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Município: Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista
Entidade: Oficina de Caridade de Santa Rita de Cássia
Objeto: repasse de subvenção social para auxiliar no 

desenvolvimento das atividades do projeto de corte, costura e 
bordado, destinado a população local.

Assinatura: 28/01/2015
Valor: R$ 72.814,21
Vigência: 31/12/2015
Lei Municipal nº 2.909/15
Repasse de Subvenção Social nº 12/2015
Município: Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista
Entidade: Centro Social, Assistencial, Educacional e Cultural 

“Sonho de Criança”
Objeto: repasse de subvenção social para auxiliar no 

desenvolvimento de ações voltadas ao Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos para as crianças e adolescentes de 
06 a 15 anos – Espaço Amigo.

Assinatura: 29/01/2015
Valor: R$ 161.735,76
Vigência: 30/06/2015
Lei Municipal nº 2.909/15
Repasse de Subvenção Social nº 13/2015
Município: Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista
Entidade: Centro Social, Assistencial, Educacional e Cultural 

“Sonho de Criança”
Objeto: repasse de subvenção social para auxiliar no 

desenvolvimento de ações voltadas ao Serviço de Acolhimento 
Institucional para crianças e adolescentes com idade entre 0 a 
17 anos e 11 meses – Casa Lar.

Assinatura: 29/01/2015
Valor: R$ 245.860,56
Vigência: 31/12/2015
Lei Municipal nº 2.909/15
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2015
EDITAL RESUMIDO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 983/2014
Flaubert Guenzo Noda, Autoridade Competente desta Pre-

feitura, faz saber aos interessados que se acha aberto o Pregão 
Presencial para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO 
DE CRÉDITOS DISPONIBILIZADOS EM CARTÃO ELETRÔNICO, 
MAGNÉTICO OU ORIUNDO DE OUTRAS TECNOLOGIAS, PARA 
UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PATROCÍNIO PAULISTA, ESTADO DE SÃO PAULO, EM ESTA-
BELECIMENTOS COMERCIAIS ESPECIALIZADOS. As propostas 
e documentações serão recebidos até as 09:00 horas quando, 
impreterivelmente e após o credenciamento dos proponentes, 
terá início a sessão pública para abertura do envelope nº 01 
(PROPOSTA). Serão abertos no dia 02 de março de 2015, trans-
correndo de acordo com o edital. O Edital completo encontra-se, 
gratuito, à disposição dos interessados no seguinte site: www.
patrociniopaulista.sp.gov.br. Na Seção de Licitação da Prefeitura 
Municipal, também poderá ser retirado e, prestadas as infor-
mações que se fizerem necessárias, no horário de expediente.

Patrocínio Paulista/SP, 12 de fevereiro de 2015.
Flaubert Guenzo Noda
Autoridade Competente

 PEDREGULHO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

 EDITAL RESUMIDO DO CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2015
A Prefeitura Municipal de Pedregulho, Estado de São Paulo, 

torna público que realizará, na forma prevista no artigo 37 da 
Constituição Federal, a abertura de inscrições ao CONCURSO 
PÚBLICO DE PROVAS E DE PROVAS E TÍTULOS para o preenchi-
mento de vagas dos cargos abaixo especificados providos pelo 
Regime Celetista. O Concurso Público será regido pelas instru-
ções especiais constantes do presente instrumento elaborado de 
conformidade com os ditames da Legislação Federal e Municipal 
vigentes e pertinentes.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 - A organização, aplicação e correção do Concurso 

Público serão de responsabilidade da CONSESP – Concursos, 
Residências Médicas, Avaliações e Pesquisas Ltda.

1.1.1- As provas serão aplicadas na cidade de Pedregulho 
– SP.

1.1.2- Em razão da indisponibilidade de locais suficientes 
ou adequados na cidade de realização das provas, estas, a 
critério da CONSESP, poderão ser realizadas em outras cidades 
próximas.

Valor: R$ 107.000,00 mensais
Vigência: 30/06/2015
Lei Municipal nº 2.907/14
Repasse de Subvenção Social nº 03/2015
Município: Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista
Entidade: Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista
Objeto: manutenção dos serviços médicos da ESF – Equipe 

da Saúde da Família.
Assinatura: 28/01/2015
Valor: R$ 42.000,00 mensais
Vigência: 30/06/2015
Lei Municipal nº 2.907/14
Repasse de Subvenção Social nº 04/2015
Município: Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista
Entidade: Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista
Objeto: auxilio para manutenção de despesas de custeio, 

material de consumo, serviços de terceiros e recursos humanos.
Assinatura: 28/01/2015
Valor: R$ 214.700,00 mensais
Vigência: 30/06/2015
Lei Municipal nº 2.907/14
Repasse de Subvenção Social nº 05/2015
Município: Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista
Entidade: Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista
Objeto: manutenção dos serviços do SAMU, para assegurar 

o funcionamento 24 horas.
Assinatura: 28/01/2015
Valor: R$ 27.000,00 mensais
Vigência: 30/06/2015
Lei Municipal nº 2.906/14
Repasse de Subvenção Social nº 06/2015
Município: Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista
Entidade: APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excep-

cionais
Objeto: repasse de subvenção social para o desenvolvi-

mento educacional voltado para o aprendizado especializado à 
criança portadora de deficiência visual e auditiva.

Assinatura: 28/01/2015
Valor: R$ 76.927,53
Vigência: 31/12/2015
Lei Municipal nº 2.910/15
Repasse de Subvenção Social nº 07/2015
Município: Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista
Entidade: APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excep-

cionais
Objeto: repasse de subvenção social para manutenção da 

criança e do adolescente portadora de deficiência física, mental 
ou múltipla, entre 1 mês de vida e 40 anos de idade.

Assinatura: 28/01/2015
Valor: R$ 55.800,00
Vigência: 31/12/2015
Lei Municipal nº 2.911/15
Repasse de Subvenção Social nº 08/2015
Município: Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista
Entidade: APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excep-

cionais
Objeto: repasse de subvenção social para atendimento 

especializado à pessoa portadora de deficiência, seus cuidadores 
e família.

