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Os vencedores de inovação na tecnologia do 
#BeTheBossItape 2019

Com a presença de aproximadamente 200 es-
tudantes, foram anunciados os ganhadores do 
Prêmio Municipal #BeTheBossItapê 2019, no 
Auditório “Alcides Rossi”, anexo ao Paço Municipal 
de Itapetininga. O projeto vencedor foi GPS Rural, 
da Fatec de Itapetininga. Os demais, todos do 
IFSP, são: segundo lugar: REscova e na terceira 
colocação, Panda. Também foi concedida men-
ção honrosa ao projeto Pignus. 

Itapetininga é a única cidade que conta com 
a edição municipal do BeTheBoss. A decisão de 
uma rodada municipal é aproximar os estudan-
tes ao setor produtivo, criando uma visão em-
preendedora durante os cursos técnicos e de 
graduação. “Estamos construindo uma cidade 
inteligente. Diversos projetos apresentados aqui 
são implantados em nossa gestão municipal. 
Este é o caminho correto, junto com a participa-

ção dos jovens”, afirmou a chefe do Executivo.
Agora, a primeira colocada irá participar da 

final de Sorocaba, além do melhor projeto se-
lecionado de cada instituição. Foram 95 pro-
jetos inscritos em Itapetininga e 16 finalistas, 
oriundos da Anhanguera, Etec Darcy Pereira 
de Moraes, Fatec, Instituto Federal (IFSP), 
Faculdades Integradas de Itapetininga (FKB), 
Fatec de Itapetininga e a Universidade Aberta 
do Brasil (UAB).  

Para escolher os melhores projetos, os or-
ganizadores montaram uma mesa de jurados 
composta por 7 integrantes. Em cada propos-
ta apresentada, era dada uma nota. O empre-
sário, Valentim Irineu Suchek, um dos maiores 
criadores de gado Canchim do Brasil, destacou 
que a “inovação é a base do desenvolvimen-
to”. Suchek frisou a importância deste tipo de 

AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
SECRETARIA DE
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concurso. “Você aproxima a educação, o jovem, o 
setor produtivo e governo”, analisou.

Já para o diretor da Ciesp de Sorocaba, Erly 
Syllos, o evento cria um ambiente de motivação 
para que os jovens desenvolvam seu potencial 
na criação de novas tecnologias. “A cada ano 
se enriquece mais. Se cria uma sensação para a 
inovar e buscar novas ideias”, ponderou o dire-
tor. Syllos ressaltou a participação da Prefeitura. 
“Itapetininga tem uma gestão no poder público 
municipal que está ativa na inovação. Isso é im-
portante”, contou. 

De acordo com o consultor do Sebrae de 
Sorocaba, Davi Paunovic, o evento tem o papel 
de criar jovens empreendedores já durante o pe-
ríodo em que cursam o ensino médio, técnico 
ou de graduação. “A proposta é desenvolver ne-
gócios que possuem o maior potencial junto ao 
mercado, baseados em tecnologia e maior valor 
agregado”, considerou. O maior aspecto é a mu-
dança do comportamento dos jovens. “Há maior 
engajamento do alunos a partir deste evento”, 

continuou. 
A metodologia é simples no startup, confor-

me Paunovic, é enxergar uma dor do cliente e, 
disso, buscar uma solução inovadora. “Tendo 
como parâmetro o MVP (Produção Mínima 
Viável) para tenha mercado consumidor. Pode 
apresentar protótipo ou estudo. Se faz sentido 
ou não. Para que os jovens possam emergir 
para o empreendedorismo”, relatou o consul-
tor do Sebrae. 

GPS Rural
Um dos integrantes do grupo vencedor com 

o GPS Rural, Guilherme Domingues da Silva, 
explicou que o aplicativo criado já está em 
fase de conclusão. Ele espera que em breve es-
teja aberto para a população. O software será 
encaminhado para a Prefeitura de Itapetininga 
sem custo para disponibilizar aos produtores 
rurais. Com esse aplicativo, quem mora em 
bairros rurais dos 645 municípios do estado de 
São Paulo estarão cadastrados e isso facilitará 
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o acesso rápido para saúde pública, escoamento 
de produção e reconhecimento de cada proprie-
dade com os dados.  “Num curto período de tem-
po estará funcionando”, afirmou. Ele não aguar-
dava que os jurados dariam a primeira colocação 
ao grupo. “Não esperava o primeiro lugar”, con-
tou o estudante de Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas da Fatec, ao lado dos outros dois vence-
dores que também fazem parte do grupo, André 
Luiz dos Santos e Cauê Augusto Lopes Ferreira. 

Vencedores:
1º Lugar - GPS Rural – aplicativo que possi-

bilita a localização de sítios, fazendas e chá-
caras em distritos não cobertos pelos aplica-

tivos convencionais. Com isso, atenderá as 
chamadas de PM, Guarda Civil Municipal e 
SAMU. Fatec

2º Lugar – REscova – aproveita o cabo da 
escova de dente e descarta apenas a parte 
de cima, onde fica a cerda. Projeto de sus-
tentabilidade e preservação de recursos 
naturais. IFSP

3º Lugar - Panda – Aplicativo para que 
pessoas com deficiência possam se comu-
nicar. Já está na loja a versão. IFSP

Menção Honrosa – Pignus – Aplicativo 
para que os pais localizem onde estão seus 
filhos transportados em van escolar. IFSP

1º LUGAR - GPS RURAL
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2º LUGAR - RESCOVA

3º LUGAR - PANDA
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Operação “Itapê + Segura” reúne forças de 
segurança em Distritos e na área urbana de 

Itapetininga
No último sábado (09), foi realizada mais uma 

operação “Itapê + Segura” numa ação integra-
da entre a Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, 
Departamento de Fiscalização de Posturas e 
Vigilância Sanitária, nos Distritos e área urbana 
de Itapetininga.

Durante a ação foram fiscalizados diversos bares 
de Itapetininga e Distritos. No Vale San Fernando, 
um evento foi fechado por falta de álvara de fun-

cionamento. Já no Distrito do Rechã dois ba-
res também foram fechados por estarem com 
documentação irregular. A mesma situação foi 
constatada num bar no Distrito do Tupy que 
também foi fechado.

De acordo com as forças de segurança, a ex-
pectativa é de que diversas outras operações 
sejam realizadas em pontos alternados da ci-
dade.

SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA DE
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Samu, Corpo de Bombeiros e Hospital 
“Dr. Léo Orsi Bernardes” realizam 

treinamento simulado de incêndio 

O Samu Regional Itapetininga, Corpo de 
Bombeiros e o Hospital “Dr. Léo Orsi Bernardes”, 
com o apoio da Guarda Civil Municipal e ETEC 
“Darcy Pereira de Moraes”, promoveram na 
avenida Dr. João Batista Lobato localizada 
atrás do Hospital, um simulado de incêndio 
nas dependências do HLOB. O treinamento si-
mulou o resgate e o atendimento a 14 pacien-
tes resgatados de um incêndio no hospital e a 
evacuação do prédio.

