
MUNICÍPIO DE PIRACICABA-SP ANO XLV Nº 10.728

Piracicaba, 03 de fevereiro de 2012

PODER EXECUTIVO

PROJETO DE LEI
Modifica a Lei nº 6.443/09 que “autoriza a Prefeitura do Município de

Piracicaba, através da Secretaria Municipal da Ação Cultural, a repassar recursos
financeiros a título de subvenção e a firmar convênio com entidades sem fins
lucrativos, para o desenvolvimento de atividades de caráter, cultural, artístico e
histórico, revoga a Lei nº 5.166/02 e dá outras providências”, alterada pelas de
nº 7.069/11 e nº 7.140/11.

Art. 1º  O inciso X do art. 1º da Lei nº 6.443, de 15 de abril de 2.009, alterada
pelas de nº 7.069, de 06 de julho de 2.011 e nº 7.140, de 17 de outubro de 2.011,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º ...
....
X – Associação da Orquestra Sinfônica de Piracicaba: R$ 150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais), destinados à execução de apresentações musicais,
conforme cronograma de apresentações estabelecido pela Secretaria Munici-
pal da Ação Cultural;” (NR)

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

BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal

EXPOSIÇÃO JUSTIFICATIVA

Egrégia Câmara,

Estamos encaminhando para apreciação dos Nobres Edis projeto de lei
que “modifica a Lei nº 6.443/09 que “autoriza a Prefeitura do Município de
Piracicaba, através da Secretaria Municipal da Ação Cultural, a repassar recursos
financeiros a título de subvenção e a firmar convênio com entidades sem fins
lucrativos, para o desenvolvimento de atividades de caráter, cultural, artístico e
histórico, revoga a Lei nº 5.166/02 e dá outras providências”, alterada pelas de
nº 7.069/11 e nº 7.140/11".

Preliminarmente, é necessário esclarecer que estamos encaminhando a
presente propositura visando aumentar o valor do repasse de recursos hoje
realizado em favor da Associação da Orquestra Sinfônica de Piracicaba de R$
100.000,00 (cem mil reais) para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais),
destinados à execução de apresentações musicais, conforme cronograma de
apresentações estabelecido pela Secretaria Municipal da Ação Cultural.

Tal propositura se deve ao fato de que a Associação da Orquestra Sinfônica
de Piracicaba se constitui em instituição sem fins lucrativos criada a mais de
100 anos e que tem por objetivos estatutários a promoção social, visando à
inclusão do ser humano na sociedade, através da realização de atividades
culturais de interesse público.

Com os recursos hoje já repassados a referida entidade tem realizado
apresentações gratuitamente a toda à população de Piracicaba e região, que
inclui o conhecido “Concerto da cidade de Piracicaba”, inserido nas
comemorações oficiais de aniversário da cidade e que conta com composições
de autores piracicabanos e de melodias e músicas que tratam da cidade. Outro
concerto realizado é a “Alvorada dos Lírios” que se destina a reverenciar a
memória de Erotides de Campos, um dos mais importantes compositores que
viveram em Piracicaba e que encerra as comemorações da semana que leva o
nome desta personalidade e que foi criada através de lei municipal para
homenageá-lo.

Ambos os concertos são apresentados com excepcional qualidade musi-
cal, por aproximadamente 50 músicos renomados nacional e internacionalmente,
proporcionando a todos que prestigiam as apresentações um espetáculo
inesquecível e que dissemina tanto a cultura local quanto o trabalho destes
profissionais.

Nesse sentido, para manter a estrutura física e de pessoal necessária para
manutenção da gratuidade nas apresentações acima descritas, hoje essa
entidade tem desembolsado valores muito superiores aos repassados por esta
Prefeitura Municipal, necessitando, assim, da ampliação dos repasses, com
vistas a manter a qualidade de suas apresentações.

