
MUNICÍPIO DE PIRACICABA-SP ANO XLVI  Nº 11.176

Piracicaba, 22 de novembro de 2013

PODER EXECUTIVO
PORTARIA Nº 3.695, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2013.

Designa Gestor e Responsável Técnico do convênio a ser firmado com o
Estado de São Paulo, através de sua Secretaria de Planejamento e
Desenvolvimento Regional, visando a aquisição de caminhão equipado
com guindaste.

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS, Prefeito do Município de Piracicaba,
Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições,

R E S O L V E

Art. 1º Designar os servidores públicos municipais, Paulo Roberto
Costa, CRC/SP nº 1SP115575/O-1, como GESTOR e Evelise Moncaio
Moda, CREA/SP nº 5060765442, como RESPONSÁVEL TÉCNICO, do
convênio a ser firmado com o Estado de São Paulo, através de sua
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional, visando a aquisição
de caminhão equipado com guindaste.

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

Prefeitura do Município de Piracicaba, em 13 de novembro de 2013.

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

JOSÉ ADMIR MORAES LEITE
Secretário Municipal de Finanças

WALDEMAR GIMENEZ
Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento

CLAUDIO BINI
Procurador Geral do Município

Publicada no Diário Oficial do Município de Piracicaba.

MARCELO MAGRO MAROUN
Chefe da Procuradoria Jurídico-administrativa

DECRETO Nº 15.333, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2013.
Recebe em doação, sem ônus ou encargos para a Prefeitura do Município
de Piracicaba, do Conselho de Escola da EM “Antonia Jesuína Camillo
Pipa”, bens que especifica.

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS, Prefeito do Município de Piracicaba,
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições,

D E C R E T A

Art. 1º A Prefeitura do Município de Piracicaba recebe em doação, sem
ônus ou encargos, do Conselho de Escola da EM “Antonia Jesuína Camillo
Pipa”, inscrito no CNPJ sob nº 08.676.905/0001-98, bens especificados na
ata, laudo de avaliação, Termo de Doação e notas fiscais, que integram o
presente Decreto, os quais perfazem um total de R$ 3.023,07 (três mil,
vinte e três reais e sete centavos).

Parágrafo único. Os bens de que trata o caput do presente artigo se
destinarão à Secretaria Municipal de Educação, para uso da Escola Munici-
pal “Antonia Jesuína Camillo Pipa”.

Art. 2º Fica o Departamento de Material e Patrimônio autorizado a cadastrar,
no patrimônio da Prefeitura Municipal, os bens objeto deste Decreto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Piracicaba, em 19 de novembro de 2013.

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

LUIZ ANTONIO BALAMINUT
Secretário Municipal de Administração

ÂNGELA MARIA CASSAVIA JORGE CORRÊA
Secretária Municipal de Educação

CLAUDIO BINI
Procurador Geral do Município

Publicado no Diário Oficial do Município de Piracicaba.

MARCELO MAGRO MAROUN
Chefe da Procuradoria Jurídico-administrativa

DECRETO Nº 15.334, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2013.
Recebe em doação, sem ônus ou encargos para a Prefeitura do Município
de Piracicaba, do Conselho de Escola da EM “Beatriz Aparecida Defante”,
01 (um) porteiro eletrônico que especifica.

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS, Prefeito do Município de Piracicaba,
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições,

D E C R E T A

Art. 1º A Prefeitura do Município de Piracicaba recebe em doação,
sem ônus ou encargos, do Conselho de Escola da EM “Beatriz Aparecida
Defante”, inscrito no CNPJ sob nº 01.604.849/0001-37, 01 (um) porteiro
eletrônico com interfone HDL, modelo F8, fechadura HDL C90, módulo
AZ HDJ, conjunto no valor de R$ 670,00 (seiscentos e setenta reais),
conforme ata, laudo de avaliação, Termo de Doação e nota fiscal, que
integram o presente Decreto.

Parágrafo único. O bem de que trata o caput do presente artigo se
destinará à Secretaria Municipal de Educação, para uso da Escola Municipal
“Beatriz Aparecida Defante”.

Art. 2º Fica o Departamento de Material e Patrimônio autorizado a cadastrar,
no patrimônio da Prefeitura Municipal, o bem objeto deste Decreto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Piracicaba, em 19 de novembro de 2013.

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

LUIZ ANTONIO BALAMINUT
Secretário Municipal de Administração

ÂNGELA MARIA CASSAVIA JORGE CORRÊA
Secretária Municipal de Educação

CLAUDIO BINI
Procurador Geral do Município

Publicado no Diário Oficial do Município de Piracicaba.

MARCELO MAGRO MAROUN
Chefe da Procuradoria Jurídico-administrativa

Continua com anexos __>
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DECRETO Nº 15.335, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2013.
Recebe em doação, sem ônus ou encargos para a Prefeitura do Município
de Piracicaba, do Conselho de Escola da EM “Profa. Antonia Benedita
Eugênio”, bens que especifica.

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS, Prefeito do Município de Piracicaba,
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições,

D E C R E T A

Art. 1º A Prefeitura do Município de Piracicaba recebe em doação, sem
ônus ou encargos, do Conselho de Escola da EM “Profa. Antonia Benedita
Eugênio”, inscrito no CNPJ sob nº 13.362.487/0001-02, 01 (uma) furadeira
de ½”,  550W, com kit, bdecker, 40P HD560K, 110V, no valor de R$ 199,90
(cento e noventa e nove reais e noventa centavos); 01 (uma) lav tanq
2,7k, Colormaq, new pioneer, 6P 110V, no valor de R$ 209,00 (duzentos e
nove reais), perfazendo um total de R$ 408,90 (quatrocentos e oito reais e
noventa centavos), conforme ata, laudo de avaliação, Termo de Doação e
notas fiscais, que integram o presente Decreto.

Parágrafo único. Os bens de que trata o caput do presente artigo se
destinarão à Secretaria Municipal de Educação, para uso da Escola Munici-
pal “Profa. Antonia Benedita Eugênio”.

Art. 2º Fica o Departamento de Material e Patrimônio autorizado a cadastrar,
no patrimônio da Prefeitura Municipal, os bens objeto deste Decreto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Piracicaba, em 19 de novembro de 2013.

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

LUIZ ANTONIO BALAMINUT
Secretário Municipal de Administração

ÂNGELA MARIA CASSAVIA JORGE CORRÊA
Secretária Municipal de Educação

CLAUDIO BINI
Procurador Geral do Município

Publicado no Diário Oficial do Município de Piracicaba.

MARCELO MAGRO MAROUN
Chefe da Procuradoria Jurídico-administrativa

DECRETO Nº 15.336, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2013.
Recebe em doação, sem ônus ou encargos para a Prefeitura do Município
de Piracicaba, do Conselho de Escola da EM “Bruna Ferreira da Silva”, bens
que especifica.

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS, Prefeito do Município de Piracicaba,
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições,

D E C R E T A

Art. 1º A Prefeitura do Município de Piracicaba recebe em doação, sem
ônus ou encargos, do Conselho de Escola da EM “Bruna Ferreira da Silva”,
inscrito no CNPJ sob nº 11.323.403/0001-98, 01 (uma) tela de projeção,
Nardelli, tripé 200x200, NRT005, no valor de R$ 448,50 (quatrocentos e
quarenta e oito reais e cinquenta centavos); 01 (um) rádio, USB, Philco, PH
229, CD/MP3/SD, no valor de R$ 217,00 (duzentos e dezessete  reais); 01
(um) aparelho de DVD, USB, Kar, Philips, DVP3820, MP3/CD/DIVX/CR, no
valor de R$ 141,55 (cento e quarenta e um reais e cinquenta e cinco
centavos), perfazendo um total de R$ 807,05 (oitocentos e sete reais e
cinco centavos), conforme ata, laudo de avaliação, Termo de Doação e
notas fiscais, que integram o presente Decreto.