O simulado envolveu três ambulâncias do 
SAMU e uma ambulância do Resgate dos 

Bombeiros que também enviou dois cami-
nhões bomba para combate a incêndio e 
apoio no resgate.

O objetivo do simulado foi criar um am-
biente real e oferecer treinamento a diver-
sas categorias de profissionais do hospital, 
com a orientação técnica para uma even-
tual situação real. Todas as áreas envolvi-
das foram monitoradas para avaliação dos 
procedimentos. Os figurantes foram alunos 
do curso de enfermagem da ETEC “Darcy 
Pereira de Moraes”.

Aline Moura

SAÚDE
SECRETARIA DE
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Na simulação, iniciada às 8h e que teve dura-
ção média de 50 minutos, as 14 vítimas foram 
classificadas conforme a gravidade (verme-
lho, amarelo, verde e preto). As ambulâncias 
foram chegando ao local do acidente com in-
tervalos de minutos, da maneira como ocorre 
na realidade. O SAMU trouxe uma equipe de 
10 profissionais e juntamente com o Corpo de 
Bombeiros montaram a estrutura de apoio ao 
atendimento com o posicionamento de lonas 
de 6×6 metros com as cores vermelha, amare-
la, verde e preto (óbito). Nelas continham ain-
da, equipamentos de primeiros socorros.

Aproximadamente 40 pessoas, entre profis-

sionais do SAMU e Bombeiros, figurantes e 
funcionários do Hospital atuaram no resga-
te das vítimas que após os primeiros aten-
dimentos eram embarcadas nas ambulân-
cias de resgate. 

A realização de treinamentos simulados 
a incêndios e acidentes e a capacidade 
de atender múltiplas vítimas é essencial 
para os hospitais públicos e para as forças 
de resgate. Com a expansão da demanda 
dos centros de saúde, diante de uma situa-
ção real de emergência, é essencial que os 
profissionais estejam aptos a atender seus 
usuários de forma rápida e organizada.
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PROMOÇÃO SOCIAL
SECRETARIA DE

CRAS “Lívia Stefanny Fidélis de Freitas”
A Secretaria Municipal de Promoção Social por 

meio do CRAS “Lívia Stefanny Fidélis de Freitas” 
na última quinta-feira, 7 de novembro, realizou a 
cerimônia de entrega dos certificados aos partici-
pantes do Ciclo de Informações: CRAS e o Mundo 
do Trabalho – Desafios e Possibilidades. 

O CRAS identificou a demanda diante dos aten-
dimentos sociais, em reuniões com a rede inter-
setorial da Educação no território desta unidade, 
sendo identificado que alguns jovens possuem 
dúvidas sobre a possível inserção ao mercado de 
trabalho, os desafios e possibilidades. 

Diante disso, a equipe técnica do CRAS sob a 
supervisão da coordenadora Amy, elaborou um 
ciclo de informações com 4 encontros, cujo con-
teúdo teve como objetivo despertar o interes-
se para a qualificação profissional e a inserção 
ao mercado de trabalho, através do Programa 
Jovem Aprendiz. 

A técnica do CRAS forneceu dicas e informa-
ções de como participar de uma entrevista de 

emprego, orientações de como elaborar um 
currículo, além da simulação de uma entre-
vista. Findou-se o ciclo de informações com a 
equipe técnica do CRAS, agradecendo a par-
ticipação dos jovens presentes e da parceria 
com a Escola Estadual Alceu Gomes. 

O CRAS atua na Proteção Social Básica, na 
questão da prevenção de riscos e vulnerabili-
dades sociais as famílias, e é por meio dessas 
oficinas os usuários da Política da Assistência 
Social tiveram acesso às políticas públicas li-
gadas ao Mundo do Trabalho, através da bus-
ca da autonomia das famílias usuárias do 
serviço, por meio da integração ao mundo do 
trabalho. 

A iniciativa faz parte de um conjunto de ações 
de articulação de políticas públicas e de mobi-
lização, encaminhamento e acompanhamen-
to de pessoas em situação de vulnerabilidade 
e/ou risco social para acesso a oportunidades 
afeitas ao trabalho e emprego.
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TERMO DE RETIFICAÇÃO E NOVA DATA DE ABERTURA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 02/2019 - PROCESSO Nº. 48303/2019. 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES (CARTUCHO BALÍSTICO CALIBRE 12/70 – BAGOS DE 
BORRACHA DE 8MM), PARA USO INSTITUCIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, ATRAVÉS DE 
REPASSE DO CONVÊNIO SICONV Nº 880193/2018 CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E 
SEGURANÇA PÚBLICA E O MUNICÍPIO DE ITAPETININGA, REPRESENTADO PELAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS DE TRÂNSITO E DA SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE EDITAL COMO ANEXO I.
A empresa COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS realizou o seguinte pedido de esclareci-

mento em relação ao prazo de substituição dos produtos contidos no edital:
“À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA/SP
REF. Pregão eletrônico n° 02/2019
A empresa COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS – CBC, vem, mui respeitosamente, pre-

ocupada com a satisfação das necessidades desta Administração apresentar as suas RAZÕES DE 
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO pelos motivos abaixo expostos:
1º Ponto: Prazo de substituição
Nos subitens 13.2 e 13.3 do edital, bem como 5.2 do termo de referência, Vossas Senhorias infor-

mam os prazos de 10 e 05 dias úteis para substituição do material em caso de defeito ou necessida-
de de assistência técnica.
Ocorre que, se considerado o objeto licitado, estes prazos são curtos pois o produto é controlado 

e marcado de forma única para cada cliente. Assim, caso haja a necessidade de qualquer substitui-
ção, deverá ser feita uma nova produção do material.
Além disso, deve ser considerado o prazo necessário para o transporte até o município de 

Itapetininga/SP.
Deste modo, solicitamos que o prazo de substituição, caso venha a ser necessário, seja de 45 dias 

após a notificação do contratante.
ISTO POSTO, é a presente para requerer se digne essa Colenda Comissão de deferir o pedido soli-

citado para resguardo do direito de participarmos do certame.”
 A Prefeitura Municipal de Itapetininga consultou a Secretaria Municipal de Segurança Pública, 

que em resposta emitiu o Memorando nº 82/2019 em suma:
“Diante da exposição da Empresa CBC – Companhia Brasileira de Cartuchos, manifesto-me fa-

vorável ao prolongamento do prazo para substituição caso apresente problemas, pois o objeto do 
convênio é controlado pelo Exército desde sua fabricação e posterior venda, onde dependem de 
expedição de autorizações do Exército.”
Desta forma ficam alteradas as disposições editalícias com o prazo de substituição para até 45 