Assinatura: 28/01/2015
Valor: R$ 97.269,57
Vigência: 30/09/2015
Lei Municipal nº 2.909/15
Repasse de Subvenção Social nº 09/2015
Município: Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista
Entidade: Centro Comunitário Maria do Rosário
Objeto: repasse de subvenção social para desenvolvimento 

das ações na área de proteção social básica, com oferecimento 
de atividades ligadas ao Serviço de Convivência e Fortalecimen-
to de Vínculos com Idosos acima de 60 anos – Creche do Idoso.

Assinatura: 28/01/2015
Valor: R$ 69.961,92
Vigência: 31/12/2015
Lei Municipal nº 2.909/15
Termo de Repasse de Subvenção Social nº 10/2015
Município: Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista
Entidade: Instituição Assistencial Frederico Ozanan
Objeto: repasse de subvenção social para atendimento aos 

idosos de ambos os sexos, em regime residencial.
Assinatura: 28/01/2015
Valor: R$ 96.621,38
Vigência: 30/09/2015
Lei Municipal nº 2.909/15
Repasse de Subvenção Social nº 11/2015

conforme item 4.2 alínea d). Decidiu a Comissão pela classi-
ficação das demais propostas por preencherem os requisitos 
editalícios. Fica aberto o prazo improrrogável de 03 (três) dias 
úteis para interposição de eventuais recursos.

Patrocínio Paulista/SP, 12 de fevereiro de 2015.
Flaubert Guenzo Noda
Autoridade Competente
 EXTRATOS
Termo de Adesão para Serviço Voluntário
Município: Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista
Voluntário: Anderson Carlos Favoto
Objeto: prestação de serviços voluntário, atividade não 

remunerada, para pintura dos vestiários do campo de futebol do 
bairro “Jardim Continental”.

Assinatura: 05/12/2014
Vigência: 03 dias (08 a 10 de dezembro)
1º Termo Aditivo ao Convênio 15/2013
Município: Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista
Entidade: APAE
Objeto: Repasse financeiro federal à entidade, Serviço de 

Proteção Social Especial de Média Complexidade
Valor: R$ 10.800,00
Assinatura: 22/12/2014
2º Termo Aditivo ao Convênio 14/2013
Município: Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista
Entidade: APAE
Objeto: Repasse financeiro estadual à entidade, Programa 

de Atenção Integrada à Pessoa com Deficiência Sensorial ou 
Intelectual acima de 30 anos.

Valor: R$ 9.187,20
Assinatura: 22/12/2014
3º Termo Aditivo ao Convênio 14/2013
Município: Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista
Entidade: APAE
Objeto: Repasse financeiro estadual à entidade, Serviço de 

Proteção Social Especial de Média Complexidade
Valor: R$ 16.032,02
Assinatura: 22/12/2014
1º Termo Aditivo ao Convênio 12/2013
Município: Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista
Entidade: Instituição Assistencial Frederico Ozanan
Objeto: Repasse financeiro federal à entidade, Serviço de 

Proteção Social Especial de Alta Complexidade
Valor: R$ 17.520,00
Assinatura: 22/12/2014
1º Termo Aditivo ao Convênio 13/2013
Município: Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista
Entidade: Instituição Assistencial Frederico Ozanan
Objeto: Repasse financeiro estadual à entidade, Serviço de 

Proteção Social Especial de Alta Complexidade
Valor: R$ 33.686,02
Assinatura: 22/12/2014
Contrato de Confissão e Parcelamento de Dívida nº 29/2014
Município: Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista
Devedora: Ana Paula Pereira de Oliveira
Objeto: colisão entre veículos – Processo Administrativo 

nº 3087/14.
Valor: R$ 1.500,00 - parcelado em 15 parcelas
Assinatura: 22/12/2014
Vigência: 20/03/2016 (última parcela)
1º Termo Aditivo ao Termo de Repasse 24/2014
Município: Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista
Entidade: Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista
Objeto: Repasse financeiro a titulo de subvenção social, 

destinado a pagamento de verbas rescisórias decorrentes da 
extinção dos contratos de trabalho – SAMU.

Valor: R$ 25.000,00
Assinatura: 30/12/2014
Lei Municipal nº 2.904/14
1º Termo Aditivo ao Termo de Repasse 20/2014
Município: Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista
Entidade: Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista
Objeto: Repasse financeiro a titulo de subvenção social, 

destinado a pagamento de verbas rescisórias decorrentes da 
extinção dos contratos de trabalho – Pronto Atendimento.

Valor: R$ 168.000,00
Assinatura: 30/12/2014
Lei Municipal nº 2.904/14
1º Termo Aditivo ao Termo de Repasse 20/2014
Município: Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista
Entidade: Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista
Objeto: Repasse financeiro a titulo de subvenção social, 

destinado a pagamento de verbas rescisórias decorrentes da 
extinção dos contratos de trabalho – ESF/ESB.

Valor: R$ 131.000,00
Assinatura: 30/12/2014
Lei Municipal nº 2.904/14
Termo de Adesão para Prestação de Serviços Voluntários
Município: Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista
Voluntários: Ingrid André Silva, Monique de Pádua Moura, 

Jaqueline Figueiredo de Almeida, Rafaela Paula de Souza, 
Rosana de Fátima Rodrigues, Sabrina Figueiredo do Nascimento, 
Elen Roberta da Silva, Susana Borges, Ana Carolina S. Bernardo 
e Eduardo José Siena,

Objeto: prestação de serviços voluntário, atividade não 
remunerada, na Secretaria Municipal de Saúde, na área de 
recepção do USB 24 horas.

Assinatura: 30/12/2014
Vigência: 31/12/2014 a 28/02/2015
Termo de Adesão para Prestação de Serviços Voluntários
Município: Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista
Voluntários: Romilda Cristina Pereira, Rebeca Freire dos 

Santos e Elizete Souza Neves.
Objeto: prestação de serviços voluntário, atividade não 

remunerada, na Secretaria Municipal de Saúde, na função de 
limpeza no USB 24 horas.