Ademais, cabe destacar que o aumento no número de apresentações da
Orquestra Sinfônica de Piracicaba é uma demanda recorrente da comunidade
local, que nos tem solicitado que a mesma se apresente mais vezes durante o
ano, razão pela qual estamos realizando aumentos gradativos nos repasses,
dentro das disponibilidades financeiras e orçamentárias do Município.

Vale ressaltar ainda, que estamos enviando com relação ao aumento dos
repasses, a estimativa de impacto orçamentário-financeiro e a declaração do
ordenador de todas as despesas, nos moldes do disposto no art. 16 da Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Desta forma, diante dos argumentos acima expostos é que solicitamos aos
Nobres Vereadores que aprovem a presente propositura por UNANIMIDADE!

Piracicaba, 30 de janeiro de 2012.

BARJAS NEGRI
Prefeito Municip al

Art. 1º  Fica aprovado o convênio celebrado entre a União, por intermédio
do Ministério do Esporte e da Secretaria Nacional de Esporte, Educação,
Lazer e Inclusão Social e o Município de Piracicaba, visando o recebimento
de recursos financeiros, os quais se destinarão à realização de evento
multidisciplinar neste Município, cuja cópia com os objetivos específicos
do convênio e as obrigações das partes constam do anexo que fica fazendo
parte integrante desta Lei.

Parágrafo único. Para a realização dos projetos, programas ou ações
que visem a efetivar os objetivos do convênio de que trata a presente Lei,
o Município de Piracicaba promoverá a celebração de termos aditivos e
outros instrumentos legais que se façam necessários.

Art. 2º  Fica a Prefeitura do Município de Piracicaba autorizada a receber
repasse de recursos financeiros provenientes do orçamento da União,
através do Ministério do Esporte - Secretaria Nacional de Esporte,
Educação, Lazer e Inclusão Social, da ordem de R$ 1.200.000,00 (um
milhão e duzentos mil reais), para realização de evento multidisciplinar no
Município de Piracicaba, previsto no art. 1º, retro.

Parágrafo único.  Para alocação dos recursos de que trata o caput do
presente artigo fica o Município de Piracicaba, autorizado a abrir crédito
adicional suplementar, com fonte de recursos da União, para o exercício
de 2012, na Secretaria Municipal de Turismo, nas dotações orçamentárias
nº 13011 – 23.695.0025.2164 – 339039.

Art. 3º  A contrapartida do Município de Piracicaba na realização do evento
de que trata o art. 1º, retro, corresponderá a R$ 108.000,00 (cento e oito
mil reais), sendo que essas despesas correrão por conta das dotações
orçamentárias nº 13011 – 23.695.0025.2164 – 339039, com fonte de
recursos do Tesouro Municipal, para o exercício de 2.012 e suas respectivas
para os exercícios seguintes, suplementadas, oportunamente, se
necessário.

Art. 4º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal

EXPOSIÇÃO JUSTIFICATIVA

Egrégia Câmara,

Estamos encaminhando aos Nobres Edis projeto de lei que “aprova o
convênio celebrado entre a União, por intermédio do Ministério do Esporte
e da Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social e
o Município de Piracicaba, visando o recebimento de recursos financeiros,
os quais se destinarão à realização de evento multidisciplinar neste
Município e dá outras providências”.

Preliminarmente, cabe esclarecer que os recursos a serem repassados
pela União serão no montante de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos
mil reais), com contrapartida em recursos municipais de apenas R$
108.000,00 (cento e oito mil reais), o que importa em uma contrapartida de
apenas 8,2% do valor total de repasse, para a realização de evento
multidisciplinar.

O evento a ser realizado reunirá atividades esportivas, lúdicas,
recreativas, de meio-ambiente e cidadania, voltadas ao público-alvo,
composto por aproximadamente 13.700 pessoas, entre crianças, jovens,
idosos, trabalhadores, donas de casa, estudantes, servidores públicos,
agricultores, dentre outros e se constituirá na Festa Aviatória, evento já
integrado ao calendário turístico da cidade de Piracicaba, desde 22 de
junho de 2009, através da Lei nº 6.490/09.