(quarenta e cinco) dias, nos termos abaixo:

Onde se lê:
9. RECEBIMENTO DO OBJETO 
9.3.2.1. Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 

indicação do Contratante, no prazo máximo de _10 (dez) dias úteis, contados da notificação por 
escrito, mantido o preço inicialmente contratado. (pág. 16)
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13. DA GARANTIA DO OBJETO  
13.2. Durante o período de garantia, a Adjudicatária, independentemente de ser ou não fabricante 

do objeto, obriga-se a substituir, sem ônus para a PREFEITURA DE ITAPETININGA, o objeto que 
apresentar defeitos ou incorreções resultantes da fabricação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias 
úteis, a contar da notificação. (pág. 22)

5.DA GARANTIA (anexo I do edital)
5.2. Durante o período de garantia, a Adjudicatária, independentemente de ser ou não fabricante 

do objeto, obriga-se a substituir, sem ônus para a PREFEITURA DE ITAPETININGA, o objeto que 
apresentar defeitos ou incorreções resultantes da fabricação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias 
úteis, a contar da notificação. (pág. 26).

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - ANEXO I – Termo de Referência 
6.6. Repor, trocar, substituir, recolher, transportar para a origem/destino e vice-versa, no prazo de 

até 10 (dez) dias úteis, às suas exclusivas expensas, no total ou em parte, os materiais em que se ve-
rificarem defeitos, fabricação inadequada, fora dos padrões exigidos, vícios ocultos de fabricação 
ou decorrentes do fornecimento prestado, a contar do recebimento da comunicação expedida pela 
Comissão Técnica designada para gerir e fiscalizar o contrato – (pág. 26).

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO E DAS CONDIÇÕES DE 
SUBSTITUIÇÃO
2.3 Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:
c). Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indica-

ção do Contratante, no prazo máximo de _10 (dez) dias úteis, contados da notificação por escrito, 
mantido o preço inicialmente contratado. (pág. 36)

Leia-se:
9. RECEBIMENTO DO OBJETO 
9.3.2.1. Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a in-

dicação do Contratante, no prazo máximo de _45 (quarenta e cinco dias), contados da notificação 
por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. (pág. 16)

13. DA GARANTIA DO OBJETO  
13.2. Durante o período de garantia, a Adjudicatária, independentemente de ser ou não fabricante 

do objeto, obriga-se a substituir, sem ônus para a PREFEITURA DE ITAPETININGA, o objeto que 
apresentar defeitos ou incorreções resultantes da fabricação, no prazo máximo de 45 (quarenta e 
cinco) dias, a contar da notificação. (pág. 22)

5.DA GARANTIA (anexo I do edital)
5.2. Durante o período de garantia, a Adjudicatária, independentemente de ser ou não fabricante 

do objeto, obriga-se a substituir, sem ônus para a PREFEITURA DE ITAPETININGA, o objeto que 
apresentar defeitos ou incorreções resultantes da fabricação, no prazo máximo de 45 (quarenta e 
cinco) dias, a contar da notificação. (pág. 26)

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - ANEXO I – pág. 26
6.6. Repor, trocar, substituir, recolher, transportar para a origem/destino e vice-versa, no prazo 

de até 45 (quarenta e cinco) dias, às suas exclusivas expensas, no total ou em parte, os materiais 
em que se verificarem defeitos, fabricação inadequada, fora dos padrões exigidos, vícios ocultos 
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de fabricação ou decorrentes do fornecimento prestado, a contar do recebimento da comunicação 
expedida pela Comissão Técnica designada para gerir e fiscalizar o contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO E DAS CONDIÇÕES DE 
SUBSTITUIÇÃO
2.3 Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:
c) Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação 

do Contratante, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da notificação por escrito, 
mantido o preço inicialmente contratado. (pág. 36)
Quanto às informações da página 26 fica retificada também o item de garantia em relação ao 13.3, 

pois na verdade a numeração é do referido subitem é 5.3, seguindo a numeração sequencial.
Diante das alterações acima no que tange a alteração do prazo de substituição dos produtos que 

serão futuramente fornecidos, com esta retificação fica alterada a sessão de abertura eletrônica 
do certame do dia 13.11.2019 para o dia 26.11.2019 às 09:30 horas no sistema eletrônico da Bolsa 
Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo (BEC).
A data para a continuação do recebimento de proposta é 12 de novembro de 2019. O pregão será 

realizado por meio eletrônico no sitio www.bec.sp.gov.br, com abertura da sessão pública, no 
horário de Brasília, às 09h30min do dia 26 de novembro de 2019. Número da Oferta de Compra: 
837100801002019OC00003 (Item nº 01 – ampla concorrência), com critério de julgamento de MENOR 
PREÇO UNITÁRIO. Local e horário para retirada do edital: Praça dos Três Poderes, nº 1.000, 1° an-
dar, Jardim Marabá - Itapetininga, junto ao Setor de Licitação e Convênios, das 09h00m às 17h00, 
mediante pagamento das cópias reprográficas ou, gratuitamente na íntegra através do site www.
itapetininga.sp.gov.br/licitacao e www.bec.sp.gov.br. As propostas deverão obedecer às especifica-
ções deste instrumento convocatório e seus anexos e ser encaminhadas por meio eletrônico após 
o registro dos interessados em participar do certame e o credenciamento de seus representantes 
no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo – CAUFESP, nos termos da cláusula 
segunda do edital. 
O edital completo retificado fica disponível no site www.itapetininga.sp.gov.br/licitacao no íco-

ne Pregão Eletrônico e também no site da BEC (www.bec.sp.gov.br) – oferta de compras nº 
837100801002019OC00003
.

Itapetininga, 11 de novembro de 2019.

DÉBORA CRISTINA MACHADO
PREGOEIRA OFICIAL
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PORTARIA Nº 25, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.
A Secretária Municipal de Negócios Jurídicos e Patrimônio, Dra. Karen Graziela Pinheiro Marques, 

instaura Processo Administrativo Disciplinar, (Autos nº 11/2019) a fim de apurar eventuais faltas 
funcionais praticadas pela funcionária pública municipal M.T.M.C., auxiliar de educação, lotada da 
Secretaria Municipal de Educação.
Narram os fatos, que a conduta da funcionária, viola, em tese, o dever funcional previsto no Estatuto 

dos Funcionários Públicos do Município de Itapetininga (Lei Complementar nº 26, de 27 de Junho 
de 2008).