Assinatura: 30/12/2014
Vigência: 31/12/2014 a 28/02/2015
Termo de Adesão para Prestação de Serviços Voluntários
Município: Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista
Voluntários: Letícia Carola Estante e Emanuela Freitas 

Pimenta.
Objeto: prestação de serviços voluntário, atividade não 

remunerada, na Secretaria Municipal de Saúde, na função de 
Enfermeira no USB 24 horas.

Assinatura: 30/12/2014
Vigência: 31/12/2014 a 28/02/2015
Termo de Adesão para Prestação de Serviços Voluntários
Município: Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista
Voluntários: Cláudia Aparecida Cardoso, Karen Cristina do 

Nascimento e Roseane Ferreira de Oliveira.
Objeto: prestação de serviços voluntário, atividade não 

remunerada, na Secretaria Municipal de Saúde, na função de 
Téc. Enfermagem no USB 24 horas.

Assinatura: 30/12/2014
Vigência: 31/12/2014 a 28/02/2015
 EXTRATO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
Termo de Convênio de Estágio nº 01/2015
Município: Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista
Conveniada: ITPAC Porto – Instituto Tocantinense Pres. 

Antônio Carlos Porto Ltda.
Objeto: proporcionar aos estudantes regularmente matricu-

lados no Curso de Medicina, estágio curricular nas Unidades de 
Saúde da conveniada.

Assinatura: 20/01/2015
Vigência: 31/12/2016
Repasse de Subvenção Social nº 02/2015
Município: Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista
Entidade: Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista
Objeto: realização de exames de radiologia, ultrassono-

grafias, endoscopias, colonoscopias e consultas médicas de 
especialidades.

Assinatura: 28/01/2015

 PARDINHO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO

 PROCESSO ADM. N.º 001/15 – DISPENSA N.º 001/15
OBJETO: AQUISIÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICUL-

TURA FAMILIAR
HOMOLOGAÇÃO EM FAVOR DE: MARIA BENEDITA RIBEIRO, 

NO VALOR DE R$ 4.810,18
ISMAEL CARLOS PONTES, NO VALOR DE R$ 7.206,06
JOÃO MANDAJI, NO VALOR DE R$ 5.921,32
MARIO DE PONTES RIBEIRO, NO VALOR DE R$ 19.205,70
ANTONIO CARLOS BALDINI, NO VALOR DE R$ 13.998,83
RAQUEL SOUZA DE OLIVEIRA, NO VALOR DE R$ 2.679,10
JOÃO APARECIDO ZANATTO, NO VALOR DE R$ 2.948,00
LUÍS HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA, NO VALOR DE R$ 

2.602,05
KORIYO TAKEISHI, NO VALOR DE R$ 14.757,32
para o fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRI-

CULTURA
FAMILIAR para alimentação escolar.
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 11/02/15

 PARIQUERA-AÇU

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU

 DESPACHO DO PREFEITO MUNICIPAL
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
DE: 11/02/2015
PROCESSO N.º 078/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2014
EDITAL N.º 054/2014
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS 

DESTINADOS A DIVERSOS DEPARTAMENTO MUNICIPAIS
Com base na decisão da Comissão de Licitações e no Pare-

cer Jurídico exarado, ADJUDICO e HOMOLOGO, o procedimento 
licitatório realizado na modalidade de PROCESSO Nº 078/2014 
- PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2014 – EDITAL Nº 054/2014, do 
tipo menor preço por item, em favor da empresa DANIEL DIAS 
CARVALHO - ME, os itens 01, 02, 06, 12, 22, 23 e 24, autorizando 
a lavratura do contrato no valor de R$ 67,512,34 (sessenta e 
sete mil quinhentos e doze reais e trinta e quatro centavos); 
em favor da empresa ELIO DA SILVA PIÃO – ME, os itens 
05,09,11,17,19 e 20 autorizando a lavratura do contrato no 
valor de R$ 74.570,00 (setenta e quatro mil quinhentos e seten-
ta reais); em favor da empresa FENIX INDUSTRIA DE MOVEIS 
DE AÇO LTDA o item 10 autorizando a lavratura do contrato 
no valor de R$ 14.490,00 (quatorze mil quatrocentos e noventa 
reais); em favor da empresa H.M. LOPES COM. DE PROD. INF. 
E SERV. LTDA, os itens 03, 04 e 07 autorizando a lavratura do 
contrato no valor de R$ 8.809,00 (oito mil oitocentos e nove 
reais); em favor da empresa JULIO LOPES RAMPONI – ME para 
o item 08 autorizando a lavratura do contrato no valor de R$ 
53.040,00 (cinquenta três mil e quarenta reais); em favor da 
empresa COMERCIAL PANORAMA LTDA – ME para o item 21 
autorizando a lavratura do contrato no valor de R$ 6.320,82 
(seis mil trezentos e vinte reais e oitenta e dois centavos); em 
favor da empresa REGIS PAPER COMERCIAL LTDA – ME os itens 
14, 15, 16 e 18 autorizando a lavratura do contrato no valor de 
R$ 27.105,00 (vinte e sete mil cento e cinco reais); em favor da 
empresa SERGIO RICARDO DOS SANTOS – ME para o item 13 
autorizando a lavratura do contrato no valor de R$ 22.500,00 
(vinte e dois mil e quinhentos reais)

JOSE CARLOS SILVA PINTO
Prefeito Municipal
RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 

3856-7100 – CEP 11930-000 – E-MAIL PREFEITURA_GABINE-
TE@YAHOO.COM.BR

 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2.015
PROCESSO Nº 004/2.015
EDITAL N° 002/2.015
Encontra-se aberta no Departamento Municipal de Compras 

e Licitações da Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu, o EDITAL 
nº 002/2.015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2.015, PROCESSO 
Nº 004/2.015, que trata da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
A REALIZAÇÃO DE EVENTO “CARNAVAL DE RUA 2.015” COM 
FORNECIMENTO DE SONORIZAÇÃO, PALCO, TELÃO/ILUMINA-
ÇÃO, EQUIPE DE APOIO, ANIMAÇÃO, CARRO DE SOM, CARRO 
DE DIVULGAÇÃO, NESTE MUNICIPIO

Entrega dos envelopes: 11 de FEVEREIRO de 2.015 atés 
09:00h na Sessão de Protocolos, Rua XV de Novembro, nº 686, 
Centro – Pariquera-Açu – SP.