Parágrafo único. Os bens de que trata o caput do presente artigo se
destinarão à Secretaria Municipal de Educação, para uso da Escola Munici-
pal “Bruna Ferreira da Silva”.

Art. 2º Fica o Departamento de Material e Patrimônio autorizado a cadastrar,
no patrimônio da Prefeitura Municipal, os bens objeto deste Decreto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Piracicaba, em 19 de novembro de 2013.

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

LUIZ ANTONIO BALAMINUT
Secretário Municipal de Administração

ÂNGELA MARIA CASSAVIA JORGE CORRÊA
Secretária Municipal de Educação

CLAUDIO BINI
Procurador Geral do Município

Publicado no Diário Oficial do Município de Piracicaba.

MARCELO MAGRO MAROUN
Chefe da Procuradoria Jurídico-administrativa
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DECRETO Nº 15.337, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2013.
Recebe em doação, sem ônus ou encargos para a Prefeitura do Município
de Piracicaba, do Conselho de Escola da EM “Aparecido Carlos Guzzi”,
bens que especifica.

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS, Prefeito do Município de Piracicaba,
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições,

D E C R E T A

Art. 1º A Prefeitura do Município de Piracicaba recebe em doação,
sem ônus ou encargos, do Conselho de Escola da EM “Aparecido Carlos
Guzzi”, inscrito no CNPJ sob nº 11.087.333/0001-16, 01 (um) aparelho
televisor, tela de 32", Samsung, LCD, no valor de R$ 969,00 (novecentos
e sessenta e nove reais); 01 (uma) guilhotina média, no valor de R$
89,00 (oitenta e nove reais); 01 (um) suporte fixo para TV com fixação
de dois pontos, no valor de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa
centavos); 01 (um) suporte fixo de parede para aparelho de DVD, no
valor de R$ 79,90 (setenta e nove reais e noventa centavos); 01 (um)
aparelho de televisor, tela de 32", Semp Toshiba, no valor de R$ 1.249,00
(um mil, duzentos e quarenta e nove reais), perfazendo um total de R$
2.436,80 (dois mil, quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta centavos),
conforme ata, laudo de avaliação, Termo de Doação e notas fiscais, que
integram o presente Decreto.

Parágrafo único. Os bens de que trata o caput do presente artigo se
destinarão à Secretaria Municipal de Educação, para uso da Escola Munici-
pal “Aparecido Carlos Guzzi”.

Art. 2º Fica o Departamento de Material e Patrimônio autorizado a cadastrar,
no patrimônio da Prefeitura Municipal, os bens objeto deste Decreto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Piracicaba, em 19 de novembro de 2013.

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

LUIZ ANTONIO BALAMINUT
Secretário Municipal de Administração

ÂNGELA MARIA CASSAVIA JORGE CORRÊA
Secretária Municipal de Educação

CLAUDIO BINI
Procurador Geral do Município

Publicado no Diário Oficial do Município de Piracicaba.

MARCELO MAGRO MAROUN
Chefe da Procuradoria Jurídico-administrativa
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DECRETO Nº 15.340, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2013.
Renova a Declaração de Utilidade Pública Municipal do Internacional Futebol
Clube, concedida através da Lei nº 6.421/09.

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS, Prefeito do Município de Piracicaba,
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, e

CONSIDERANDO o disposto no art. 1º, da Lei nº 5.735/06, alterada
pelas de nº 6.198/08 e nº 6.910/10, bem como o parecer favorável do
Conselho Municipal de Esportes Lazer e Atividades Motoras – CONSELAM,
constante de fls. 04, do Processo Administrativo nº 166.142/2013, desta
Prefeitura Municipal,

D E C R E T A

Art. 1º Fica renovada a Declaração de Utilidade Pública Municipal, expedida
através da Lei nº 6.421, de 18 de março de 2.009, do Internacional Futebol

Clube, inscrito no CNPJ sob nº 08.380.722/0001-20, com sede à Rua
Alderico de Oliveira Campos, nº 334, Bairro Javari I, em Piracicaba/SP.

Art. 2º A presente renovação é válida por 02 (dois) anos a contar da data de
publicação deste Decreto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Piracicaba, em 19 de novembro de 2013.

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

JOÃO FRANCISCO RODRIGUES DE GODOY
Secretário Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras - interino

CLAUDIO BINI
Procurador Geral do Município

Publicado no Diário Oficial do Município de Piracicaba.

MARCELO MAGRO MAROUN
Chefe da Procuradoria Jurídico-administrativa

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Concorrência 11/2013

Objeto: execução de obras para a construção de Escola Municipal de
Educação Infantil – EMEI no Bairro Vale do Sol. Com fornecimento de
materiais, mão de obra e equipamentos.

Homologo o procedimento licitatório acima descrito, conforme o parecer da
Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações, ficando o
objeto licitado ADJUDICADO a favor do(s) seguinte(s) participante(s):

EMPRESA(S)
Construtora Quality Ltda

Piracicaba, 19 de novembro de 2013.

Gabriel Ferrato dos Santos
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial nº 156/2013

Objeto: Aquisição de mesas e cadeiras para o refeitório do Centro Cívico.

HOMOLOGO o procedimento licitatório acima descrito, conforme ADJUDICAÇÃO
realizada pelo PREGOEIRO a favor da(s) seguinte(s) empresa(s):

EMPRESA               LOTE
Sudeste Indústria e Comércio de Móveis Escolares Ltda 01.

Piracicaba, 19 de novembro de 2013.

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial nº 178/2013

Objeto: Aquisição de estação repetidora e rádios transceptores.

HOMOLOGO o procedimento licitatório acima descrito, conforme
ADJUDICAÇÃO realizada pelo PREGOEIRO a favor da(s) seguinte(s)
empresa(s):

EMPRESA : Radiohaus Comércio e Tecnologia de Produtos
Eletrônicos Ltda
ITEM : 01, 02 e 03.

Piracicaba, 19 de novembro de 2013.

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

DIVISÃO DE COMPRAS

AVISO DE LICITAÇÃO

Comunicamos que estão abertas as Licitações relacionadas abaixo:

Modalidade: Concorrência nº 16/2013.
Objeto: execução de obras para recapeamento asfáltico em trechos de
vias – Etapa III - 2013, com fornecimento de materiais, mão de obra e
equipamentos. Entrega das Propostas: 27/12/2013 às 11 horas. Abertura
das Propostas: 27/12/2013 às 14 horas.

___________

Modalidade: Concorrência nº 17/2013.
Objeto: execução de obras para recapeamento asfáltico em trechos de
vias – Etapa IV - 2013, com fornecimento de materiais, mão de obra e
equipamentos. Entrega das Propostas: 27/12/2013 às 11 horas. Abertura
das Propostas: 27/12/2013 às 14 horas.

___________

Modalidade: Concorrência nº 18/2013.
Objeto: execução de obras para reforma da EMEI Prof. Walter Radames
Acorsi, no Bairro Jardim Itaberá, com fornecimento de materiais, mão de
obra e equipamentos. Entrega das Propostas: 27/12/2013 às 11 horas.
Abertura das Propostas: 27/12/2013 às 14 horas.