KAREN GRAZIELA PINHEIROS MARQUES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E PATRIMÔNIO

REPUBLICADA POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA  DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2019 COM BASE NO ART.30-
VI DA LEI 13.019/2014, ALTERADA PELA LEI 13.204/2015 PARA O EXERCÍCIO DE 2020

Objeto: Atendimento à Pessoa Com deficiência na faixa etária de 15 a 29 anos – Projeto Criado Asas. 
1- Considerando o disposto no artigo 30 da Lei nº 13.019, que dispõe sobre a inviabilidade de com-

petição entre as Organizações em razão da natureza singular do objeto do plano de trabalho em 
casos específicos;
2 -  Considerando que esta municipalidade cofinancia a Organização da Sociedade Civil que exe-

cuta Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, através de Serviço Especializado 
para pessoas com deficiência sensorial ou intelectual, na faixa etária de 15 a 29 anos, cuja finalida-
de é assegurar ações sócio educativas, com vistas a emancipação e autonomia deste público.
3 – Considerando que o serviço é de extrema relevância para o município e ao longo dos anos é a 

única Organização que realiza ações de inclusão social especificamente para este público, os quais 
além da situação de vulnerabilidade e risco social que se encontram, também são excluídos dos 
ambientes sociais públicos e alheios a convivência na sociedade.
4 – Considerando que a referida Organização possui uma estrutura física adequada e adaptada aos 

atendimentos, bem como um quadro de profissionais devidamente capacitados para as ações, as 
quais são consideradas especializadas, sendo estas ofertadas através de atividades, em um espaço 
de convivência, com práticas físicas, artesanato, culinária, entre outras, por meio de ações pre-
ventivas, que buscam a qualidade de vida e o desenvolvimento de potencialidades dos usuários do 
serviço, com o propósito de garantir direitos, autonomia, convivência social e comunitária, assegu-
rando a participação inclusiva das pessoas com deficiência intelectual e/ ou múltipla.
5 - Considerando que os serviços executados, dada sua complexidade, não podem sofrer desconti-

nuidade;
6 – Considera-se dispensada, de participar de Edital de Chamamento Público, a Organização da 

Sociedade, abaixo descrita, para a formalização de ajuste (Termos de Colaboração) com cofinancia-
mento de recurso Municipal, para o exercício de 2020.
Encaminhem-se os autos à Assessoria de Comunicação para as medidas previstas no parágrafo 1º 

e 2º do artigo 32 da Lei 13.204/2015.
Após, decorrido o prazo, remeta-se os autos à Secretaria Municipal de Promoção Social para as 

demais providências.
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7 - Ressalta-se que a Organização Social supracitada está instituída no município de Itapetininga e 
cofinanciada há mais de 10 anos, atendendo a referida demanda e tiveram suas contas aprovadas 
em anos anteriores.

Objeto Proposto: 
Nos Moldes do Parágrafo 1º e 2º do Artigo 30 da Lei 13019/2014, ficam os interessados notificados 

a impugnar no prazo de 05 (cinco) dias da presente publicação o processo de dispensa de chama-
mento público, para as Organizações supracitadas.

Itapetininga, 14 de outubro de 2019 

JANAINA DE FÁTIMA DA SILVA RODRIGUES                 ROSEMARA PEIXOTO DE CAMARGO
   MEMBRO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO                                                     MEMBRO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 

VANESSA MARIA PONTES DA SILVA CYRINEU
MEMBRO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA
JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 02/2019, COM BASE NO ART.30-

VI DA LEI 13.019/2014, ALTERADA PELA LEI 13.204/2015 PARA O EXERCÍCIO DE 2020
Objeto: Atendimento à Pessoa Com deficiência acima de 30 anos – Espaço Conviver. 
1- Considerando o disposto no artigo 30 da Lei nº 13.019, que dispõe sobre a inviabilidade de com-

petição entre as Organizações em razão da natureza singular do objeto do plano de trabalho em 
casos específicos;
2 -  Considerando que esta municipalidade cofinancia a Organização da Sociedade Civil que exe-

cuta Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, através de Serviço Especializado 
para pessoas com deficiência sensorial ou intelectual, acima de 30 anos, cuja finalidade é assegurar 
ações sócio educativas, com vistas a emancipação e autonomia deste público.
3 – Considerando que o serviço é de extrema relevância para o município e ao longo dos anos é a 

única Organização que realiza ações de inclusão social especificamente para este público, os quais 
além da situação de vulnerabilidade e risco social que se encontram, também são excluídos dos 
ambientes sociais públicos e alheios a convivência na sociedade.
4 – Considerando que a referida Organização possui uma estrutura física adequada e adaptada aos 

atendimentos, bem como um quadro de profissionais devidamente capacitados para as ações, as 
quais são consideradas especializadas, sendo estas ofertadas através de atividades, em um espaço 
de convivência, com práticas físicas, artesanato, culinária, entre outras, por meio de ações pre-
ventivas, que buscam a qualidade de vida e o desenvolvimento de potencialidades dos usuários do 
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serviço, com o propósito de garantir direitos, autonomia, convivência social e comunitária, assegu-
rando a participação inclusiva das pessoas com deficiência intelectual e/ ou múltipla.
5 - Considerando que os serviços executados, dada sua complexidade, não podem sofrer desconti-

nuidade;
6 – Considera-se dispensada, de participar de Edital de Chamamento Público, a Organização da 

Sociedade, abaixo descrita, para a formalização de ajuste (Termos de Colaboração) com cofinancia-
mento de recurso Municipal, para o exercício de 2020.
Encaminhem-se os autos à Assessoria de Comunicação para as medidas previstas no parágrafo 1º 

e 2º do artigo 32 da Lei 13.204/2015.
Após, decorrido o prazo, remeta-se os autos à Secretaria Municipal de Promoção Social para as 

demais providências.

7 - Ressalta-se que a Organização  Social supracitada está  instituída no município de Itapetininga 
e cofinanciada há mais de 10 anos, atendendo a referida demanda e tiveram suas contas aprovadas 
em anos anteriores.
Objeto Proposto: 
Nos Moldes do Parágrafo 1º e 2º do Artigo 30 da Lei 13019/2014, ficam os interessados notificados 

a impugnar no prazo de 05 (cinco) dias da presente publicação o processo de dispensa de chama-
mento público, para as Organizações supracitadas.