Credenciamento: Dia 11 de FEVEREIRO de 2.015 das 09:00h 
às 09:30h, junto pregoeiro, Sala do Setor de Licitações, Rua XV 
de Novembro, nº 686, Centro – Pariquera-Açu – SP.

A abertura dos envelopes: 11 de FEVEREIRO de 2.015, a 
partir das 09:30 h.

O edital completo poderá ser obtido pelos interessados 
gratuitamente através do site: www.pariqueraacu.sp.gov.br, no 
Diário Oficial Eletrônico do município: http://pmpariqueraacu.
domeletronico.com.br, ou solicitando o edital enviado e-mail 
para licita.pariquera@gmail.com, ou junto á Tesouraria Muni-
cipal, sito a Rua XV de Novembro. 686, Centro, Pariquera-Açu/
SP, de segunda a sexta-feitura, no horário das 08:00 h às 11:30h 
e das 13:30h às 16:00 horas, pelo valor de R$ 0,30 (trinta cen-
tavos)/pagina, pela reprodução das cópias. Outras informações 
poderão ser obtidas pelo telefone (13) 3856-2330 ou no Setor 
de Licitações deste Prefeitura Municipal, de segunda a sexta-
feira, no horário das 09:00h as 11:30 h e das 13:30h as 17:00h. 
O Setor de Licitação não se responsabilizará pela falta de 
informações relativas ao Edital. Informações ou esclarecimentos 
suplementares sobe este Edital poderão ser requerido durante o 
expediente normal das 09:00 horas às 11:30 horas, das 13:30 
horas às 17:00 horas, e pelo telefone (13) 3856-2330 ou através 
do endereço do correio eletrônico: licita.pariquera@gmail.com.

Pariquera-Açu, 28 de JANEIRO de 2015
JOSÉ CARLOS SILVA PINTO
Prefeito Municipal
Rua XV de novembro - 686 - centro-Telefax (13) 3856-7100 

– CEP 11930-000 – Site: www.pariqueraacu.sp.gov.br

 PATROCÍNIO PAULISTA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO 
PAULISTA

 I CHAMADA PÚBLICA
DECISÃO
Referente ao Processo Administrativo 109/2015, cujo objeto 

é a I CHAMADA PÚBLICA DE 2015 PARA CREDENCIAMENTO 
DE FORNECEDORES DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 
IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR 
FAMILIAR RURAL, a Comissão de Licitações decidiu pela desclas-
sificação da proposta do licitante ANDERSON COSTA E SOUZA, 
portador do CPF: 379.894.608-66, uma vez que o projeto 
apresentado não está de acordo com o valor orçado até o limite 
de 20 mil reais, tendo o proponente apresentado projeto no 
valor de R$ 89.890,00 (oitenta e nove mil oitocentos e noventa 
reais), de acordo com o item 5.4 do edital. Decidiu também 
pela desclassificação da proposta apresentada pelo grupo 
informal composto por: JOSÉ RAIMUNDO PERERIRA, portador 
do CPF: 041.146.268-75; WELSON NAVES ROCHA, portador do 
CPF: 171.274.948-00; JOSÉ LUIZ DOS REIS, portador do CPF: 
046.476.208-16; SANTOS GUIMARAES DE ALMEIDA, portador 
do CPF: 177.228.498-06; SONIA MARIA MATOS DOS REIS, 
portador do CPF: 200.597.228-27; DIOGENES MATOS DOS REIS, 
portador do CPF: 213.033.088-60; HELIO GONDIN, portador do 
CPF: 912.256.558-20, uma vez que não foi juntado o Anexo III, 

1.2 Nomenclatura - Carga Horária - Vagas - Vencimentos - Taxa Inscrição - Exigências
1.2.1 NÍVEL ALFABETIZADO
Nomenclatura C/H semanal Vagas Venc. (R$) Taxa de Insc. (R$) Exigências complementares no ato da posse
Motorista 40 01 1.117,50 30,00 Alfabetizado / Habilitação Letra “D” ou superior
1.2.2 NÍVEL DE ENSINO MÉDIO COMPLETO
Nomenclatura C/H semanal Vagas Venc. (R$) Taxa de Insc. (R$) Exigências complementares no ato da posse
Escriturário 40 01 951,05 47,00 Ensino Médio Completo, Conhecimentos de Informática, Habilitação Letra “B” ou superior
1.2.3 NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO ESPECÍFICO
Nomenclatura C/H semanal Vagas Venc. (R$) Taxa de Insc. (R$) Exigências complementares no ato da posse
Analista de Planejamento 40 01 2.500,00 60,00 Ensino Superior Completo, Habilitação Letra “B” ou superior
Contador 40 01 3.500,00 60,00 Ensino Superior Completo com registro no CRC, Habilitação Letra “B” ou superior
Fisioterapeuta* 30 01 2.140,10 60,00 Registro no CREFITO, qualificação em hidroterapia com carga horária de 360 horas de curso, Habilitação Letra 

“B” ou superior
Procurado Jurídico 40 01 4.280,00 60,00 Ensino Superior Completo com registro na OAB, Habilitação Letra “B” ou superior
Professor Educação Artística 30 01 2.221,56 60,00 Licenciatura Plena com habilitação específica, Habilitação Letra “B” ou superior
Tesoureiro 40 01 2.800,00 60,00 Ensino Superior Completo, Habilitação Letra “B” ou superior

*Os candidatos ao cargo de Fisioterapeuta executarão trabalho em piscina aquecida com adultos e crianças com necessidades 
especiais, atendimento domiciliar e demais atividades inerentes ao cargo.     
1.3 - Os candidatos convocados poderão ser designados para a área urbana do município ou nos Distritos de Igaçaba, Alto 
Porã,Taquari, Vila Primavera ou Estreito.