Para a Festa deste ano a Prefeitura Municipal interpôs projeto junto ao
Ministério do Esporte, pleiteando o repasse de recursos federais, destinados
ao planejamento e organização da Festa Aviatória, do Show Aerodespotivo,
com a proposta de desenvolver um mega evento que contará com três
etapas (03 e 04/03, 10 e 11/03, 14 e 15/04) a se realizar no Aeroclube de
Piracicaba.

Além do caráter recreativo do evento, o que se objetiva é proporcionar
a quebra de recordes e apresentações nas seguintes modalidades:
paraquedismo, balonismo, ultraleve, vôos à vela (planador), aeromodelismo
e acrobacias aéreas, sendo que para tanto, o evento contará com uma
infraestrutura preparada com todos os itens de segurança obrigatórios
requeridos pela ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil.

Cabe destacar, ainda, que o referido evento deverá contribuir para o
fomento e o desenvolvimento do turismo receptivo na cidade,
movimentando sua economia local e gerando emprego e renda.

Ademais, estamos encaminhando estimativa de impacto orçamentário-
financeiro e declaração de ordenador de despesas, em atendimento ao
disposto no art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Assim, diante de todos os argumentos acima expostos e da grande
importância do evento para a cidade de Piracicaba é que encaminhamos a
presente propositura para análise dessa Ilustre Casa de Leis e contamos
com o alto grau de discernimento dos Nobres Edis para aprovação deste
projeto de lei por UNANIMIDADE!

Piracicaba, 02 de fevereiro de 2012.

BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal

PROJETO DE LEI
Aprova o convênio celebrado entre a União, por intermédio do Ministério do Esporte e da Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social
e o Município de Piracicaba, visando o recebimento de recursos financeiros, os quais se destinarão à realização de evento multidisciplinar neste Município
e dá outras providências.
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PREGÃO ELETRÔNICO nº 06/2012

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento parcelado de tiras
de glicemia e lancetas.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 16/02/2012, às 08h00.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 16/02/2012, às 09h00.

O Edital completo poderá ser obtidos na Divisão de Compras, sita a Rua
Antonio Correa Barbosa, 2233 1º andar, no horário de 08:30h às 16:30h ou
pelo endereço eletrônico http:/www.licitapira.piracicaba.sp.gov.br. Fone (19)
3403-1020. Fax (19) 3403-1024.

Piracicaba, 02 de fevereiro de 2012.

MARIA ANGELINA CHIQUITO ALANIS
Diretora do Departamento de Material e Patrimônio

EXPEDIENTE DO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2012

PORTARIAS ASSINADAS  – Barjas Negri, Prefeito do Município de
Piracicaba, assinou as seguintes Portarias:

 - PRORROGAÇÃO DE CESSÃO  do funcionário público municipal,
Sr. ELIEL SILVEIRA LEVY, Guarda Civil CL/2, lotado junto à Guarda Civil
do Município de Piracicaba, regido pelo Estatuto dos Funcionários Públicos
do Município de Piracicaba, para prestar serviços junto à Prefeitura de São
Pedro, nos termos do art. 2º da Lei Municipal nº 5.994/07, com prejuízo de
vencimentos de 01/01/2012 a 31/12/2012.

  -  EXONERANDO a pedido e com fundamento no artigo 43, da Lei
Municipal nº 1972/72 o Sr. IVO DINARDI TOZI, RG. 29.844.256-5, em
01.02.2012, do cargo que exerce em comissão de Agente Cultural,
referência 07-A, junto a Secretaria Municipal de Ação Cultural.

