. e 2º. da Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda
Notificação n. 1.443/12 de 25.07.2012;

- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo
2º da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação
e sem qualquer direito a reclamações;

- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos de
20% (vinte por cento) a título de administração;

- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Departamento de Receita
EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO

— Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 292/12 ao
proprietário de um imóvel sito a Rua Nelson de Araujo Guerra, Jardim Santa Inês com inscrição cadastral
n. 01.02.082.0035.001, no valor de R$ 150,00 (Cento e Cinquenta reais), tendo em vista que deixou de
cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, e artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de 26.11.2010.
deixando de manter convenientemente conservado o referido imóvel,

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mesmo no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio
de 1997 e artigos 1º. e 2º. da Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda
Notificação n. 1.453/12 de 26.07.2012;

- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo
2º da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação
e sem qualquer direito a reclamações;

- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos de
20% (vinte por cento) a título de administração;

- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Departamento de Receita

— Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 305/12 ao
proprietário de um imóvel sito a Rua Brasilio Ayres Ribas, Vila José Salem, com inscrição cadastral n.
01.02.420.0160.001, no valor de R$ 232,00 (Duzentos e trinta e dois reais), tendo em vista que deixou
de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, e artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de 26.11.2010.
deixando de manter convenientemente conservado o referido imóvel,
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mesmo no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio
de 1997 e artigos 1º. e 2º. da Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda
Notificação n. 1.483/12 de 30.07.2012;

- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo
2º da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação
e sem qualquer direito a reclamações;
- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos de
20% (vinte por cento) a título de administração;
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Departamento de Receita
EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO

— Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 304/12
ao proprietário de um imóvel sito a Rua Brasilio Ayres Ribas, Vila José Salem, com inscrição cadastral
n. 01.02.420.0100.001 – 01.02.420.0110.001 – 01.02.420.0140.001, no valor de R$ 625,00
(Seiscentos e vinte e cinco reais), tendo em vista que deixou de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de
26.05.1997, e artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de 26.11.2010. deixando de manter convenientemente
conservado o referido imóvel,
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mesmo no prazo de 30
(trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º da Lei Municipal n. 4.046 de
26 de maio de 1997 e artigos 1º. e 2º. da Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010,
conforme Segunda Notificação n. 1.482/12 de 30.07.2012;
- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o
artigo 2º da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou
interpelação e sem qualquer direito a reclamações;
- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos
de 20% (vinte por cento) a título de administração;
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Departamento de Receita
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EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO

— Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 306/12 ao
proprietário de um imóvel sito a Rua Quintino Bocaiúva, Centro com inscrição cadastral n.
01.11.001.0362.001, no valor de R$ 587,00 (Quinhentos e Oitenta e sete reais), tendo em vista que
deixou de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, e artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de
26.11.2010. deixando de manter convenientemente conservado o referido imóvel,

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mesmo no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio
de 1997 e artigos 1º. e 2º. da Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda
Notificação n. 1.519/12 de 31.07.2012;

- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo
2º da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação
e sem qualquer direito a reclamações;

- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos de
20% (vinte por cento) a título de administração;

- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Departamento de Receita
EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO

— Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 307/12 ao
proprietário de um imóvel sito a Rua Leonor Ayres de Camargo, Vila São José, com inscrição cadastral n.
01.11.023.0415.001, no valor de R$ 294,00 (Duzentos e noventa e quatro reais), tendo em vista que
deixou de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, e artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de
26.11.2010. deixando de manter convenientemente conservado o referido imóvel,

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mesmo no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio
de 1997 e artigos 1º. e 2º. da Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda
Notificação n. 1.520/12 de 31.07.2012;

- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo
2º da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação
e sem qualquer direito a reclamações;

- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos de
20% (vinte por cento) a título de administração;

- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Departamento de Receita
EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO

— Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 308/12 ao
proprietário de um imóvel sito a Rua José Benedito Meira, Vila Nastri II, com inscrição cadastral n.
01.14.117.0226.001, no valor de R$ 160,00 (Cento e sessenta reais), tendo em vista que deixou de
cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, e artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de 26.11.2010.
deixando de manter convenientemente conservado o referido imóvel,

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mesmo no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio
de 1997 e artigos 1º. e 2º. da Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda
Notificação n. 1.521/12 de 31.07.2012;

- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo
2º da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação
e sem qualquer direito a reclamações;

- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos de
20% (vinte por cento) a título de administração;

- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Departamento de Receita
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SINDICANCIA Nº. 04/2011
RENÊ VIEIRA DA SILVA JUNIOR, Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, usando das atribuições que
o cargo lhe confere, especialmente ante o disposto no Decreto 575 de 14 de outubro de 2.009, RESOLVE:
Arquivar o procedimento de SINDICÂNCIA, conforme deliberação de n. 1684/2012-01.
Itapetininga, 09 de agosto de 2012.
SINDICÂNCIA N° 04/2011

A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA, constituída por força da Portaria 560 de 27 de julho
de 2012 vem, assim como nos termos do artigo 243, I, da Lei Complementar n° 26 de 27 de junho de
2.008, encaminhar para arquivamento o presente processo administrativo de sindicância que foi constituído
para apuração das possíveis responsabilidades, tendo como interessada a Municipalidade de Itapetininga.
Itapetininga, 09 de agosto de 2012.
A COMISSÃO DE SINDICÂNCIA
SINDICANCIA Nº. 09/2006

RENÊ VIEIRA DA SILVA JUNIOR, Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, usando das atribuições que
o cargo lhe confere, especialmente ante o disposto no Decreto 575 de 14 de outubro de 2.009, RESOLVE:
Arquivar o procedimento de SINDICÂNCIA, conforme despacho de fls.117, verso.
Itapetininga, 09 de agosto de 2012.

SINDICÂNCIA N° 09/2006

A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA, constituída por força da Portaria 560 de 27 de julho
de 2012 vem, assim como nos termos do artigo 243, I, da Lei Complementar n° 26 de 27 de junho de
2.008, encaminhar para arquivamento o presente processo administrativo de sindicância que foi constituído
para apuração das possíveis responsabilidades, tendo como interessada a Municipalidade de Itapetininga.
Itapetininga, 09 de agosto de 2012.
A COMISSÃO DE SINDICÂNCIA
SINDICANCIA Nº. 38/2010
RENÊ VIEIRA DA SILVA JUNIOR, Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, usando das atribuições
que o cargo lhe confere, especialmente ante o disposto no Decreto 575 de 14 de outubro de 2.009,
RESOLVE:
Arquivar o procedimento de SINDICÂNCIA, conforme despacho de fls. 62
Itapetininga, 09 de agosto de 2012.
SINDICÂNCIA N° 38/2010
A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA, constituída por força da Portaria 560 de 27 de
julho de 2012 vem, assim como nos termos do artigo 243, I, da Lei Complementar n° 26 de 27 de
junho de 2.008, encaminhar para arquivamento o presente processo administrativo de sindicância que
foi constituído para apuração das possíveis responsabilidades, tendo como interessada a Municipalidade
de Itapetininga.
SINDICANCIA Nº. 02/2012

RENÊ VIEIRA DA SILVA JUNIOR, Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, usando das atribuições que
o cargo lhe confere, especialmente ante o disposto no Decreto 575 de 14 de outubro de 2.009, RESOLVE:

Arquivar o procedimento de SINDICÂNCIA, conforme deliberação de n. 816/2012-01.

Itapetininga, 09 de agosto de 2012.
SINDICÂNCIA N° 02/2012

A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA, constituída por força da Portaria 560 de 27 de julho
de 2012 vem, assim como nos termos do artigo 243, I, da Lei Complementar n° 26 de 27 de junho de
2.008, encaminhar para arquivamento o presente processo administrativo de sindicância que foi constituído
para apuração das possíveis responsabilidades, tendo como interessada a Municipalidade de Itapetininga.

Itapetininga, 09 de agosto de 2012.

A COMISSÃO DE SINDICÂNCIA

Itapetininga, 09 de agosto de 2012.
A COMISSÃO DE SINDICÂNCIA

PÁGINA 10

10 DE
MEMORANDO N° 2180/2012-01

RENÊ VIEIRA DA SILVA JUNIOR, Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, usando das atribuições que
o cargo lhe confere, especialmente ante o disposto no Decreto 575 de 14 de outubro de 2.009, RESOLVE:

Instaurar procedimento de SINDICÂNCIA, para apurar os fatos relatados no Requerimento protocolado
sob o nº. 40578/2011, em Sindicância nº. 12/2012, determinando a respectiva Comissão sejam tomadas
todas as providências que se fizerem necessárias para que, respeitadas as normas vigentes, apresentem
relatório no prazo legal, fazendo publicar a portaria de instauração.