2. - DAS INSCRIÇÕES
2.1 - As inscrições serão feitas exclusivamente via internet, 

no site www.consesp.com.br no período de 15 de fevereiro a 08 
de março de 2015, devendo para tanto o interessado proceder 
da seguinte forma:

a) Acesse o site www.consesp.com.br, clique em inscrições 
abertas sobre a cidade que deseja se inscrever.

b) Em seguida clique em INSCREVA-SE JÁ, digite o número 
de seu CPF e clique em continuar.

c) Escolha o cargo, preencha todos os campos corretamente 
e clique em FINALIZAR INSCRIÇÃO.

d) Na próxima página confira seus dados e leia a Declaração 
e Termo de Aceitação e, em seguida, clique em CONCORDO E 
EFETIVAR INSCRIÇÃO.

e) Na sequência imprima o Boleto Bancário para paga-
mento e recolha o valor correspondente em qualquer banco. 
Não serão aceitos recolhimentos em caixas eletrônicos, postos 
bancários, transferências e por agendamento.

f) O recolhimento do boleto deverá ser feito até o primeiro 
dia útil após a data do encerramento das inscrições, entenden-
do-se como “não úteis” exclusivamente os feriados nacionais e 
estaduais e respeitando-se, para tanto, o horário da rede bancá-
ria, considerando-se para tal o horário de Brasília, sob pena de a 
inscrição não ser processada e recebida.

g) Aqueles que declararem na “inscrição on-line” ser Pessoa 
com Deficiência deverão encaminhar via sedex o respectivo 
LAUDO MÉDICO constando o CID, bem como o pedido de con-
dição especial para a prova, caso necessite, até o último dia de 
inscrição na via original ou cópia reprográfica autenticada, para 
CONSESP, situada na Rua Maceió, 68 – Bairro Metrópole - CEP 
17900-000 – Dracena – SP.

h) A CONSESP não se responsabiliza por erros de dados no 
preenchimento de ficha de inscrição, sendo a mesma de inteira 
e total responsabilidade do candidato.

2.1.1 - A inscrição paga por meio de cheque somente será 
considerada após a respectiva compensação.

2.1.2 - No valor da inscrição já está inclusa a despesa 
bancária.

2.1.3 - Quarenta e oito horas após o pagamento, conferir no 
site www.consesp.com.br se os dados da inscrição efetuada pela 
internet foram recebidos e a importância do valor da inscrição 
paga. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em contato 
com a CONSESP, pelo telefone (11) 2359-8856, para verificar 
o ocorrido.

2.1.4 - Para gerar o comprovante de inscrição (após o paga-
mento) basta digitar o seu CPF no menu CONSULTE, em seguida, 
selecione o Concurso correspondente à inscrição desejada, após 
isso clique em imprimir comprovante de inscrição.

2.1.5 - A CONSESP não se responsabiliza por solicitação de 
inscrição via internet não recebida por motivos de ordem técnica 
dos computadores, falhas de comunicação, bem como outros 
fatores que impossibilitem a transferência de dados. O descum-
primento das instruções para inscrição via internet implicará na 
não efetivação da mesma.

2.1.6 - A taxa de inscrição somente será devolvida ao 
candidato nas hipóteses de cancelamento do certame pela 
própria administração ou quando o pagamento for realizado em 
duplicidade ou fora do prazo.

2.1.7 - Os candidatos poderão inscrever-se para até dois 
cargos, desde que haja compatibilidade de horário de provas, 
conforme dispõe o presente Edital, devendo, para tanto, proce-
der duas inscrições.

usuario
Realce
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RAIMUNDO SABINO BARBOSA EPP, inscrita no CNPJ sob nº 
04.370.529/0001-58, estabelecida à Av. Dr. Roberto de Almeida 
Vinhas, 1207 – Cidade Ocian no Município de Praia Grande, 
Estado de São Paulo, que arrematou o item n° 15 com o valor 
de R$ 13.334,00 (treze mil, trezentos e trinta e quatro reais), 
item n° 18 com o valor de R$ 68.544,00 (sessenta e oito mil 
quinhentos e quarenta e quatro reais), item n° 34 com o valor 
de R$ 107.760,00 (cento e sete mil setecentos e sessenta reais) 
e item n° 42 com o valor de R$ 23.490,00 (vinte e três mil qua-
trocentos e noventa reais).

COPAL PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob 
nº 88.197.330/0001-60, estabelecida à Av. 7 de Setembro, 236, 
Edif. Itália - Centro no Município de Tapejara, Estado do Rio 
Grande do Sul, que arrematou o item n° 3 com o valor de R$ 
720,00 (setecentos e vinte reais), item n° 50 com o valor de R$ 
6.900,00 (seis mil e novecentos reais) e item n° 60 com o valor 
de R$ 192,00 (cento e noventa e dois reais).

As licitantes cumpriram todas as exigências do Edital, tor-
nando inadmissível a interposição de qualquer recurso.

Encaminhado o presente ao Secretário Municipal Dr. Ale-
xkessander Veiga Mingroni, nos termos do edital, opinou o 
mesmo pela adjudicação do certame ao vencedor.

Diante do exposto nada mais resta que adjudicar em favor 
das empresas: RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE 
LUBRIFICANTES EIRELI - EPP, DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA, 
RAIMUNDO SABINO BARBOSA EPP e COPAL PNEUS E ACES-
SÓRIOS LTDA, o objeto acima mencionado respectivamente, 
encaminhando-se o presente à V. Excia., para a devida homo-
logação do presente certame, com a publicação da mesma nos 
termos da Lei, convocando-se o adjudicado para a assinatura 
dos termos de compromisso.