Itapetininga, 14 de outubro  de 2019 

JANAINA DE FÁTIMA DA SILVA RODRIGUES                          ROSEMARA PEIXOTO DE CAMARGO
      MEMBRO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO                                                                  MEMBRO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 

VANESSA MARIA PONTES DA SILVA CYRINEU
MEMBRO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA  DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 03/2019  COM BASE NO ART.30-
VI DA LEI 13.019/2014, ALTERADA PELA LEI 13.204/2015 PARA O EXERCÍCIO DE 2020

Objeto: Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes 
1- Considerando o disposto no artigo 30 da Lei nº 13.019, que dispõe sobre a inviabilidade de com-

petição entre as Organizações em razão da natureza singular do objeto do plano de trabalho em 
casos específicos;
2 -  Considerando que esta municipalidade cofinancia as Organizações da Sociedade Civil que exe-

cutam Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, acolhimento Institucional para 
crianças e adolescentes, que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco social, com vín-
culos familiares fragilizados, ou rompidos, devido às situações de violência física e ou sexual, maus 
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tratos, negligência e abandono, através da garantia da proteção integral dos direitos;
3  -  Considerando que  no município existem três Instituições de Acolhimento que realizam o 

Serviço de Proteção Social de Alta Complexidade, igualmente reguladas pelo ECA – Estatuto da 
Criança e do Adolescente e fundamentadas pelas Orientações Técnicas dos Serviços de Acolhimento 
para Crianças e Adolescentes preconizadas pelo MDS – Ministério do Desenvolvimento Social, 
abrangendo a faixa etária de 0 a 18 anos , de ambos os sexos, encaminhados pela Vara da Infância, 
Ministério Público e Conselho Tutelar; 
4 – Considerando que se trata de serviços prestados em acolhimento, em período integral, sendo 

assim impossível deslocar os assistidos para outra instituição, fato este que provocaria aos mesmos, 
impacto psicológico, perda da autoestima e danos sociais. Contrária a Política de Assistência Social 
implantada a nível Federal, pela Lei Orgânica da Assistência Social e suas Normas Regulamentadoras 
NOB/RH SUAS. Base Legal: Art. 30 e 32 , da Lei Federal nº 13019/2014.
5 - Considerando que os serviços executados, dada sua complexidade, não podem sofrer desconti-

nuidade;
6 - Consideram-se dispensadas, de participarem de Edital de Chamamento Público, as Organizações 

da Sociedade, abaixo descritas, para a formalização de ajustes (Termos de Colaboração) com cofi-
nanciamento de recurso Municipal, para o exercício de 2020.

7 - Ressalta-se que as Organizações Sociais supracitadas estão instituídas no município de 
Itapetininga e cofinanciadas há mais de 10 anos, atendendo a referida demanda e tiveram suas 
contas aprovadas em anos anteriores.

Objeto Proposto: 
Nos Moldes do Parágrafo 1º e 2º do Artigo 30 da Lei 13019/2014, ficam os interessados notificados 

a impugnar no prazo de 05 (cinco) dias da presente publicação o processo de dispensa de chama-
mento público, para as Organizações supracitadas.

Itapetininga, 14 de outubro de 2019 

JANAINA DE FÁTIMA DA SILVA RODRIGUES                             ROSEMARA PEIXOTO DE CAMARGO
    MEMBRO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO                                                                     MEMBRO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 

VANESSA MARIA PONTES DA SILVA CYRINEU
MEMBRO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO
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 JUSTIFICATIVA DE DISPENSA  DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2020 COM BASE NO ART.30-
VI DA LEI 13.019/2014, ALTERADA PELA LEI 13.204/2015 PARA O EXERCÍCIO DE 2020

1- Considerando o disposto no artigo 30 da Lei nº 13.019, que dispõe sobre a inviabilidade de com-
petição entre as Organizações em razão da natureza singular do objeto do plano de trabalho em 
casos específicos;
2 -  Considerando que esta municipalidade cofinancia a Organização da Sociedade Civil que execu-

ta Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade – Instituição de Linga Permanência, 
através de Serviço de Acolhimento Institucional  Para Idosos, que se encontram em situação de 
vulnerabilidade e risco social, com vínculos familiares fragilizados, ou rompidos, devido às situa-
ções  de violência, maus tratos, negligência e abandono, através da garantia da proteção integral 
dos direitos.
3 – Considerando que o serviço é de extrema relevância para o município e ao longo dos anos é a 

única Organização que realiza ações de inclusão social especificamente para este público, os quais 
além da situação de vulnerabilidade e risco social que se encontram, também são excluídos da con-
vivência familiar e comunitária.
4 – Considerando que a referida Organização possui uma estrutura física adequada e adaptada aos 

atendimentos, bem como um quadro de profissionais devidamente capacitados para as ações, as 
quais são consideradas especializadas, sendo estas ofertadas através de atividades, em um espaço 
de convivência, com práticas de terapia ocupacional, passeios, entre outras, por meio de ações 
preventivas, que buscam a qualidade de vida dos usuários do serviço, com o propósito de garantir 
direitos, autonomia, convivência social e comunitária, assegurando a inclusão social do idoso.
5 - Considerando que os serviços executados, dada sua complexidade, não podem sofrer desconti-

nuidade;
6 – Considera-se dispensada, de participar de Edital de Chamamento Público, a Organização da 

Sociedade, abaixo descrita, para a formalização de ajuste (Termos de Colaboração) com cofinancia-
mento de recurso Municipal, para o exercício de 2020.
Encaminhem-se os autos à Assessoria de Comunicação para as medidas previstas no parágrafo 1º 

e 2º do artigo 32 da Lei 13.204/2015.
Após, decorrido o prazo, remeta-se os autos à Secretaria Municipal de Promoção Social para as 

demais providências.

7 - Ressalta-se que a Organização Social supracitada está instituída no município de Itapetininga e 
cofinanciada há mais de 10 anos, atendendo a referida demanda e tiveram suas contas aprovadas 
em anos anteriores.
Objeto Proposto: 
Nos Moldes do Parágrafo 1º e 2º do Artigo 30 da Lei 13019/2014, ficam os interessados notificados 

a impugnar no prazo de 05 (cinco) dias da presente publicação o processo de dispensa de chama-
mento público, para as Organizações supracitadas.

                                                                                                   Itapetininga, 14 de outubro de 2020 

 JANAINA DE FÁTIMA DA SILVA RODRIGUES              ROSEMARA PEIXOTO DE CAMARGO
          MEMBRO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO                                                MEMBRO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 

VANESSA MARIA PONTES DA SILVA CYRINEU
MEMBRO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO
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MINUTA
JUSTIFICATIVA DE DISPENSA  DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 05/2019 COM BASE NO ART.30-

VI DA LEI 13.019/2014, ALTERADA PELA LEI 13.204/2015 PARA O EXERCÍCIO DE 2020
1- Considerando o disposto no artigo 30 da Lei nº 13.019, que dispõe sobre a inviabilidade de com-

petição entre as Organizações em razão da natureza singular do objeto do plano de trabalho em 
casos específicos;
2 -  Considerando que esta municipalidade cofinancia a Organização da Sociedade Civil que execu-

ta Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, que presta Serviço Especializado para 
Pessoas em Situação de Rua, sendo este ofertado para aqueles que utilizam as ruas para espaço de 
moradia e/ou sobrevivência. 
3 – Considerando que o serviço tem a finalidade de assegurar atendimento e ações voltadas para 

o desenvolvimento da convivência, sociabilidade, com a perspectiva do fortalecimento de vínculos 
interpessoais e com os familiares, que oportunizem a construção de novos projetos de vida. 
4 – Considerando que o serviço é de extrema relevância para o município e ao longo dos anos é a 