O Edital encontra-se publicado no endereço eletrônico:
www.piracicaba.sp.gov.br e a disposição na Divisão de Compras, sito a
Rua Antônio Corrêa Barbosa, 2233, 1º andar, no horário das 08:30h. às
16:30h. Fone (19) 3403-1020. Fax (0xx19) 3403-1024 e.

Piracicaba, 21 de novembro de 2013.

Maria Angelina Chiquito Alanis
Departamento de Material e Patrimônio

Diretora

DIVISÃO DE COMPRAS

AVISO DE LICITAÇÃO

Comunicamos que estão abertas as Licitações relacionadas abaixo:

Modalidade: Tomada de Preços nº 51/2013.
Objeto: execução de obras para construção de Centro de Apoio Sócio
Educativo – CASE no Bairro Bosque dos Lenheiros, com fornecimento de
materiais, mão de obra e equipamentos. Entrega das Propostas: 10/12/
2013 às 11 horas. Abertura das Propostas: 10/12/2013 às 14 horas.

___________

Modalidade: Tomada de Preços nº 52/2013.
Objeto: execução de obras para construção de rebaixamento de calçadas
e passagem em nível de passeios públicos localizados em vários bairros
do município, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Entrega das Propostas: 10/12/2013 às 11 horas. Abertura das Propostas:
10/12/2013 às 14 horas.

O Edital encontra-se publicado no endereço eletrônico:
www.piracicaba.sp.gov.br e a disposição na Divisão de Compras, sito a
Rua Antônio Corrêa Barbosa, 2233, 1º andar, no horário das 08:30h. às
16:30h. Fone (19) 3403-1020. Fax (0xx19) 3403-1024 e.

 Piracicaba, 21 de novembro de 2013.

Maria Angelina Chiquito Alanis
Departamento de Material e Patrimônio

Diretora

COMUNICADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2013

Prestação de serviços continuados de limpeza e asseio, visando a obtenção
de adequadas condições de salubridade e higiene, em sanitários públicos
ligados à Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente, com
fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra

A Pregoeira comunica que Aberta a sessão de habilitação da empresa
PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. Aberto o envelope
n.º 02 - Documentos, a Pregoeira DELIBEROU por SUSPENDER os
trabalhos e abrir o prazo de 02 (dois) dias úteis para apresentação de
planilhas de readequação de preços e encaminhar referido processo à
Secretaria de Finanças para análise Econômico-Financeira da empresa e,
após, à Unidade Requisitante para análise e parecer quanto às planilhas e
documentos técnicos apresentados para posterior habilitação e julgamento.
Nada mais havendo a tratar, aguarde-se o prazo.

Piracicaba, 21 de novembro de 2013.

Maria Angelina Chiquito Alanis
Pregoeira

SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO Nº 15339, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2013.
Renova a Declaração de Utilidade Pública Municipal do Serrote Futebol
Clube, concedida através da Lei nº 6.537/09.

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS, Prefeito do Município de Piracicaba,
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, e

CONSIDERANDO o disposto no art. 1º, da Lei nº 5.735/06, alterada pelas de
nº 6.198/08 e nº 6.910/10, bem como o parecer favorável do Conselho Municipal
de Esportes Lazer e Atividades Motoras – CONSELAM, constante de fls. 04, do
Processo Administrativo nº 166.143/2013, desta Prefeitura Municipal,

D E C R E T A
Art. 1º Fica renovada a Declaração de Utilidade Pública Municipal, expedida

através da Lei nº 6.537, de 31 de agosto de 2.009, do Serrote Futebol Clube,

inscrito no CNPJ sob nº 66.837.824/0001-29, com sede à Rua Benedito
Bonzon Penteado, nº 600, Bairro Vila Pacaembu, em Piracicaba/SP.

Art. 2º A presente renovação é válida por 02 (dois) anos a contar da data
de publicação deste Decreto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Piracicaba, em 19 de novembro de 2013.

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

JOÃO FRANCISCO RODRIGUES DE GODOY
Secretário Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras - interino

CLAUDIO BINI
Procurador Geral do Município

Publicado no Diário Oficial do Município de Piracicaba.

MARCELO MAGRO MAROUN
Chefe da Procuradoria Jurídico-administrativa
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COMUNICADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 159/2013

Registro de preços para aquisição de toner.

A Pregoeira comunica que após análise da proposta apresentada ao referido
Pregão, tendo como participante a empresa: 3V COM. DE EQUIP. DE
INFORMÁTICA LTDA ME.., DELIBEROU por CLASSIFICÁ-LA.

Após disputa, negociação, análise das documentações apresentadas e
parecer da Unidade Requisitante, DELIBEROU por HABILITA-LA e APROVA-
LA nos itens 01, 02, 03 e 04

Publique-se e encaminhe-se à Autoridade Superior para homologação.

Piracicaba, 21 de novembro de 2013.

Maria Angelina Chiquito Alanis
Pregoeira

COMUNICADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 166/2013
Aquisição de registradores eletrônicos de ponto

A Divisão de Compras comunica que referido Pregão está
CANCELADO, conforme solicitação da Unidade Requisitante.

Publique-se.

Piracicaba, 21 de novembro de 2013.

Maria Angelina Chiquito Alanis
Departamento de Material e Patrimônio

Diretora

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2013

OBJETO: Fornecimento parcelado de medicamentos, durante o
exercício de 2014.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 09/12/2013 às 13h30.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09/12/2013 às 14h.

O(s) Edital(is) completo(s) poderá(ão) ser obtido(s) pelo endereço eletrônico http:/
www.licitapira.piracicaba.sp.gov.br. Fone (19) 3403-1020. Fax (19) 3403-1024.

Piracicaba, 21 de novembro de 2013.

Maria Angelina Chiquito Alanis
Diretora do Depto Material e Patrimônio

 CONVOCAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Piracicaba leva ao conhecimento dos

interessados, fica(m) convocados(as) os(as) candidatos(as) abaixo
relacionados(as) classificados(as) no Concurso Público Edital nº 04/2011
para o emprego em regime CLT, para comparecer(em) no Departamento de
Recursos Humanos, sito a rua Antonio Correa Barbosa, 2233, 7º andar,
centro cívico, no dia   25 de novembro de 2013, as 15:00 horas, munidos(as)
de documentos da relação anexa:

Documento Original:
a) Antecedente Criminal/Poupatempo/se for impresso da internet trazer
copia autenticada de RG;
b) Carteira de Trabalho;
Copia Legível:
c) R.G.- Documento de Identidade;
d) CPF – Cadastro de Pessoa Física;
e) Carteira de Trabalho (foto e qualificação civil);
f ) Título de Eleitor;
g) Comprovante da última eleição;
h) Certidão de Nascimento ou Casamento;
i) Ensino Fundamental Completo;
j) Cartão do Pis/Pasep;
k) 2 (duas) fotos 3x4 recentes;
l) Certificado de Reservista;
Auxiliar de Farmacia:
Classificação Nome:
4ºRN Regina Aparecida A de Souza Braga
32º Natacha Fernadna Dorta Magalhães
33º Lais Carvalho Gambaro
34º Maria de Fátima Soares de Barros
35º Iraide Dadderio
5ºRN Mauro da Paixão Silva
36º Cleonice Costa Correia
37º Vicente de Paula Arcolino
38º Delcineia Fernanda Fabretti Berto
39º Marcenis Costa Correa
6ºRN Maysa Fernanda de Souza Pedro
40º Janaina Loaine Ferreira
41º André Luis Penteado de Souza
42º Ivanete Macedo de Campos
43º Fabiana Bergamin Ribeiro
O não comparecimento no dia e horário estipulados será considerado como
desistência do(a) convocado(a).
É importante ressaltar que, estamos convocando mais candidatos que o
número de vagas para cobrir possíveis desistências.