  -  EXONERANDO a pedido e com fundamento no artigo 43, da Lei
Municipal nº 1972/72 o Sr. VICENTE OLIVEIRA TON, RG. 19.016.170-X,
em 01.02.2012, do cargo que exerce em caráter efetivo de Técnico de
Segurança do Trabalho, referência 10-A, junto a Secretaria Municipal de
Administração.

Departamento de Administração Financeira

Em atendimento a Lei Federal 9452 de 20 de março de 1997
informamos que os recursos recebidos da união , foram os seguintes:

CONVÊNIOS REPASSADOS PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB
DATA RECURSOS
31/jan/12 34.755,80

PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONERACAO-L.C.87/96
DATA VALOR RECEBIDO
31/jan/12123.436,70

COMUNICADO

CONCORRÊNCIA Nº 37/11
Execução de obras de infra-estrutura em trecho de Avenida no bairro Santa
Rita, com fornecimento de materiais, mão-de-obra e equipamentos.

A Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações comunica
que a após a análise do recurso interposto pela empresa BONATO OBRAS
CIVIS LTDA. e impugnação interposta pela empresa CONSTRUTORA E
PAVIMENTADORA CONCIVI LTDA. e, ainda, com base no parecer jurídico
exarado pela Procuradoria Geral que nega provimento ao recurso e acata
a impugnação, o Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal DECIDIU pela
MANUTENÇÃO  do julgamento efetuado por esta Comissão mantendo,
assim, a decisão proferida no dia 23/12/11. Assim sendo, fica marcada
para as 14:00 horas do dia 06/02/2012, a abertura dos envelopes de nº. 02
- Propost a das empresas HABILITADAS  na Sala de Licitações, 1º andar
do Prédio do Centro Cívico Cultural e Educacional “Florivaldo Coelho
Prates”.

Piracicaba, 02 de fevereiro de 2012.

Maria Angelina Chiquito Alanis
Presidente

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 004/2012
PREGÃO N.º 186/2011 - PROCESSO N.º 3248/2011

O SEMAE torna público que nos autos do processo em epígrafe firmou ata
de registro de preços cujas condições, em resumo, são:

CONTRATADA: PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA. – EPP.
Objeto: Registro de Preços para fornecimento de Baterias novas automotivas
para substituição na frota do Semae.
Prazo de validade: 12 (doze) meses
Valor total estimado: R$ 8.829,00 (oito mil e oitocentos e vinte e nove reais).
Valores Unitários:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2012
PREGÃO N.º 186/2011 - PROCESSO N.º 3248/2011

O SEMAE torna público que nos autos do processo em epígrafe firmou ata
de registro de preços cujas condições, em resumo, são:

CONTRATADA: IMPORTADORA ALVAMAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA
AUTOS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para fornecimento de Baterias novas automotivas
para substituição na frota do Semae.
Prazo de validade: 12 (doze) meses
Valor total estimado: R$ 8.403,00 (oito mil e quatrocentos e três reais).
Valores Unitários:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2012
PREGÃO N.º 186/2011 - PROCESSO N.º 3248/2011

O SEMAE torna público que nos autos do processo em epígrafe firmou ata
de registro de preços cujas condições, em resumo, são:

CONTRATADA: ELION COMERCIAL LTDA.
Objeto: Registro de Preços para fornecimento de Baterias novas automotivas
para substituição na frota do Semae.
Prazo de validade: 12 (doze) meses
Valor total estimado: R$ 12.844,00 (doze mil e oitocentos e quarenta e quatro reais).