única Organização que realiza ações de inclusão social especificamente para este público, os quais 
além da situação de vulnerabilidade e risco social que se encontram, também são excluídos da con-
vivência familiar e comunitária.
5- Considerando que a referida Organização Social Civil é a única no Município que realiza o aten-

dimento à pessoa em situação de rua e migrante, por meio de alimentação, documentação, passa-
gens e pernoite, quando necessário, ressaltando que a mesma já possui a estrutura física adequada 
e adaptada aos atendimentos e um quadro de profissionais devidamente capacitados para tal ativi-
dade. Além disso estabelece estreita parceria com o CREAS.
6 – Considerando que a referida Organização possui uma estrutura física adequada e adaptada aos 

atendimentos, bem como um quadro de profissionais devidamente capacitados para as ações.
7 - Considerando que os serviços executados, dada sua complexidade, não podem sofrer desconti-

nuidade;
8 – Considera-se dispensada, de participar de Edital de Chamamento Público, a Organização da 

Sociedade, abaixo descrita, para a formalização de ajuste (Termos de Colaboração) com cofinancia-
mento de recurso Municipal, para o exercício de 2020.
Encaminhem-se os autos à Assessoria de Comunicação para as medidas previstas no parágrafo 1º 

e 2º do artigo 32 da Lei 13.204/2015.
Após, decorrido o prazo, remeta-se os autos à Secretaria Municipal de Promoção Social para as 

demais providências.

9- Ressalta-se que a Organização Social supracitada está instituída no município de Itapetininga e 
cofinanciada há mais de 10 anos, atendendo a referida demanda e tiveram suas contas aprovadas 
em anos anteriores.
Objeto Proposto: 
Nos Moldes do Parágrafo 1º e 2º do Artigo 30 da Lei 13019/2014, ficam os interessados notificados 
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a impugnar no prazo de 05 (cinco) dias da presente publicação o processo de dispensa de chama-
mento público, para as Organizações supracitadas.

Itapetininga, 14 de outubro de 2020 

JANAINA DE FÁTIMA DA SILVA RODRIGUES                      ROSEMARA PEIXOTO DE CAMARGO
    MEMBRO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO                                                             MEMBRO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO

VANESSA MARIA PONTES DA SILVA CYRINEU
MEMBRO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO - PROCESSO N° 21.594/2019: TP 
15/2019;

 A Comissão de Licitação da Prefeitura de Itapetininga, torna público o resultado do julgamento do re-
curso administrativo interposto pela empresa LAGOTELA EIRELLI – EPP (Protocolo n°53012/1/2019), 
em face do Laudo de Classificação da proposta da EMPRESA VITÓRIA CONSTRUÇÕES COMPRA, 
VENDA E ALIENAÇÃO IMOBILIÁRIA – LTDA, cujo objeto consiste na contratação de empresa para 
a construção de ciclovia nas avenidas dr. José Ozi, José de Moraes Terra e rua Paulo Quadri Prestes, 
nos termos dos contratos de repasses nº 844847 e 845648/2017 – celebrados entre o Ministério das 
Cidades e a Prefeitura de Itapetininga. APÓS ANÁLISE DAS RAZÕES RECURSAIS E DO PARECER 
DA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS, O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DECIDIU 
PELA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO INTERPOSTO PELA EMPRESA LAGOTELA EIRELLI – EPP, 
MANTENDO-SE O LAUDO DE CLASSIFICAÇÃO, POR TODOS OS FUNDAMENTOS EXPOSTOS NOS 
AUTOS. Em decorrência da presente decisão, ficam notificadas os proponentes acima citados da 
sessão de continuidade para abertura do envelope de habilitação, que será iniciada no dia de 18 de 
novembro de 2019, às 10:00 horas, no Paço Municipal, na sala de reunião do Setor de Licitação e 
Convênios. A motivação completa do ato e o Parecer Jurídico ficam disponíveis no site www.itape-
tininga.sp.gov.br/licitacao no ícone Tomada de Preços. Itapetininga/SP, 11 de novembro de 2019. 
José Gustavo dos Santos - Presidente em Substituição da Comissão Permanente de Licitação.
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REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE 
SOCIAL DO FUNDEB NO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

DA FINALIDADE E COMPETÊNCIA DO CONSELHO
Art. 1°. O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, 
instituído pela Lei Municipal nº 5131 de 04 de abril de 2007, é organizado na forma de órgão colegia-
do e tem como finalidade acompanhar a repartição, transferência e aplicação dos recursos finan-
ceiros do FUNDEB do Município de Itapetininga.
Art. 2°. Compete ao Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB:
I. Acompanhar e controlar, em todos os níveis, a distribuição dos recursos financeiros do FUNDEB 

Municipal;
II. Acompanhar e controlar, junto aos órgãos competentes do Poder Executivo e ao Banco do Brasil, 

os valores creditados e utilizados à conta do FUNDEB;
III. Supervisionar a realização do censo escolar, no que se refere às atividades de competência do 

Poder Executivo Municipal, relacionadas ao preenchimento e encaminhamento dos formulários 
de coleta de dados, especialmente no que tange ao cumprimento dos prazos estabelecidos;
IV. Supervisionar a elaboração da proposta orçamentária anual do Município, especialmente no se 

refere à adequada alocação dos recursos do FUNDEB, observando-se o cumprimento dos percentu-
ais legais de destinação dos recursos;
V. Acompanhar, mediante verificação de demonstrativos gerenciais disponibilizados pelo Poder 

Executivo, o fluxo e a utilização dos recursos do FUNDEB, conforme disposto no art. 25 da Lei nº 
11.494, de 20/06/2007;
VI. Exigir do Poder Executivo Municipal a disponibilização da prestação de contas da aplicação 

dos recursos do FUNDEB, em tempo hábil à análise e manifestação do Conselho no prazo regula-
mentar;
VII. Manifestar-se, mediante parecer gerencial, sobre as prestações de contas do Município, de 

forma a restituílas ao Poder Executivo Municipal em até trinta dias antes do vencimento do prazo 
para sua apresentação ao Tribunal de Contas competente, conforme Parágrafo Único do art. 27 da 
Lei 11.494, de 20/06/2007;
VIII. Observar a correta aplicação do mínimo de 60% dos recursos do Fundo na remuneração dos 

profissionais do magistério, especialmente em relação à composição do grupo de profissionais, 
cujo pagamento é realizado com essa parcela mínima legal de recursos;
IX. Exigir o fiel cumprimento do plano de carreira e remuneração do magistério da rede municipal 

de ensino;
X. Zelar pela observância dos critérios e condições estabelecidos para exercício da função de con-

selheiro, especialmente no que tange aos impedimentos para integrar o Conselho e para o exer-
cício da presidência e vice-presidência do colegiado, descritos nos §§ 5º e 6º do art. 24 da Lei nº 
11.494/2007;
XI. Requisitar, junto ao Poder Executivo Municipal, a infra-estrutura e as condições materiais ne-

cessárias à execução plena das competências do Conselho, com base no disposto no § 10 do art. 24 
da Lei nº 11.494/2007.
XII. Acompanhar e controlar a execução dos recursos federais transferidos à conta do Programa 

Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE e do Programa de Apoio aos Sistemas de 
Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, verificando os registros contábeis e os 
demonstrativos gerenciais relativos aos recursos repassados, responsabilizando-se pelo recebi-
mento, análise da Prestação de Contas desses Programas, encaminhando ao FNDE o Demonstrativo 
Sintético Anual da Execução Físico-Financeira, acompanhado de parecer conclusivo, e notificar o 
órgão Executor dos Programas e o FNDE quando houver ocorrência de eventuais irregularidades 
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na utilização dos recursos;
XIII. Exercer outras atribuições previstas na legislação federal ou municipal.
§ 1º - O Conselho deve atuar com autonomia, sem vinculação ou subordinação institucional ao 

Poder Executivo Municipal e será renovado periodicamente ao final de cada mandato dos seus 
membros.
§ 2º - As decisões tomadas pelo Conselho deverão ser levadas ao conhecimento do Poder Público 

Municipal e da Comunidade.

DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO
Art. 3°. O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB terá a seguinte 

composição, de acordo com o artigo 3º da Lei Municipal- nº 5131 de 04 de abril de 2007 e conforme 
o estabelecido no inciso IV do § 1º do art. 24 da Lei nº 11.494, de 20/06/2007:
I. 2 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos 1 (um) da Secretaria
Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente;
II. 1 (um) representante dos professores da educação básica pública;
III. 1 (um) representante dos diretores das escolas básicas públicas;
IV. 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas;
V. 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica pública;
VI. 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, um dos quais indicado pela 

entidade de estudantes secundaristas;
VII. Um representante do Conselho Municipal de Educação (caso exista no Município);
VIII. Um representante do Conselho Tutelar (caso exista no Município).
§ 1º. Outros segmentos podem ser representados no Conselho, desde que definido na legislação 

municipal e que seja observada a paridade/equilíbrio na distribuição das representações.
§ 2°. A cada membro titular corresponderá um suplente.
§3°. Os membros titulares e suplentes terão um mandato de dois anos, permitida uma única re-

condução para o mandato subseqüente por apenas uma vez, conforme estabelecido no § 11 do art. 
24 da Lei 11.494/2007.
§4°. A nomeação dos membros ocorrerá a partir da indicação ou eleição por parte dos segmentos 

ou entidades previstas neste artigo.
§5°. Caberá ao membro suplente completar o mandato do titular e substituí-lo em suas ausências 

e impedimentos.
§ 6º. São impedidos de integrar o Conselho, conforme disposto no § 5º do art. 24 da Lei nº 11.494/2007:
I. Cônjuge e parentes consangüíneos ou afins, até terceiro grau, do prefeito, do vice-prefeito e dos 

secretários municipais;
II. Tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que prestem ser-

viços relacionados à administração ou controle interno dos recursos do FUNDEB, bem como côn-
juges, parentes consangüíneos ou afins, até terceiro grau, desses profissionais;
III. Estudantes que não sejam emancipados; e
IV. Pais de alunos que:
a) exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito dos órgãos do 

Poder Executivo Municipal; ou
b) prestem serviços terceirizados ao Poder Executivo Municipal.
§7º. Na hipótese da inexistência de estudantes emancipados, representação estudantil poderá 

acompanhar as reuniões do Conselho com direito a voz.
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DO FUNCIONAMENTO
DAS REUNIÕES

Art.4º. As reuniões ordinárias do Conselho serão realizadas mensalmente, conforme programado 
pelo colegiado.
Parágrafo Único. O Conselho poderá se reunir extraordinariamente por convocação do seu presi-

dente ou de um terço dos seus membros.
Art. 5º. As reuniões serão realizadas com a presença da maioria dos membros do Conselho.
§1º. A reunião não será realizada se o quorum não se completar até 30 (trinta) minutos após a hora 

designada, lavrando-se termo que mencionará os conselheiros presentes e os que justificadamente 
não compareceram.
§2º. Quando não for obtida a composição de quorum, na forma do parágrafo anterior, será convo-

cada nova reunião, a realizar-se dentro de dois dias, para a qual ficará dispensada a verificação de 
quorum.
§3º. As reuniões serão secretariadas por um dos membros, escolhido pelo presidente, a quem 

competirá a lavratura das atas.

DA ORDEM DOS TRABALHOS E DAS DISCUSSÕES
Art. 6º. As reuniões do Conselho obedecerão à seguinte ordem:
I. Leitura, votação e assinatura da ata da reunião anterior;
II. Comunicação da Presidência;
III. Apresentação, pelos conselheiros, de comunicações de cada segmento;
IV. Relatório das correspondências e comunicações, recebidas e expedidas;
V. Ordem do dia, referente às matérias constantes na pauta da reunião.

DAS DECISÕES E VOTAÇÕES
Art. 7º. As decisões nas reuniões serão tomadas pela maioria dos membros presentes.
Art. 8º. Cabe ao presidente o voto de desempate nas matérias em discussão e votação.
Art. 9º. As decisões do Conselho serão registradas no livro de ata.
Art. 10.Todas as votações do Conselho poderão ser simbólicas ou nominais, a critério do colegiado.
§ 1°. Os resultados da votação serão comunicados pelo presidente.
§ 2°. A votação nominal será realizada pela chamada dos membros do Conselho.

DA PRESIDÊNCIA E SUA COMPETÊNCIA
Art. 11. O presidente e o vice-presidente do Conselho serão eleitos por seus pares em reunião do 

colegiado, sendo impedido de ocupar essas funções o representante do Poder Executivo Municipal, 
conforme disposto no § 6º do art. 24 da Lei nº 11.494/2007.
Parágrafo Único. O presidente será substituído pelo vice-presidente em suas ausências ou impedi-

mentos.
Art. 12. Compete ao presidente do Conselho:
I. Convocar os membros do Conselho para as reuniões ordinárias e extraordinárias;
II. Presidir, supervisionar e coordenar os trabalhos do Conselho, promovendo as medidas neces-

sárias à consecução das suas finalidades;
III. Coordenar as discussões e tomar os votos dos membros do Conselho;
IV. Dirimir as questões de ordem;
V. Expedir documentos decorrentes de decisões do Conselho;
VI. Aprovar “ad referendum” do Conselho, nos casos de relevância e de urgência, matérias que 

dependem de aprovação pelo colegiado;



Página 3112-NOV-2019 SEMANÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

VII. Representar o Conselho em juízo ou fora dele.

DOS MEMBROS DO CONSELHO E SUAS COMPETÊNCIAS
Art. 13. A atuação dos membros do Conselho do FUNDEB, de acordo com § 8º do art. 24 da Lei nº 