Piracicaba, 14 de novembro de 2013.

Luiz Antonio Balaminut
 Secretário Municipal de Administração

CONVOCAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Piracicaba leva ao conhecimento dos

interessados, fica(m) convocados(as) os(as) candidatos(as) abaixo
relacionados(as) classificados(as) no Concurso Público Edital nº 03/2013
para o emprego em regime CLT, para comparecer(em) no Departamento de
Recursos Humanos, sito a rua Antonio Correa Barbosa, 2233, centro cívico,
7º andar, no dia 25 de novembro de 2013, as 14:00 horas, munidos(as) de
documentos da relação anexa:

Documento Original:
a) Antecedente Criminal//Poupatempo/ se for impresso da internet, trazer
cópia autenticada do RG;
b) Carteira de Trabalho;
Copia Legível:
c) R.G.- Documento de Identidade;
d) CPF – Cadastro de Pessoa Física;
e) Carteira de Trabalho (foto e qualificação civil);
f ) Título de Eleitor;
g) Comprovante da última eleição;
h) Certidão de Nascimento ou Casamento;
i) Ensino Fundamental Completo com conhecimento de aplicativos de
escritório (Office);
j) Cartão do Pis/Pasep;
k) 2 (duas) fotos 3x4 recentes;
l) Certificado de Reservista;
Auxiliar Administrativo:
Classificação Nome:
2ºRN Saulo Rodriges dos Reis
9º Mariana Prati Figueiredo
10º Marcio Junior Teixeira de Lima
11º Edilene Fernandes Morgado
12º Nataly Christine Fidalgo Zampaolo
O não comparecimento no dia e horário estipulados será considerado como
desistência do(a) convocado(a).
É importante ressaltar que, estamos convocando mais candidatos que o
numero de vagas para cobrir possíveis desistências.

Piracicaba, 18 de novembro de 2013.

Luiz Antonio Balaminut
Secretário Municipal de Administração

INSTRUÇÃO NORMATIVA SEMDES N.º 02, DE 11 DE
NOVEMBRO DE 2013.

Altera dispositivos da Instrução Normativa Semdes nº 01 de 12 de Setembro
de 2012 que dispõe sobre as normas e procedimentos a serem observados
pelas entidades ou organizações sem fins econômicos, no âmbito da Política
de Assistência Social, quando da aprovação de projetos para firmar convênio
com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e dá outras providências.

A COORDENADORIA DE INFORMAÇÃO, MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SO-
CIAL, como unidade encarregada de executar no âmbito da Secretaria o
monitoramento e avaliação das ações de assistência social, a transferência
e controle da utilização de recursos, no uso das suas atribuições, que lhe
foram outorgadas pelo Senhor Prefeito Municipal, quando da edição do
Decreto Municipal n.º 12.816, de 28 de agosto de 2008;

CONSIDERANDO, o relevante interesse da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social em otimizar seus sistemas integrados de gestão e
controle, de forma a padronizar procedimentos internos quando da aprovação
de projetos, repasse de verbas e prestação de contas de recursos públicos
concedidos a entidades sem fins lucrativos, de forma a permitir inspeções,
fiscalizações e auditorias que colaborem para aperfeiçoar a Gestão Pública;

CONSIDERANDO, a Instrução Normativa SCI n.º 01, de 18 de abril de
2006 e Instrução Normativa do TCE 02/2008, que dispõe sobre as normas
e procedimentos a serem observados pelas secretarias ou órgãos da
Administração Direta, quando da aprovação, repasse de verbas e prestação
de contas de recursos públicos concedidos a entidades sem fins lucrativos;

CONSIDERANDO, finalmente o disposto nos Decretos Municipal nº.
14.869/2012 e 15.059/2013 que nomeiam o Grupo de Gestão para
acompanhamento da execução dos convênios,

R E S O L V E
CAPÍTULO I

DAS NORMAS E PROCEDIMENTOS DOS CRITÉRIOS DE
ELEGIBILIDADE

Art. 1º São normas e procedimentos a serem observados pelas entidades
ou organizações sem fins econômicos, no âmbito da Política de Assistência
Social, quando da aprovação de projetos para firmar convênio com a
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social as dispostas na presente
Instrução Normativa, complementares à Instrução Normativa SCI n.º 01,
de 18 de abril de 2006 e Instrução Normativa do TCE 02/2008.

Art. 2º São critérios a serem levados em consideração para fins da
aprovação dos projetos de que trata o artigo anterior:

I - a execução orçamentária em conformidade com o cronograma de
desembolso do Projeto conveniado, no(s) exercício(s) anterior(es);

II - a regularidade nas prestações de contas, no caso de haver convênios
em execução;

III - a participação nas atividades afetas a área da assistência social
promovidas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social;

IV - a adequação dos serviços ao Sistema Único de Assistência
Social - SUAS.

Art. 3º São procedimentos para apresentação dos projetos:
I - a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social torna público as

normas de conveniamento para o exercício de 2014 a partir da data de
publicação desta Instrução Normativa, no Diário Oficial do Município;

II - as entidades deverão enviar seu projeto no Sistema Municipal de
Gestão de Convênios - GESCON, até o dia 07 de outubro 2013, à
Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação-IMA;

III - após análise, e constatado necessidade de retificação, o projeto
será devolvido a entidade, por meio eletrônico, devendo ser reapresentado

com as devidas correções, até o dia 06 de novembro de 2013;
IV - o IMA emitirá parecer conclusivo quanto a aprovação do projeto,

sendo favorável ou não ao estabelecimento do convenio, até o dia 18 de
Novembro de 2013 e encaminhará ao CMAS para deliberação até 21 de
Novembro de 2013;

V - os projetos aprovados deverão ser entregues devidamente assinados
pelo representante legal, juntamente com os documentos abaixo
relacionados, à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, sito a
Rua Alferes José Caetano, 1128 - Centro - Piracicaba, até o dia 29 de
Novembro de 2013;
- Cadastro da entidade e do dirigente;
- Declaração de cumprimento dos condicionantes legais;
- Plano de trabalho - descrição do projeto;
- Relação nominal dos atendidos (do mês de referência);
- Termo de ciência e notificação relativo à tramitação do processo perante
o tribunal de contas do Estado de São Paulo;
- Inscrição no CMDCA/CMAS;
- Certidão de Utilidade Pública Federal ou Estadual ou Municipal;
- Comprovante de inscrição e de situação cadastral - CNPJ;
- Ata de posse da atual diretoria;
- Estatuto Social da Entidade;
- Comprovante de conta corrente;
- Certidão negativa conjunta SRF/PGF ;
- Certidão negativa tributos estaduais;
- Certidão negativa tributos municipais;
- Certidão negativa FGTS;
- Certidão negativa INSS.