CONVOCAÇÃO
ASSINATURA DE CONTRATO

PREGÃO N.º 188/2011 - PROCESSO N.º 3275/2011

Convocamos a empresa PQS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA., inscrito
no CNPJ/MF sob n.º 08.903.662/0001-83, na pessoa com poderes para obrigá-
la em ajuste a ser celebrado com o Serviço Municipal de Água e Esgoto –
SEMAE, decorrente da licitação em epígrafe, que tem como objeto a SERVIÇOS
DE INSTALAÇÃO DE PAINÉIS ELÉTRICOS COM DISJUNTORES DE
PROTEÇÃO DE BAIXA TENSÃO, ALIMENTADORES E RESPECTIVOS
MEIOS FÍSICOS DOS TRANSFORMADORES EXISTENTES, DA CABINA DE
FORÇA ATÉ PAINÉIS DE ACIONAMENTO DOS CONJUNTOS
MOTOBOMBAS DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA CORUMBATAÍ, COM
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MÃO DE OBRA E
DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DO CONTRATO.
O ajuste deverá ser celebrado entre os dias 06 e 10 de fevereiro de 2012, das 9
às 12 ou das 14 às 16 horas, nas dependências do SEMAE, na Rua XV de
novembro, 2200, Piracicaba/SP.
Salientamos que antes, e como condição para assinatura, deverão ser entregues
os documentos relacionados no subitem 13 do edital.
A recusa ou desatenção injustificada acarretará as sanções previstas na Lei de
Licitações e no Instrumento Convocatório.

Piracicaba, 01 de fevereiro de 2012.

Helen Takara
Assessora Administrativa

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 006/2012
PREGÃO N.º 002/2012 - PROCESSO N.º 3360/2011

O SEMAE torna público que nos autos do processo em epígrafe firmou ata
de registro de preços cujas condições, em resumo, são:

CONTRATADA: RETROPAC – COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. – ME.
Objeto: Registro de Preços visando a contratação de empresa para prestação
de serviços de manutenção em Retroescavadeiras das marcas Fiat Allis,
JCB, Massey Ferguson e New Holland e Escavadeiras Hidráulicas das
marcas Komatsu e JCB, de propriedade do Semae.
Prazo de validade: 12 (doze) meses

AVISO DE LICITAÇÃO

Comunicamos aos interessados que acha-se aberta nesta Câmara, a
Licitação abaixo relacionada:

Modalidade: Pregão Presencial n.º 03/2012
Objeto:  fornecimento parcelado de polpas de frutas.
Tipo :  menor preço global.
Credenciamento : Dia 15/02/2012 das 09h00 às 09h30.
Início da Sessão Pública: Dia 15/02/2012 às  09h30  no Plenário da Câmara
de Vereadores de Piracicaba, situada na Rua Alferes José Caetano, n.º 834
- Térreo - Piracicaba - Estado de São Paulo.
Informações e Edit al completo  à disposição no Setor de Contratos da
Câmara de Vereadores de Piracicaba, situada na Rua Alferes José Caetano
n.º 834,  subsolo, no horário das 08h00 às 11h00 e das 12h00 às 17h00,
telefones: (19) 3403-7009 e (19) 3403-6529.

Piracicaba, 02 de fevereiro de 2012.
Kátia Garcia Mesquita

Pregoeira Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO

Comunicamos aos interessados que acha-se aberta nesta Câmara, a
Licitação abaixo relacionada:

Modalidade: Pregão Presencial n.º 04/2012
Objeto:  fornecimento parcelado de massas caseiras.
Tipo :  menor preço global.
Credenciamento : Dia 17/02/2012 das 09h00 às 09h30.
Início da Sessão Pública: Dia 17/02/2012 às  09h30  no Plenário da Câmara
de Vereadores de Piracicaba, situada na Rua Alferes José Caetano, n.º 834
- Térreo - Piracicaba - Estado de São Paulo.
Informações e Edit al completo  à disposição no Setor de Contratos da
Câmara de Vereadores de Piracicaba, situada na Rua Alferes José Caetano
n.º 834,  subsolo, no horário das 08h00 às 11h00 e das 12h00 às 17h00,
telefones: (19) 3403-7009 e (19) 3403-6529.