11.494/2007:
I - Não será remunerada;
II - É considerada atividade de relevante interesse social;
III - Assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou presta-

das em razão do exercício de suas atividades de conselheiro, e sobre as pessoas que lhes confiarem 
ou deles receberem informações; e
IV - Veda, quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores ou de servido-

res das escolas públicas, no curso do mandato:
a) exoneração ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa, ou transferência involuntária do 

estabelecimento de ensino em que atuam;
b) atribuição de falta injustificada ao serviço, em função das atividades do conselho; e
c) afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do término do man-

dato para o qual tenha sido designado.
V - Veda, quando os conselheiros forem representantes de estudantes em atividades do conselho, 

no curso do mandato, atribuição de falta injustificada nas atividades escolares.
Art. 14. Perderá o mandato o membro do Conselho que faltar a quatro reuniões consecutivas ou a 

seis intercaladas durante o ano.
Art. 15. Compete aos membros do Conselho:
I. Comparecer às reuniões ordinárias e extraordinárias;
II. Participar das reuniões do Conselho;
III. Estudar e relatar, nos prazos estabelecidos, as matérias que lhes forem distribuídas pelo pre-

sidente do Conselho;
IV. Sugerir normas e procedimentos para o bom desempenho e funcionamento do Conselho;
V. Exercer outras atribuições, por delegação do Conselho.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 16. As decisões do Conselho não poderão implicar em nenhum tipo de despesa.
Art. 17. Eventuais despesas dos membros do Conselho, no exercício de suas funções, serão objeto 

de solicitação junto à Secretaria Municipal de Educação, comprovando-se a sua necessidade, para 
fins de custeio.
Art. 18. Este Regimento poderá ser alterado em reunião extraordinária, expressamente convocada 

para esse fim, e por deliberação de 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho.
Art. 19. O Conselho, caso julgue necessário, definirá os relatórios e os demonstrativos orçamentá-

rios e financeiros que deseja receber do Poder Executivo Municipal.
Art. 20. O Conselho poderá, sempre que julgar conveniente, conforme Parágrafo Único do art. 25 

da Lei nº 11.494/2007:
I - apresentar ao Poder Legislativo local e aos órgãos de controle interno e externo manifestação 

formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do Fundo;
II - por decisão da maioria de seus membros, convocar o Secretário de Educação competente ou 

servidor equivalente para prestar esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e a execução das 
despesas do Fundo, devendo a autoridade convocada apresentar-se em prazo não superior a 30 
(trinta) dias;
III - requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos referentes a:
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a) licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e serviços custeados com recursos do 
Fundo;
b) folhas de pagamento dos profissionais da educação, as quais deverão discriminar aqueles em
efetivo exercício na educação básica e indicar o respectivo nível, modalidade ou tipo de
estabelecimento a que estejam vinculados;
c) convênios com as instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos e 

conveniadas com o poder público;
d) outros documentos necessários ao desempenho de suas funções;
IV - realizar visitas e inspetorias in loco para verificar:
a) o desenvolvimento regular de obras e serviços efetuados nas instituições escolares com recur-

sos do Fundo;
b) a adequação do serviço de transporte escolar;
c) a utilização em benefício do sistema de ensino de bens adquiridos com recursos do Fundo.
Art. 21. Nos casos de falhas ou irregularidades, o Conselho deverá solicitar providências ao chefe 

do Poder Executivo e, caso a situação requeira outras providências, encaminhar representação à 
Câmara Municipal, ao Tribunal de Contas do Município/Estado e ao Ministério Público.
Art. 22. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação deste Regimento serão solucionados 

por deliberação do Conselho, em qualquer de suas reuniões, por maioria de seus membros presen-
tes.

LISTA DE MEMBROS CACS- FUNDEB QUE PARTICIPARAM DA REVISÃO DO REGIMENTO 
INTERNO. 

l- Representantes do Segmento da Secretaria Municipal da Educação:
a) Titular:Karen Aparecida Soares da Silva  
b)Suplente:Viviane Cristina Cardoso Meira Souza 

II- Representantes do segmento Diretores de Educação Básica:
a) Titular: Giane Zacarias de Mello 
(b) Suplente: Cleyton Iwanezuk Thaczuk 

III- Representantes do Segmento Servidor Técnico – Administrativo das Escolas Públicas:
a) Titular: Lucas Manoel Antunes de Souza Oliveira 
(b) Suplente: Natacha Fernanda de Azevedo 

IV – Representantes do Segmento de Pais de Alunos da Educação Básica:
a) Titular: Tiago Leandro Ferreira 
b)Suplente: João Manoel de Siqueira machado 
c) Titular: Nivalda Leite Cavalcanti Santos  
d) Suplente: Cassiana Batista Santos 

V- Representantes do Segmento do Conselho Municipal:
a) Titular: AGUARDANDO INDICAÇÃO 
b)Suplente: AGUARDANDO INDICAÇÃO 

VI – Representantes do Conselho Tutelar:
a) Titular: Emerson Donizetti O. de Andrade  
b)Suplente: Clayton Roberto F. Soares 
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VII – Representantes dos Estudantes da Educação Básica:
a) Titular: Sthefany Fernandes Machado   
b)Suplente: Francine Aparecida  Rodrigues da Silva  
c) Titular: Não houve Manifestação de Interesse de Alunos do EJA de acordo Com Oficio Gab. SME 

nº 112/2019. 
d) Suplente: Não houve Manifestação de Interesse de Alunos do EJA de acordo Com Oficio Gab. 

SME nº 112/2019. 

VIII- Representantes do Segmento Poder Executivo Municipal;
a) Titular: Ana Paula Palma Severino  
b) Suplente: Cyntia Regina Souza Cruz 

IX- Representantes do segmento Professores da Educação Básica Pública
a) Titular: Geremias Dimas Soares Fogaça 
(b) Suplente: Dulcinéia Aparecida Nunes Correa 

GEREMIAS DIMAS SOARES FOGAÇA
(PRESIDENTE DO CACS-FUNDEB)
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EXTRATO PUBLICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20/2019

Nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93, RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 13/2019, para a con-
tratação da empresa Sino Consultoria e Informática Ltda. - EPP, para a prestação de serviços técni-
cos de informática em desenvolvimento e manutenção do Site da Câmara Municipal de Itapetininga, 
incluindo hospedagem de dados, customização das páginas, treinamentos, conversão da base de 
dados existentes e suporte de usuários, para a Câmara Municipal de Itapetininga, cujo valor é de R$ 
8.760,00 (oito mil, setecentos e sessenta reais).

Itapetininga, 11 de novembro de 2019.

ITAMAR JOSÉ MARTINS 
PRESIDENTE
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