VI - os documentos que trata o item V deste artigo não poderão estar
com suas validades vencidas, não sendo aceitos protocolos de documentos
e projetos com documentos faltantes;

VII - os projetos entregues fora do prazo serão submetidos a uma nova
análise para serem aprovados ou não, o que poderá acarretar prejuízo no
seu cofinanciamento, sendo que o término do convênio não excederá   o
dia 31/12/2013;

Parágrafo único. Os novos convênios a serem firmados fora do período
estabelecido no art. 4º desta Instrução e com execução dentro do exercício
seguirão cronograma próprio, mantendo-se inalteradas as demais determinações.

CAPÍTULO II
DA ASSINATURA DO CONVÊNIO

Art. 4º São procedimentos a serem observados para a assinatura de convênios:
I - a assinatura do convenio se dará na primeira quinzena do mês de

janeiro de 2013;
II - o convênio será assinado pelo representante legal da entidade;
III - as entidades cujos documentos tiveram sua validade vencida no

período entre a entrega do documento e a formalização do processo, não
poderão assinar o convênio enquanto perdurar as irregularidades;

IV - a vigência do convênio será em conformidade com o estabelecido
no Termo de Convênio.

Parágrafo único. Para as entidades que estiverem condicionadas ao
disposto no inciso III do artigo anterior, a vigência será de acordo com a
data da regularização das pendências, não podendo ser esta, superior a 90
(noventa) dias do início do exercício do conveniamento.

CAPÍTULO III
DO REPASSE DOS RECURSOS E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 5º Os repasses de recursos observarão às seguintes diretrizes:
I - a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social iniciará os re-

passes no 1º (primeiro) dia útil do mês de fevereiro, somente às entidades
que entregarem a prestação de contas anual até o ultimo dia útil de janeiro
ao IMA - Setor de Operação e Controle de Fundos;

II - Os repasses de recursos serão mensais, estando estes consignados
às prestações de contas da seguinte forma: A liberação da terceira parcela
de recursos estará consignada à prestação de contas da primeira, a quarta
parcela estará consignada à prestação de contas da segunda parcela e
assim sucessivamente, de acordo com disponibilidade financeira.

Art. 6º A prestação de contas mensal observará os seguintes procedimentos:
I - as entidades conveniadas deverão entregar, impreterivelmente, os

documentos de comprovação da utilização dos recursos recebidos no mês
até o 5º. dia útil do mês subsequente ao do recebimento, conforme segue:
- Relação das despesas efetuadas no mês;
- Relatório consubstanciado;
- Lista de presença e folha de frequência (dos usuários atendidos);
- Documentos comprobatórios da despesa, em via original e cópia;
- Cópia dos cheques;
- Autenticação / informação a qual o recurso se refere;
- Extrato bancário (conta corrente e aplicação financeira/poupança);
- Ressarcimento (declaração e cópia do cheque); e,
- Cronograma de desembolso.

II - O setor de Operação  e Controle de Fundos terá 5 (cinco) dias úteis,
após a entrega e análise da prestação de contas dos recursos recebidos no
mês anterior, para o repasse de novos recursos, em caso de reincidência
de irregularidades os recursos só serão repassados após a aprovação da
prestação de contas;

III - a análise será efetuada, em conformidade com a ordem de entrega
das prestações na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social;

IV - para as prestações que apresentarem irregularidades, será dado
um prazo inicial de 15 (quinze) dias para regularização das pendências;

V - permanecendo a irregularidade ou ainda, nos casos em que a
notificação não for atendida, será dado prazo de mais 5 (cinco) dias;

VI - se mesmo assim persistir a irregularidade, será dada mais 48 horas
e, passado esse prazo o processo será encaminhado para Jurídica para
rescisão do convênio.

Art. 7º A prestação de contas anual se dará até o ultimo dia útil do mês
de janeiro do ano subsequente ao do repasse de recursos.

Art. 8º Os modelos dos documentos solicitados para conveniamento e
prestação de conta estarão disponíveis no sistema GESCON.

Art. 9º A presente Instrução Normativa entra em vigor na data de sua
publicação, com  efeitos retroativos a 12 de setembro de 2013.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, em 11 de novembro de 2013

MARINELZA DA SILVA
Coordenadora de Informação, Monitoramento e Avaliação

ELIETE NUNES F. DA S. SECAMILLI
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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Dispõe sobre a atualização do Fator de Conversão e dá outras providencias

JOSE ADMIR MORAES LEITE, Secretário Municipal de Finanças da
Prefeitura do Município de Piracicaba no uso de suas atribuições legais.

Considerando a Lei Complementar Municipal nº 224, de 13 de novembro
de 2008, que dispõe sobre a consolidação das leis que disciplinam o
sistema tributário municipal.

Considerando a Edição da Lei Federal nº 8.383, de 30/12/1991 - Institui
a Unidade Fiscal de Referencia - UFIR, altera Legislação do Imposto de
Renda e dá outras providencias;

Considerando a Lei Municipal nº 4.018, de 27 de dezembro de 1995 -
Extingue a UFMP - Unidade Fiscal do Município de Piracicaba, adota a
UFIR - Unidade Fiscal de referencia como medida de valor e parâmetro de
atualização monetária de valores previsto na Legislação Municipal vigente
e dá outras providencias;

Considerando a edição da Lei Federal nº 10.192, de 14/02/01 - Dispõe
sobre medidas complementares ao Plano Real e dá outras providencias;

Considerando, a Lei Municipal nº 6.640, de 22 de dezembro de 2009, que
“Autoriza o Município de Piracicaba a aplicar o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
como medida de valor e parâmetro de atualização monetária dos valores
previstos na legislação municipal vigente”;

Considerando, finalmente, a edição da Portaria S.F. nº 02/2.003, de 06
de maio de 2003 com alterações introduzidas pela Portaria S.F. nº 01/2.009,
de 30 de dezembro de 2009,

RESOLVE:
Art. 1º Fica fixado em 3,0917 (Três vírgula zero nove dezessete) O Fator
de Conversão - FC a vigorar a partir de 01 de dezembro de 2013 e que
será utilizado como medida de valor e parâmetro de atualização monetária
de valores previsto na legislação tributária relativo ao Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza - ISS (variável) e Imposto Sobre a Transmissão de
Bens Imóveis Inter vivos – ITBI IV.

Art. 2º O Fator de Conversão - FC ora apurado é o resultado do acréscimo
da variação do INPC – IBGE ocorrida no mês de Outubro de 2013 no valor
de 0,61% (Zero vírgula sessenta e um por cento) ao Fator de Conversão
- FC do mês de Novembro de 2013.

Art. 3º - Conforme ANEXO I fica atualizada a Tabela dos índices relativos
à UFMP – Unidade Fiscal do Município de Piracicaba, UFIR - Unidade
Fiscal de Referencia - UFIR e ao FC - Fator de Conversão, de acordo com
a Portaria S.F. nº 02/2003 alterada pela Portaria S.F. nº 01/2009, que será
utilizado como medida de valor e parâmetro de atualização monetária de
valores, previsto na legislação tributária relativa ao Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza - ISS (variável) e Imposto Sobre a transmissão de
Bens imóveis Inter vivos – ITBI IV.

Art. 4º- Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação
e seus efeitos a partir de 01 de dezembro de 2013.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Piracicaba, 19 de novembro de 2013.

JOSE ADMIR MORAES LEITE
Secretário Municipal de Finanças

§ 2º As notas fiscais de serviços concernentes à obra cujo ISSQN esteja
devidamente recolhido aos cofres municipais, serão atualizadas da data de
sua emissão até a data da emissão do “VISTO DE CONCLUSÃO” ou
“HABITE-SE”, pelos índices de atualização da Pauta Fiscal e deduzidas da
base de cálculo apurada conforme o “caput” deste artigo.