Piracicaba, 02 de fevereiro de 2012.
Kátia Garcia Mesquita

Pregoeira Oficial

JOSELI HELENA RODRIGUES ME, localizado na Rua José Elias de Moraes,
164 – Jardim Caxambu, Piracicaba/SP, IE 535.445.990.113, CNPJ
10.256.153/0001-58, comunica o extravio do talão de Nota Fiscal em branco
de nº 000001 a 000050.

SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL
DE FINANÇAS

COMISSÃO PERMANENTE DE
ABERTURA E JULGAMENTO

DE LICITAÇÕES

SERVIÇO MUNICIPAL
DE ÁGUA E ESGOTO

PODER LEGISLATIVO

Valor total estimado:
Lote 01: R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
Lote 02: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
Lote 03: R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
Lote 04: R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
Lote 05: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
Lote 06: R$ 10.000,00 (dez mil reais)

Descontos ofertados:
Lote 01: 8,00 % (oito por cento)
Lote 02: 8,00 % (oito por cento)
Lote 03: 8,00 % (oito por cento)
Lote 04: 8,00 % (oito por cento)
Lote 05: 8,00 % (oito por cento)
Lote 06: 8,00 % (oito por cento)

Assinatura: 25/01/2012.

EXTRAVIOS
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S & R SOLUTIONS INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE EQUIPAMENTOS LTDA ME

Torna público que requereu junto a SEDEMA - Secretaria Municipal de Defesa
do Meio Ambiente de Piracicaba de forma concomitante a Licença Prévia,
Instalação e Operação para atividade USINAGEM (TORNO, FRESA, ETC.)
SERVIÇO DE SOLDA,  localizado (a) Rua Ataulfo Alves, 315, Bairro –
Higienópolis na cidade de Piracicaba – CEP: 13.424-370.

RESUMO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 05/2012

                A Prefeitura do Município de Saltinho/SP torna Público para
conhecimento de interessados que estão abertas as inscrições ao
PROCESSO SELETIVO Nº 05/2012, para preenchimento de vagas em
caráter de urgência e por período determinado para o Departamento de
Educação e Desenvolvimento Social :

              As inscrições estarão abertas no período de 06 à 10 de Fevereiro
de 2.012. no horário das 08:00 as 11:00 e das 14:00 as 16:30 horas  e
deverão ser feitas através do preenchimento do formulário que estará
disponível no Departamento de Educação e Desenvolvimento Social ,
localizado à Rua Écio Biffe Cavalari nº 351 Bairro São Judas T adeu
Saltinho/SP .

             Documentos exigidos no ato da inscrição:
             RG ( original e xérox)

             Comprovante de escolaridade

      A prova escrita será realizada no dia  12 de Fevereiro de 2012, com
início às 08:00  e término ás 10:00 horas.  As provas serão realizadas nas
dependências da Escola CIEMS Nossa Senhora Aparecida sit a à Rua
Eugenio Furlan n. 345 Bairro Nossa Senhora Aparecida Saltinho/SP .

           O Edital completo com o conteúdo programático estará disponível no
mural   de avisos da Prefeitura Municipal, sita à Avenida Sete de Setembro
n. 1733 Centro Saltinho/SP

Saltinho/SP, 02 de Fevereiro de 2.012.

LEOPOLDO BELMONTE FERNANDEZ
Presidente da Comissão do Processo Seletivo

SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS

A Prefeitura Municipal de Piracicaba vem por meio deste notificar a empresa
Construtora SJK Construtora Ltda., de que foi instaurado procedimento para
apurar infração contratual, abrindo vistas dos autos e prazo de 10 (dez) dias
úteis para apresentação da defesa, referente ao processo 2208/08 – T.P. 75/08.

Piracicaba, 25 de janeiro de 2012.

Engº Arthur A. A. Ribeiro Neto
Secretario Municipal de Obras

LICENÇAS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE SALTINHO

Vagas Emprego Carga horária    
semanal 

Salário 
R$ 

  03 Professor de Ensino Fundamental PI  30 horas    11.08 
 por 
hora 
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