AGOSTO DE

2012

MEMORANDO N° 2185/2012-01
RENÊ VIEIRA DA SILVA JUNIOR, Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, usando das atribuições
que o cargo lhe confere, especialmente ante o disposto no Decreto 575 de 14 de outubro de 2.009,
RESOLVE:
Instaurar procedimento de SINDICÂNCIA, para apurar os fatos relatados no Requerimento
protocolado sob o nº. 37857/2011, em Sindicância nº. 15/2012, determinando a respectiva Comissão
sejam tomadas todas as providências que se fizerem necessárias para que, respeitadas as normas
vigentes, apresentem relatório no prazo legal, fazendo publicar a portaria de instauração.
Itapetininga, 09 de agosto de 2012.

Itapetininga, 09 de agosto de 2012.
SINDICÂNCIA N° 0015/2012
SINDICÂNCIA N° 0012/2012

A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA, constituída por força da Portaria 560 de 27 de julho
de 2012, em atenção ao REQUERIMENTO N° 40578/2011 e da deliberação de n. 2042/2012 do Ilmo.
Secretário de Negócios Jurídicos, assim como nos termos do artigo 241, e seus parágrafos, da Lei
Complementar nº. 26 de 27 de junho de 2008, instaura o presente processo administrativo de sindicância
para apuração das responsabilidades mencionadas no referido memorando, tendo como interessada a
Municipalidade de Itapetininga.

A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA, constituída por força da Portaria 560 de 27 de
julho de 2012, em atenção ao REQUERIMENTO N° 37857/2011, assim como nos termos do artigo
241, e seus parágrafos, da Lei Complementar nº. 26 de 27 de junho de 2008, instaura o presente
processo administrativo de sindicância para apuração das responsabilidades mencionadas no referido
memorando, tendo como interessada a Municipalidade de Itapetininga.
Itapetininga, 09 de agosto de 2012.
A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA

Itapetininga, 09 de agosto de 2012.
MEMORANDO N° 2186/2012-01
A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA
MEMORANDO N° 2183/2012-01

RENÊ VIEIRA DA SILVA JUNIOR, Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, usando das atribuições que
o cargo lhe confere, especialmente ante o disposto no Decreto 575 de 14 de outubro de 2.009, RESOLVE:

Instaurar procedimento de SINDICÂNCIA, para apurar os fatos relatados no Requerimento protocolado
sob o nº. 25362/2012, em Sindicância nº. 13/2012, determinando a respectiva Comissão sejam tomadas
todas as providências que se fizerem necessárias para que, respeitadas as normas vigentes, apresentem
relatório no prazo legal, fazendo publicar a portaria de instauração.

Itapetininga, 09 de agosto de 2012.

SINDICÂNCIA N° 0013/2012

A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA, constituída por força da Portaria 560 de 27 de julho
de 2012, em atenção ao REQUERIMENTO N° 25362/2012, assim como nos termos do artigo 241, e seus
parágrafos, da Lei Complementar nº. 26 de 27 de junho de 2008, instaura o presente processo administrativo
de sindicância para apuração das responsabilidades mencionadas no referido memorando, tendo como
interessada a Municipalidade de Itapetininga.

RENÊ VIEIRA DA SILVA JUNIOR, Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, usando das atribuições
que o cargo lhe confere, especialmente ante o disposto no Decreto 575 de 14 de outubro de 2.009,
RESOLVE:
Instaurar procedimento de SINDICÂNCIA, para apurar os fatos relatados no Requerimento
protocolado sob o nº. 25874/2012, em Sindicância nº. 16/2012, determinando a respectiva Comissão
sejam tomadas todas as providências que se fizerem necessárias para que, respeitadas as normas
vigentes, apresentem relatório no prazo legal, fazendo publicar a portaria de instauração.
Itapetininga, 09 de agosto de 2012.
SINDICÂNCIA N° 0016/2012
A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA, constituída por força da Portaria 560 de 27 de
julho de 2012, em atenção ao REQUERIMENTO N° 25874/2012, assim como nos termos do artigo
241, e seus parágrafos, da Lei Complementar nº. 26 de 27 de junho de 2008, instaura o presente
processo administrativo de sindicância para apuração das responsabilidades mencionadas no referido
memorando, tendo como interessada a Municipalidade de Itapetininga.
Itapetininga, 09 de agosto de 2012.
A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA
MEMORANDO N° 2188/2012-01