Art. 3º Caso se constate que o imposto recolhido não atinge o mínimo
fixado na pauta fiscal ora aprovada, será o contribuinte obrigado a recolher
a diferença que se apurar, no prazo de 15 (quinze dias) e será notificada do
lançamento do respectivo Imposto, por Edital de Lançamento, no Diário
Oficial do Município de Piracicaba, sem prejuízo dos acréscimos relativos
à correção monetária, multa de mora e juros moratórios.
Parágrafo Único. O prazo aludido no caput terá inicio depois de decorrido 15
dias da data de expedição do Visto de Conclusão.

Art. 4º O requerimento do pedido de concessão de isenção do ISSQN
devido pela construção de residência de até 70 (setenta) m2, executada
pelo proprietário do imóvel, com auxílio gratuito de outras pessoas, sem
remuneração, deverá ser protocolado antes do inicio da obra e ser
acompanhado de: qualificação do interessado; declaração que o proprietário
não possui outro bem imóvel, casa ou terreno, bem como não haver outras
construções no imóvel que, somadas, ultrapassem 70 (setenta) m2 de
construção; número do CPD do imóvel; cópia atualizada da matrícula do
imóvel.
Parágrafo Único. A cópia atualizada da matricula do imóvel não poderá
ultrapassar o período de 06 (seis) meses correspondente entre a data de
sua expedição e a data da expedição do “VISTO DE CONCLUSÃO” ou
“HABITE-SE”.

Art. 5º O reconhecimento do direito à isenção do ISSQN relativo à construção
em regime de mutirão será feito pelo Chefe da Divisão de Fiscalização,
após a comprovação de que o proprietário não possui outro bem imóvel,
casa ou terreno, feita pelo Chefe da Divisão de Cadastro Imobiliário, com
base nos dados cadastrais disponíveis e na matricula do imóvel em questão.

Art. 6º O ISSQN relativo aos “VISTO DE CONCLUSÃO” ou “HABITE-SE”,
emitido até 31/12/2003, terá vencimento em 15 dias da data da publicação do
Edital de Convocação, exceto os já notificados nos termos da legislação vigente.

Parágrafo Único. Em relação ao exercício de 2004, os “VISTO DE
CONCLUSÃO” ou “HABITE-SE” emitidos até a data de 24/01/2004, terão
seus vencimentos em 15 dias desta.

Art. 7º O “VISTO DE CONCLUSÃO” ou “HABITE-SE”, somente será entregue
ao interessado após a baixa ou averbação do ISSQN pago, no sistema de
controle de lançamento e pagamentos da Prefeitura.

Art. 8º Os tabeliães, os escrivães e os demais serventuários de ofício,
deverão efetivar os atos quando praticados mediante a apresentação do
“VISTO DE CONCLUSÃO” ou “HABITE-SE”, somente se do mesmo constar
carimbo com os dizeres “ISS CONSTRUÇÃO CIVIL REGULARIZADO NOS
TERMOS DO ART. 269, DA LCM Nº 224/2008” aposto pela Divisão de
Fiscalização da Secretaria Municipal de Finanças, sob pena de responsabilidade
nos termos do Artigo 28, Inciso VI da Lei Complementar Municipal nº 224/2008.
Paragrafo Único – A exigência a que refere o ‘“caput” deste Artigo somente se
aplicará com relação aos documentos emitidos a partir de 01 de agosto de 2013

Art. 9º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação
e seus efeitos a partir de 01 de dezembro de 2013.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Piracicaba, 19 de novembro de 2013.

JOSE ADMIR MORAES LEITE
Secretário Municipal de Finanças

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Dispõe sobre a atualização da Pauta Fiscal e dá outras providencias

JOSE ADMIR MORAES LEITE, Secretario Municipal de Finanças da
Prefeitura do Município de Piracicaba, usando das atribuições que lhe são
conferidas por lei.

Considerando a necessidade de se alterar a pauta Fiscal, atualmente,
em vigor, para efeito de expedição do “VISTO DE CONCLUSÃO” ou
“HABITE-SE”;

Considerando o que determina o Artigo 229, Itens III, IV e V da Lei
Complementar Municipal nº 224, de 13 de novembro de 2008 “dispõe sobre
a consolidação das que disciplina o sistema tributário municipal”, que trata
do local do ISSQN para efeitos de recolhimento do tributo;

Considerando o que determina o Artigo 241, § 2º, Itens II e IV da Lei
Complementar Municipal nº 224, de 13 de novembro de 2008 “dispõe sobre
a consolidação das que disciplina o sistema tributário municipal”, que trata
da responsabilidade pelo crédito tributário do ISSQN para efeitos de
recolhimento do tributo;

Considerando o que determina o Artigo 102, Item II, Parágrafo único
da Lei Complementar Municipal nº 224, de 13 de novembro de 2008 “dispõe
sobre a consolidação das que disciplina o sistema tributário municipal”, que
trata da isenção do ISSQN do regime de mutirão;

Considerando o que determina o Artigo 244 Lei Complementar Munici-
pal nº 224, de 13 de novembro de 2008 “dispõe sobre a consolidação das
que disciplina o sistema tributário municipal”, que trata da base de cálculo
do ISSQN, com nova redação dada pelo Art. 3º da Lei Complementar
Municipal nº 243, de 15 de dezembro de 2009;

Considerando o que determina o Artigo 269, §§ 1º a 4º da Lei
Complementar Municipal nº 224, de 13 de novembro de 2008 “dispõe sobre
a consolidação das que disciplina o sistema tributário municipal”, que trata

da expedição do “Habite-se” ou “Visto de Conclusão”;
Considerando, finalmente, o que determina a Lei Municipal nº 6.640,

de 22 de dezembro de 2009, que “Autoriza o Município de Piracicaba a
aplicar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) como medida de valor e
parâmetro de atualização monetária dos valores previstos na legislação
municipal vigente”;

RESOLVE:

Art. 1º Fica aprovada a Pauta Fiscal anexa a esta Instrução Normativa -
Tabela de Preço por m2 de mão de obra de construção imobiliária - para
cálculo do ISSQN de construção civil do Município de Piracicaba, com
vigência a partir de 01 de dezembro de 2013.
Parágrafo Único. A Pauta Fiscal ora aprovada é o resultado do acréscimo
da variação do INPC – IBGE ocorrida no mês de Outubro de 2013 no valor
de 0,61% (Zero vírgula sessenta e um por cento) na Pauta Fiscal do
mês de Novembro de 2013.

Art. 2º O valor do imposto devido será calculado pela aplicação da alíquota
vigente sobre a base de cálculo resultante da aplicação dos valores da
Pauta Fiscal ao objeto construído, com base em dados fornecidos pelo
projeto, pela Secretaria Municipal de Obras ou estimados pela Divisão de
Fiscalização.
§ 1º Do valor da base de cálculo do imposto poderá ser deduzido o valor das
notas fiscais de serviços concernentes á obra, bem como, o montante
pago a título de salário da mão de obra própria aplicada na construção,
acrescido dos encargos sociais do empregador, devidamente recolhidos e
comprovados com documentação hábil.

INSTRUÇAO NORMATIVA S. F. Nº 27 / 2013

INSTRUÇAO NORMATIVA S. F. Nº 26 / 2013
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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 SAÚDE
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

DATA VALOR RECEBIDO
14/11/2013 30.000,00
ATENCÃO BÁSICA

DATA VALOR RECEBIDO
11/11/2013 709.011,42

TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA

COTA-PARTE ROYALTIES - PETROLEO
DATA VALOR RECEBIDO
19/11/2013 5.075,60

PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM

DATA VALOR RECEBIDO
20/11/2013 395.311,31

COTA PARTE IMP.S/PROPR. TERRIT. RURAL ITR
DATA VALOR RECEBIDO
20/11/2013 1.398,06

CONVÊNIOS REPASSADOS PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E COMBATE A FOME

PISO BÁSICO VARIAVEL II
DATA VALOR RECEBIDO
18/11/2013 2.000,00

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 SAÚDE

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
DATA VALOR RECEBIDO
20/11/2013 177.600,00

EDITAL DE CREDENCIAMENTO 006/2013

A Prefeitura do Município de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal
de Turismo, convida os interessados, que estará procedendo o
CREDENCIAMENTO, de pessoa(s) jurídica(s), visando patrocínio e auxilio
para realização do evento: "Natal - Luz e Arte, Canta Noel e Casa de Noel",
que será realizado de 30 de Novembro de 2013 à 06 de janeiro de 2014. A
inscrição deverá ser realizada no período de 20 à 25 de novembro de 2013,
na Secretaria Municipal de Turismo. Para efetuar a inscrição é necessário
que a empresa se encaixe nos seguintes critérios:

ITEM 01 - DO CREDENCIAMENTO:
1.1 Poderão participar do presente credenciamento apenas pessoas jurídicas
com idoneidade perante o Poder Público, em todas as esferas, desde que
satisfaçam as condições fixadas neste Edital;

ITEM 02 - DOS DOCUMENTOS:
2.1 A documentação, abaixo mencionada, deverá ser protocolizada e
apresentada na Secretaria Municipal de Turismo, localizada na Rua Antônio
Corrêa Barbosa, nº. 2233, 8º andar, nesta cidade e Estado, das 8:30 às
16:30 horas, enquanto vigorar este credenciamento:
2.2 Solicitação de Credenciamento, conforme Modelo constante do Anexo
I, deste Edital;
2.3 Cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
2.4 Cópia do Contrato Social ou Estatuto Social devidamente registrado, no órgão
competente e suas devidas alterações de reformulação, para pessoa jurídica;
2.5 Indicação do responsável para assinatura do Termo de Adesão.

ITEM 03 - DA APROVAÇÃO:
3.1 Verificada a regularidade da documentação exigida, a Secretaria Mu-
nicipal de Turismo aprovará o credenciamento;
3.2 No caso do credenciamento válido de diversas empresas, a seleção se
dará por SORTEIO;
3.3 Havendo sorteio, o mesmo será realizado em dia e horário estipulado
pela Secretaria Municipal de Turismo.

ITEM 04 - DA CONTRAPARTIDA:
Em contrapartida à adesão ao evento Natal - Luz e Arte, Canta Noel e Casa
de Noel, o Aderente/Patrocinador terá direito de:
4.1 Divulgar sua empresa ou marca, poderá instalar uma arvore de natal no
entorno do Casarão do Turismo, bem como constar o nome ou marca da
empresa nos documentos, informações e todo o sistema de divulgação
oficial do Município, relacionado ao Evento;
4.2 Utilizar e citar sua condição de patrocinadora do Evento, nos meios de
comunicação impressa, televisiva, rádio e de internet, sendo vedada qualquer
aferição de renda sobre o Evento;
4.3 Deverá ser observada em todas as publicidades acima, a logomarca da
Prefeitura e da Secretaria Municipal de Turismo - SETUR realizadora do  Evento.

Piracicaba, 19 de novembro de 2013.

Rosemeire Calixto Massarutto de Oliveira
Secretária Municipal de Turismo

__________

ANEXO I

SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO

CREDENCIAMENTO N.º 06/2013

(Nome da empresa/interessado), localizada à .................., n.° ............,
Bairro ............., Município de ................., inscrita no CNPJ n.°
....................................., por intermédio de seu representante legal, o(a)
Sr.(a) ......................, (qualificação), portador(a) da Carteira de Identidade
nº ................................ e inscrito(a)  no CPF nº. ......................................,
vem solicitar seu CREDENCIAMENTO, conforme disposto no item 2.2 do
Edital de Credenciamento nº  01/2013.

Pelo presente, DECLARAMOS nosso comprometimento em patrocinar o
evento "Natal - Luz e Arte, Canta Noel e Casa de Noel", de acordo com as
exigências e especificações constantes do Edital.

Para assinatura do Termo de Adesão respectivo, indicamos o(a) Sr(a):

Nome:

Nacionalidade:

Estado Civil:

Profissão:

Cargo que ocupa na empresa:

Documentação - RG: CPF:

Piracicaba, ___ de ________________ de 2013.

_____________________________
Assinatura do Responsável

Contratada: AVERSA MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. - CNPJ
nº 16.788.511/0001-50 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 130.965/2013.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 104/2013.
Objeto: aquisição de veículos.
Valor: R$ 518.045,00 (quinhentos e dezoito mil e quarenta e cinco reais).
Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 11/11/2013.

COMUNICADO
TOMADA DE PREÇOS Nº 45/13

Execução de obras de infraestrutura em Avenida do Bairro Santa Rita, com
fornecimento de materiais, mão-de-obra e equipamentos.

A Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações comunica
que a empresa PROJECON PROJETOS E CONSTRUÇÃO CIVIL
PIRACICABA LTDA – EPP, interpôs recurso quanto a decisão desta Comissão.

Diante do exposto, fica cancelada a abertura do envelope de nº 02 – Proposta
que estava marcada para o dia 22/11/2013 às 14:00 horas e abrimos o prazo
de 05 (cinco) dias úteis para eventual IMPUGNAÇÃO ao recurso apresentado,
conforme determina a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

Piracicaba, 21 de novembro de 2013.

Renato Alves de Oliveira
Presidente

COMUNICADO
TOMADA DE PREÇOS Nº 42/13

Execução de obras para ampliação de Escola Municipal de Educação
Infantil, no Bairro Morada do Sol, com fornecimento de materiais, mão-
de-obra e equipamentos.

A Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações comunica
que após a análise das propostas apresentadas ao referido certame licitatório
e com base nas declarações do representante da Unidade Requisitante
quanto à regularidade dos atestados técnicos, planilhas e declarações dos
Anexos C, bem como os preços estarem compatíveis com os praticados
no mercado, tendo como participantes as empresas: MARQUES
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, MV CONSTRUTORA LTDA – EPP,
PROJECON – PROJETOS E CONSTRUÇÃO CIVIL PIRACICABA LTDA –
EPP, VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, FORMA
ENGENHARIA LTDA, GREGÓRIO CONSTRUTORA LTDA – EPP e
CONSTRUTORA QUALITY LTDA – EPP, DELIBEROU por APROVAR, por
propor menor preço, a empresa CONSTRUTORA QUALITY LTDA – EPP.

Publique-se e aguarde-se o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, conforme
determina a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

Piracicaba, 21 de novembro de 2013.

Renato Alves de Oliveira
Presidente

__________

COMUNICADO

CONCORRÊNCIA Nº 13/13

Prestação de serviços para sinalização horizontal (pintura manual) e verti-
cal (placas e colunas), em pavimentos de vias urbanas existentes,
implantação e manutenção, com fornecimento de materiais, mão de obra,
transportes e equipamentos, conforme Memorial Descritivo.

A Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações comunica
que após a análise dos documentos apresentados ao referido certame
licitatório e com base na Análise da Documentação realizada pela Unidade
Requisitante quanto à regularidade dos atestados técnicos e das declarações
do Anexo C, tendo como participantes as empresas: VIASERV
SINALIZAÇÃO LTDA – EPP, A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA,
PONTUALI CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, VERSÁTIL
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA – EPP,
DELIBEROU por INABILITAR a empresa VERSÁTIL COMÉRCIO E
SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA – EPP e HABILITAR as demais
empresas participantes.

Não havendo manifestação de recurso no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, fica marcado para o dia 03/12/2013 às 14h a abertura do enve-
lope de nº 02 - Proposta.

Publique-se.

Piracicaba, 21 de novembro de 2013.

Renato Alves de Oliveira
Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N.º 153/2013 –
PROCESSO N.º 2885/2013

Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de aproximadamente
9.600 (nove mil e seiscentas) cestas básicas de alimentos, limpeza e
higiene pessoal, para serem distribuídas aos funcionários ativos,
aposentados e pensionistas do semae, durante o ano de 2014.
Início da sessão pública para entrega e abertura dos envelopes: 05/12/
2013, às 08h30min, na Sala de Licitações do SEMAE, situada na Rua XV de
Novembro, 2.200 – Piracicaba/SP.

__________

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N.º 154/2013 –
PROCESSO N.º 2968/2013

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento tampas para pena d’água.
Início da sessão pública para entrega e abertura dos envelopes: 06/12/
2013, às 08h30min, na Sala de Licitações do SEMAE, situada na Rua XV de
Novembro, 2.200 – Piracicaba/SP.

__________

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N.º 155/2013 –
PROCESSO N.º 2895/2013

Objeto: Prestação de serviços de transporte de escavadeira hidráulica em
zona rural e urbana do município de Piracicaba, com utilização de cavalo
mecânico com carreta tipo prancha/rampa, com capacidade de carga mínima
de 23.000 (vinte e três mil) kg.
Início da sessão pública para entrega e abertura dos envelopes: 09/12/
2013, às 08h30min, na Sala de Licitações do SEMAE, situada na Rua XV de
Novembro, 2.200 – Piracicaba/SP.

Consulta/Aquisição gratuita dos editais: www.semaepiracicaba.sp.gov.br
ou ainda no Setor de Protocolo, situado no endereço acima, de 2ª a 6ª feira,
das 9 às 16 horas mediante recolhimento de R$ 10,00 (dez reais) –
Informações: fone (19) 3403-9614/9623 e fax (19) 3426-9234.

Piracicaba, 21 de novembro de 2013.

Vlamir Augusto Schiavuzzo
Presidente do SEMAE

COMISSÃO PERMANENTE PROCESSANTE

DECISÃO FINAL

(Processo Administrativo Disciplinar nº 2484/2013)
Engº. Vlamir Augusto Schiavuzzo, Presidente do Serviço Municipal de Água e
Esgoto de Piracicaba – SEMAE, no uso das atribuições que lhe são conferidas
por Lei, baseado no Relatório Final da Comissão Permanente Processante,
constituída através do Ato nº 939 de 21 de dezembro de 2012, homologa o
procedimento e ratifica a conclusão apresentada no Processo nº 2484/2013,
adotando-a como fundamento e razão de decidir e, por conseguinte, determina
aplicação da penalidade de demissão ao servidor Juan Raphael Dias Rodrigues,
nos termos do art. 201, V, por violação ao art. 195, caput e do art. 111 c/c art.
195, I, todos do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Piracicaba
– Lei nº. 1972/72, bem como o ressarcimento à Autarquia dos valores
correspondentes à remuneração dos dias 23/10/2012, 24/10/2012, 25/10/
2012, 26/02/2013, 27/02/2013, 28/05/2013, 29/05/2013, 31/05/2013, 04/06/
2013, 05/06/2013, 06/06/2013, 07/06/2013, 14/06/2013, 10/07/2013, 11/07/
2013, 12/07/2013, 15/07/2013, 16/07/2013, 17/07/2013, 18/07/2013, 19/07/
2013, 22/07/2013, 23/07/2013, 24/07/2013, 25/07/2013 e 26/07/2013.
Encaminhe-se à Divisão de Recursos Humanos para providências.

Piracicaba, 18 de novembro de 2013.

Vlamir Augusto Schiavuzzo
Presidente do SEMAE

SECRETARIA MUNICIPAL
DE TURISMO

PROCURADORIA GERAL

SERVIÇO MUNICIPAL
DE ÁGUA E ESGOTO

COMISSÃO PERMANENTE DE
ABERTURA E JULGAMENTO DE

LICITAÇÕES
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COMISSÃO PERMANENTE PROCESSANTE

DECISÃO FINAL
(Processo Administrativo Disciplinar nº 2362/2013)

Engº. Vlamir Augusto Schiavuzzo, Presidente do Serviço Municipal de Água
e Esgoto de Piracicaba – SEMAE, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei, baseado no Relatório Final da Comissão Permanente
Processante, constituída através do Ato nº 939 de 21 de dezembro de
2012, homologa o procedimento e ratifica a conclusão apresentada no
Processo nº 2362/2013, adotando-a como fundamento e razão de decidir e,
por conseguinte, determina o arquivamento do presente processo.

Encaminhe-se ao Setor de Protocolo.

Piracicaba, 18 de novembro de 2013.

Vlamir Augusto Schiavuzzo
Presidente do SEMAE

AVISO DE LICITAÇÃO

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

Modalidade: Pregão Presencial n.º 124/2013
Objeto: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18.00
E 30.00 BTUS INSTALADO.
Tipo: menor preço global por Item.
Credenciamento: Dia 02/12/2013 das 09 às 09h30.
Início da Sessão Pública: Dia 05/12/2013 às 09h30 na Sala de Reuniões
da Câmara de Vereadores de Piracicaba – Prédio Anexo, situada na Rua
São José, no. 547 - Centro Piracicaba - Estado de São Paulo.
Informações e Edital 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, 22 de Novembro de 2013.

Kátia Garcia Mesquita
Pregoeira Oficial

Extrato de Contrato

Modalidade: Pregão Presencial n.º 97/2013.
Contrato n.º: 81/2013
Processo n.º: 1493/2013
Contratada: Paschoal Rizzato & Cia Ltda ME
Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos
veículos oficiais da Câmara de Vereadores de Piracicaba
Período de Vigência: 12/11/2013 a 11/11/2014.
Valor Total: R$ 70.000,00 (setenta mil reais) estimados.
Data de assinatura: 01/11/2013.

Piracicaba, 12/11/2013.

João Manoel dos Santos
- Presidente -

Comunicado

João Manoel dos Santos, Presidente da Câmara de Vereadores de Piracicaba,
no uso de suas atribuições, homologa a  Conclusão da Comissão ao
Processo Administrativo Disciplinar, no. 1.812/13.
Assunto: Apuração do recebimento de horas extras indevidas.
Conclusão da Comissão: Aplicação da Penalidade de Suspensão de 30
(trinta) dias, com fulcro no art. 201, inciso IV c.c. art. 208, inciso II e arts.
205 e 212 da Lei Municipal no. 1.972/72.

Piracicaba,  19 de novembro de 2013.

João Manoel dos Santos
Presidente

Administração
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