Itapetininga, 09 de agosto de 2012.
A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA

RENÊ VIEIRA DA SILVA JUNIOR, Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, usando das atribuições que
o cargo lhe confere, especialmente ante o disposto no Decreto 575 de 14 de outubro de 2.009, RESOLVE:

MEMORANDO N° 2184/2012-01

RENÊ VIEIRA DA SILVA JUNIOR, Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, usando das atribuições que
o cargo lhe confere, especialmente ante o disposto no Decreto 575 de 14 de outubro de 2.009, RESOLVE:

Instaurar procedimento de SINDICÂNCIA, para apurar os fatos relatados no Requerimento protocolado
sob o nº. 25876/2012, em Sindicância nº. 14/2012, determinando a respectiva Comissão sejam tomadas
todas as providências que se fizerem necessárias para que, respeitadas as normas vigentes, apresentem
relatório no prazo legal, fazendo publicar a portaria de instauração.

Instaurar procedimento de SINDICÂNCIA, para apurar os fatos relatados no Requerimento protocolado
sob o nº. 3674/2012, em Sindicância nº. 17/2012, determinando a respectiva Comissão sejam tomadas
todas as providências que se fizerem necessárias para que, respeitadas as normas vigentes, apresentem
relatório no prazo legal, fazendo publicar a portaria de instauração.
Itapetininga, 09 de agosto de 2012.

SINDICÂNCIA N° 0017/2012

Itapetininga, 09 de agosto de 2012.
SINDICÂNCIA N° 0014/2012

A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA, constituída por força da Portaria 560 de 27 de julho
de 2012, em atenção ao REQUERIMENTO N° 25876/2012, assim como nos termos do artigo 241, e seus
parágrafos, da Lei Complementar nº. 26 de 27 de junho de 2008, instaura o presente processo administrativo
de sindicância para apuração das responsabilidades mencionadas no referido memorando, tendo como
interessada a Municipalidade de Itapetininga.

Itapetininga, 09 de agosto de 2012.
A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA

A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA, constituída por força da Portaria 560 de 27 de julho
de 2012, em atenção ao REQUERIMENTO N° 3674/2012, assim como nos termos do artigo 241, e seus
parágrafos, da Lei Complementar nº. 26 de 27 de junho de 2008, instaura o presente processo administrativo
de sindicância para apuração das responsabilidades mencionadas no referido memorando, tendo como
interessada a Municipalidade de Itapetininga.
Itapetininga, 09 de agosto de 2012.
A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA
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ATOS DO SEPREM

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
PORTARIA/SEPREM Nº 054, de 08 de Agosto de 2.012
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. 000853/2012, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos dos Artigos 37 e 185, da Lei Complementar nº. 49, de 23-04-2012 e
Artigo 6° da Emenda Constitucional n° 41/2003, com proventos integrais, a partir de 13-08-2012, a
funcionária MARIA CRISTINA ANDRADE DA SILVA MASTRODOMENICO, Professora de Educação
Básica I, Fundamental, Faixa 03-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 055, de 08 de Agosto de 2.012.
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. 000854/2012, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 37 da Lei Complementar nº. 49, de 23-04-2012 e Art. 6° da
Emenda Constitucional n° 41/2003, com proventos integrais, a partir de 13-08-2012, a funcionária
MÁRCIA TEREZINHA DE CAMPOS FRANCI, Professora de Educação Básica I, Fundamental, Faixa
03-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

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itapetininga
RATIFICAÇÃO
Nos termos do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO fundamentada
no inciso IV do artigo 24 da mencionada lei para a contratação da empresa 4R Sistemas & Assessoria Ltda.
para prestação de serviços técnicos especializados para implantação e cessão de direito de uso de sistemas
de informática especializados em gestão de Administração Pública da Câmara Municipal, incluindo-se a
concessão de licença para instalação de sistemas, a instalação dos sistemas, a conversão de dados préexistentes, o treinamento dos usuários, a prestação de atualização, manutenção e suporte dos sistemas de
informática de Contabilidade Pública, Recursos Humanos, Patrimônio e Gerenciamento de Frota à Câmara
Municipal de Itapetininga, pelo valor global de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais).
Itapetininga, 24 de julho de 2012.
Fuad Abrão Isaac
Presidente

EXTRATOS DE CONTRATOS
Contrato nº 14/2012
Contratante: Câmara Municipal de Itapetininga
Contratado: José Lauro Nalesso
Objeto: Contratação de profissional para realizar visita técnica, emissão de relatórios sobre medições e
auxílio técnico sobre a execução das obras da segunda etapa de construção da nova sede da Câmara
Municipal.
Vigência: 07 (sete) meses, a contar da assinatura
Valor Global: R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).
Data da assinatura: 11 de julho de 2012.
Fuad Abrão Isaac – Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga

Contrato nº 15/2012
Contratante: Câmara Municipal de Itapetininga
Contratado: Empresa Adenira Barreto - ME
Objeto: Prestação de serviços de transmissão ao vivo (online) das Sessões Ordinárias, Extraordinárias,
Solenes e outros eventos promovidos pelo Poder Legislativo, através do site da Câmara, disponibilizar os
arquivos das sessões e eventos já realizados e que venham a ser realizados no site da Câmara mediante
manutenção total do mesmo, bem como outros conteúdos em vídeos de interesse da Câmara.
Vigência: 12 (doze) meses, a contar da assinatura
Valor Global: R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Data da assinatura: 13 de julho de 2012.
Fuad Abrão Isaac – Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga

Contrato nº 16/2012
Contratante: Câmara Municipal de Itapetininga
Contratado: Empresa 4R Sistemas & Assessoria Ltda.
Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados para implantação e cessão de direito de uso de
sistemas de informática especializados em gestão de Administração Pública da Câmara Municipal, incluindose a concessão de licença para instalação de sistemas, a instalação dos sistemas, a conversão de dados préexistentes, o treinamento dos usuários, a prestação de atualização, manutenção e suporte dos sistemas de
informática de Contabilidade Pública, Recursos Humanos, Patrimônio e Gerenciamento de Frota à Câmara
Municipal de Itapetininga.
Vigência: 180 (cento e oitenta) dias, a contar da assinatura
Valor Global: R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais).
Data da assinatura: 24 de julho de 2012.
Fuad Abrão Isaac – Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga
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RETIFICAÇÃO Nº 04 AO EDITAL DE LICITAÇÃO DO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2012
A. Fica alterada a data constante do subitem 1.2 referente ao item 1 – PREÂMBULO, que passa a vigorar
com o seguinte texto:
1.2. Os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO e os envelopes nº 1 - “PROPOSTA” e nº 2 ”DOCUMENTAÇÃO” serão recebidos pelo Pregoeiro até às 14 horas, horário de Brasília, do dia 23 de
agosto de 2.012. A sessão pública dirigida pelo Pregoeiro se dará a seguir, no mesmo dia e local nos termos
das legislações supracitadas, deste edital e dos seus anexos.
B. Fica alterado o subitem 11.2, “b” referente ao item 11 – DA CONTRATAÇÃO, que passa a vigorar
com o seguinte texto:
b) Laudo emitido por laboratório devidamente credenciado pelo INMETRO comprovando a resistência
e a durabilidade da espuma, através de testes de resistência; laudo de adequação do produto às normas NR17 e laudo comprovando que o produto atende à ABNT NBR 15878/2011;
C. No ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA e no ANEXO II – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE
PROPOSTA, onde constam as especificações das poltronas de auditório para mobilidade reduzida, ficam
alteradas as seguintes dimensões mínimas:
Assento: largura mínima de 500mm e 460mm de profundidade mínima (distância entre eixos máxima de
610mm).
Encosto: largura mínima de 500mm e 600mm de altura mínima.
Itapetininga, 08 de agosto de 2012.
Fuad Abrão Isaac
Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga
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