Peruíbe, em 10 de fevereiro de 2015.
NOEMI RIBEIRO
Pregoeira
À
Administração
Homologo o presente procedimento licitatório Pregão Pre-

sencial nº 48/2014, em favor das empresas:
RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICAN-

TES EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 17.169.134/0001-33, 
estabelecida à Rua dos Missionários, 44 – Centro no Município 
de Duartina, Estado de São Paulo, que arrematou o item n° 01 
com o valor de R$ 887,88 (oitocentos e oitenta e sete reais e 
oitenta e oito centavos), item n° 02 com o valor de R$ 1.879,80 
(mil oitocentos e setenta e nove reais e oitenta centavos), item 
n° 04 com o valor de R$ 1.439,88 (mil quatrocentos e trinta e 
nove reais e oitenta e oito centavos), item n° 05 com o valor de 
R$ 1.499,88 (mil quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e 
oito centavos), item n° 06 com o valor de R$ 1.787,88 (mil sete-
centos e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos), item n° 
07 com o valor de R$ 2.184,00 (dois mil cento e oitenta e quatro 
reais), item n° 08 com o valor de R$ 332,00 (trezentos e trinta 
e dois reais), item n° 09 com o valor de R$ 287,92 (duzentos e 
oitenta e sete reais e noventa e dois centavos), item n° 10 com 
o valor de R$ 707,88 (setecentos e sete reais e oitenta e oito 
centavos), item n° 11 com o valor de R$ 423,92 (quatrocentos 
e vinte e três reais e noventa e dois centavos), item n° 12 com 
o valor de R$ 2.910,00 (dois mil novecentos e dez reais), item 
n° 13 com o valor de R$ 1.328,00 (mil trezentos e vinte e oito 
reais), item n° 14 com o valor de R$ 1.620,00 (mil seiscentos e 
vinte reais), item n° 16 com o valor de R$ 36.006,00 (trinta e seis 
mil e seis reais), item n° 17 com o valor de R$ 27.253,85 (vinte 
e sete mil duzentos e cinquenta e três reais e oitenta e cinco 
centavos), item n° 19 com o valor de R$ 3.640,00 (três mil seis-
centos e quarenta reais), item n° 20 com o valor de R$ 39.799,80 
(trinta e nove mil, setecentos e noventa e nove reais e oitenta 
centavos), item n° 21 com o valor de R$ 7.635,00 (sete mil, 
seiscentos e trinta e cinco reais), item n° 22 com o valor de R$ 
4.680,00 (quatro mil, seiscentos e oitenta reais), item n° 23 com 
o valor de R$ 4.188,00 (quatro mil, cento e oitenta e oito reais), 
item n° 24 com o valor de R$ 50.699,70 (cinquenta mil, seiscen-
tos e noventa e nove reais e setenta centavos), item n° 25 com o 
valor de R$ 2.912,00 (dois mil, novecentos e doze reais), item n° 
26 com o valor de R$ 21.479,88 (vinte e um mil quatrocentos e 
setenta e nove reais e oitenta e oito centavos), item n° 27 com o 
valor de R$ 33.551,76 (trinta e três mil, quinhentos e cinquenta e 
um reais e setenta e seis centavos), item n° 28 com o valor de R$ 
9.568,00 (nove mil, quinhentos e sessenta e oito reais), item n° 
29 com o valor de R$ 15.575,88 (quinze mil, quinhentos e seten-
ta e cinco reais e oitenta e oito centavos), item n° 30 com o valor 
de R$ 6.321,00 (seis mil trezentos e vinte e um reais), item n° 31 
com o valor de R$ 6.479,88 (seis mil quatrocentos e setenta e 
nove reais e oitenta e oito centavos), item n° 32 com o valor de 
R$ 15.199,80 (quinze mil, cento e noventa e nove reais e oitenta 
centavos), item n° 33 com o valor de R$ 17.680,00 (dezessete 
mil, seiscentos e oitenta reais), item n° 37 com o valor de R$ 
26.520,00 (vinte e seis mil quinhentos e vinte reais), item n° 38 
com o valor de R$ 22.440,00 (vinte e dois mil quatrocentos e 
quarenta reais), item n° 39 com o valor de R$ 20.059,66 (vinte 
mil e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos), item 
n° 40 com o valor de R$ 56.158,96 (cinquenta e seis mil cento 
e cinquenta e oito reais e noventa e seis centavos), item n° 41 
com o valor de R$ 18.615,48 (dezoito mil seiscentos e quinze 
reais e quarenta e oito centavos), item n° 43 com o valor de R$ 
8.100,00 (oito mil e cem reais), item n° 45 com o valor de R$ 
52.600,00 (cinquenta e dois mil e seiscentos reais), item n° 47 
com o valor de R$ 1.515,00 (mil quinhentos e quinze reais), item 
n° 48 com o valor de R$ 4.199,90 (quatro mil centos noventa e 
nove reais e noventa centavos), item n° 49 com o valor de R$ 
4.050,000 (quatro mil e cinquenta reais), item n° 51 com o valor 
de R$ 5.460,00 (cinco mil quatrocentos e sessenta reais), item 
n° 54 com o valor de R$ 179,90 (cento e setenta e nove reais 
e noventa centavos), item n° 55 com o valor de R$ 16.848,00 
(dezesseis mil oitocentos e quarenta e oito reais), item n° 56 
com o valor de R$ 1.660,00 (mil seiscentos e sessenta reais), 
item n° 57 com o valor de R$ 498,00 (quatrocentos e noventa 
e oito reais), item n° 58 com o valor de R$ 223,92 (duzentos e 
vinte e três reais e noventa e dois centavos), item n° 59 com o 
valor de R$ 1.496,00 (mil quatrocentos e noventa e seis reais), 
item n° 61 com o valor de R$ 959,88 (novecentos e cinquenta 
e nove reais e oitenta e oito centavos) e item n° 62 com o valor 
de R$ 4.992,00 (quatro mil novecentos e noventa e dois reais).

DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 
07.262.218/0001-63, estabelecida à Rua Eugênio Bellotto, 200 
B – Vila Livieiro no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, 
que arrematou o item n° 35 com o valor de R$ 89.320,00 (oitenta 
e nove mil trezentos e vinte reais), item n° 36 com o valor de R$ 
11.172,00 (onze mil cento e setenta e dois reais), item n° 44 com 
o valor de R$ 47.500,00 (quarenta e sete mil e quinhentos reais), 
item n° 46 com o valor de R$ 43.280,00 (quarenta e três mil 
duzentos e oitenta reais), item n° 52 com o valor de R$ 7.956,00 
(sete mil novecentos e cinquenta e seis reais) e item n° 53 com 
o valor de R$ 5.860,00 (cinco mil oitocentos e sessenta reais).

RAIMUNDO SABINO BARBOSA EPP, inscrita no CNPJ sob nº 
04.370.529/0001-58, estabelecida à Av. Dr. Roberto de Almeida 
Vinhas, 1207 – Cidade Ocian no Município de Praia Grande, 
Estado de São Paulo, que arrematou o item n° 15 com o valor 
de R$ 13.334,00 (treze mil, trezentos e trinta e quatro reais), 
item n° 18 com o valor de R$ 68.544,00 (sessenta e oito mil 
quinhentos e quarenta e quatro reais), item n° 34 com o valor 
de R$ 107.760,00 (cento e sete mil setecentos e sessenta reais) 
e item n° 42 com o valor de R$ 23.490,00 (vinte e três mil qua-
trocentos e noventa reais).

COPAL PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob 
nº 88.197.330/0001-60, estabelecida à Av. 7 de Setembro, 236, 
Edif. Itália - Centro no Município de Tapejara, Estado do Rio 
Grande do Sul, que arrematou o item n° 3 com o valor de R$ 
720,00 (setecentos e vinte reais), item n° 50 com o valor de R$ 
6.900,00 (seis mil e novecentos reais) e item n° 60 com o valor 
de R$ 192,00 (cento e noventa e dois reais).

Peruíbe, em 10 de fevereiro de 2015.
ANA MARIA PRETO
Prefeita Municipal

 PEREIRA BARRETO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO

 PROCESSO N° 09/2015
PREGÃO N° 09/2015
RERRATIFICAÇÃO AO EDITAL
A Prefeitura de Pereira Barreto leva ao conhecimento de 

quem possa interessar que o Processo supra epigrafado sofreu a 
seguinte alteração em seu subitem 10.1.3 - OUTRAS COMPRO-
VAÇÕES, que passa a ter a seguinte redação:

No ato da assinatura do Contrato a empresa vencedora 
deverá apresentar os seguintes documentos:

a) Alvará da vigilância sanitária e indicação do responsável 
técnico;

b) Prova de regularidade com relação a débitos trabalhistas, 
por meio da Certidão negativa ou positiva com efeitos de nega-
tiva (emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho);

c) Declaração da licitante de que não emprega menor de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de 16 anos, ressalvado na condição de aprendiz;

d) Demais cláusulas e condições permanecem inalteradas.
Pereira Barreto - SP, 12 de fevereiro de 2015.
LUIS CARLOS NARUTIS AGUILAR
PREGOEIRO

 PERUÍBE

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE

 COMUNICADO DE SUSPENSÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2015
A Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe, por 

sua Secretária abaixo designado, vem através deste comunicar 
a todas as empresas interessadas em participar do Pregão 
Presencial acima epigrafado, referente à AQUISIÇÃO DE KITS 
ESCOLARES PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO 2015/2016, que o mesmo fora suspenso no dia 12 de 
fevereiro de 2015, devido a impugnação efetuada por Mario Luiz 
Ribeiro Martins Junior, o qual gerou o TC nº 001037.989.15-9.

Portanto, após as devidas readequações, o mesmo será 
republicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, em jornal 
de grande circulação no Estado de São Paulo, conforme precei-
tua o art. 21 § 4° da Lei de Licitações n° 8.666/93 e no Boletim 
Oficial do Município de Peruíbe.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE 
PERUIBE, EM 12 DE FEVEREIRO DE 2015.

PATRÍCIA ROSA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 ATA DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 

48/2014
Senhora Prefeita:
Trata-se de Pregão Presencial visando a FORNECIMENTO 

DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, autorizada 
pela Ordem de Serviço nº 59/2014, que teve como vencedoras 
as empresas:

RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICAN-
TES EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 17.169.134/0001-33, 
estabelecida à Rua dos Missionários, 44 – Centro no Município 
de Duartina, Estado de São Paulo, que arrematou o item n° 01 
com o valor de R$ 887,88 (oitocentos e oitenta e sete reais e 
oitenta e oito centavos), item n° 02 com o valor de R$ 1.879,80 
(mil oitocentos e setenta e nove reais e oitenta centavos), item 
n° 04 com o valor de R$ 1.439,88 (mil quatrocentos e trinta e 
nove reais e oitenta e oito centavos), item n° 05 com o valor de 
R$ 1.499,88 (mil quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e 
oito centavos), item n° 06 com o valor de R$ 1.787,88 (mil sete-
centos e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos), item n° 
07 com o valor de R$ 2.184,00 (dois mil cento e oitenta e quatro 
reais), item n° 08 com o valor de R$ 332,00 (trezentos e trinta 
e dois reais), item n° 09 com o valor de R$ 287,92 (duzentos e 
oitenta e sete reais e noventa e dois centavos), item n° 10 com 
o valor de R$ 707,88 (setecentos e sete reais e oitenta e oito 
centavos), item n° 11 com o valor de R$ 423,92 (quatrocentos 
e vinte e três reais e noventa e dois centavos), item n° 12 com 
o valor de R$ 2.910,00 (dois mil novecentos e dez reais), item 
n° 13 com o valor de R$ 1.328,00 (mil trezentos e vinte e oito 
reais), item n° 14 com o valor de R$ 1.620,00 (mil seiscentos e 
vinte reais), item n° 16 com o valor de R$ 36.006,00 (trinta e seis 
mil e seis reais), item n° 17 com o valor de R$ 27.253,85 (vinte 
e sete mil duzentos e cinquenta e três reais e oitenta e cinco 
centavos), item n° 19 com o valor de R$ 3.640,00 (três mil seis-
centos e quarenta reais), item n° 20 com o valor de R$ 39.799,80 
(trinta e nove mil, setecentos e noventa e nove reais e oitenta 
centavos), item n° 21 com o valor de R$ 7.635,00 (sete mil, 
seiscentos e trinta e cinco reais), item n° 22 com o valor de R$ 
4.680,00 (quatro mil, seiscentos e oitenta reais), item n° 23 com 
o valor de R$ 4.188,00 (quatro mil, cento e oitenta e oito reais), 
item n° 24 com o valor de R$ 50.699,70 (cinquenta mil, seiscen-
tos e noventa e nove reais e setenta centavos), item n° 25 com o 
valor de R$ 2.912,00 (dois mil, novecentos e doze reais), item n° 
26 com o valor de R$ 21.479,88 (vinte e um mil quatrocentos e 
setenta e nove reais e oitenta e oito centavos), item n° 27 com o 
valor de R$ 33.551,76 (trinta e três mil, quinhentos e cinquenta e 
um reais e setenta e seis centavos), item n° 28 com o valor de R$ 
9.568,00 (nove mil, quinhentos e sessenta e oito reais), item n° 
29 com o valor de R$ 15.575,88 (quinze mil, quinhentos e seten-
ta e cinco reais e oitenta e oito centavos), item n° 30 com o valor 
de R$ 6.321,00 (seis mil trezentos e vinte e um reais), item n° 31 
com o valor de R$ 6.479,88 (seis mil quatrocentos e setenta e 
nove reais e oitenta e oito centavos), item n° 32 com o valor de 
R$ 15.199,80 (quinze mil, cento e noventa e nove reais e oitenta 
centavos), item n° 33 com o valor de R$ 17.680,00 (dezessete 
mil, seiscentos e oitenta reais), item n° 37 com o valor de R$ 
26.520,00 (vinte e seis mil quinhentos e vinte reais), item n° 38 
com o valor de R$ 22.440,00 (vinte e dois mil quatrocentos e 
quarenta reais), item n° 39 com o valor de R$ 20.059,66 (vinte 
mil e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos), item 
n° 40 com o valor de R$ 56.158,96 (cinquenta e seis mil cento 
e cinquenta e oito reais e noventa e seis centavos), item n° 41 
com o valor de R$ 18.615,48 (dezoito mil seiscentos e quinze 
reais e quarenta e oito centavos), item n° 43 com o valor de R$ 
8.100,00 (oito mil e cem reais), item n° 45 com o valor de R$ 
52.600,00 (cinquenta e dois mil e seiscentos reais), item n° 47 
com o valor de R$ 1.515,00 (mil quinhentos e quinze reais), item 
n° 48 com o valor de R$ 4.199,90 (quatro mil centos noventa e 
nove reais e noventa centavos), item n° 49 com o valor de R$ 
4.050,000 (quatro mil e cinquenta reais), item n° 51 com o valor 
de R$ 5.460,00 (cinco mil quatrocentos e sessenta reais), item 
n° 54 com o valor de R$ 179,90 (cento e setenta e nove reais 
e noventa centavos), item n° 55 com o valor de R$ 16.848,00 
(dezesseis mil oitocentos e quarenta e oito reais), item n° 56 
com o valor de R$ 1.660,00 (mil seiscentos e sessenta reais), 
item n° 57 com o valor de R$ 498,00 (quatrocentos e noventa 
e oito reais), item n° 58 com o valor de R$ 223,92 (duzentos e 
vinte e três reais e noventa e dois centavos), item n° 59 com o 
valor de R$ 1.496,00 (mil quatrocentos e noventa e seis reais), 
item n° 61 com o valor de R$ 959,88 (novecentos e cinquenta 
e nove reais e oitenta e oito centavos) e item n° 62 com o valor 
de R$ 4.992,00 (quatro mil novecentos e noventa e dois reais).

DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 
07.262.218/0001-63, estabelecida à Rua Eugênio Bellotto, 200 
B – Vila Livieiro no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, 
que arrematou o item n° 35 com o valor de R$ 89.320,00 (oitenta 
e nove mil trezentos e vinte reais), item n° 36 com o valor de R$ 
11.172,00 (onze mil cento e setenta e dois reais), item n° 44 com 
o valor de R$ 47.500,00 (quarenta e sete mil e quinhentos reais), 
item n° 46 com o valor de R$ 43.280,00 (quarenta e três mil 
duzentos e oitenta reais), item n° 52 com o valor de R$ 7.956,00 
(sete mil novecentos e cinquenta e seis reais) e item n° 53 com 
o valor de R$ 5.860,00 (cinco mil oitocentos e sessenta reais).

serem divulgados por meio de Edital próprio que será afixado 
no local de costume da Prefeitura, por meio de jornal com 
circulação no município e do site www.consesp.com.br, com 
antecedência mínima de 3 (três) dias. As provas práticas serão 
realizadas na mesma data em locais e horários a serem infor-
mados durante a realização das provas escritas. A critério da 
CONSESP e da Prefeitura Municipal de Pedregulho - SP, as provas 
práticas poderão ser remarcadas para outra data, caso o número 
de candidatos ultrapasse o máximo de provas compatíveis.

9h00 14h30
Escriturário Analista de Planejamento
Fisioterapeuta Contador
Motorista Procurado Jurídico

Professor Educação Artística
Tesoureiro

O Edital completo, inclusive o CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, 
se acha afixado no local de costume na Sede da Prefeitura e 
no site www.consesp.com.br , onde poderá ser consultado por 
qualquer interessado.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Pedregulho - SP, 11 de fevereiro de 2015.
José Raimundo de Almeida Júnior
Prefeito
 EDITAL RESUMIDO DO PROCESSO SELETIVO N.º 001/2015
A Prefeitura Municipal de Pedregulho, Estado de São Paulo, 

torna público que realizará, na forma prevista no artigo 37 da 
Constituição Federal, a abertura de inscrições ao PROCESSO 
SELETIVO DE PROVAS E TÍTULOS para o preenchimento de 
vagas por prazo determinado, das funções abaixo especificadas 
providas pelo Regime Celetista. O Processo Seletivo será regido 
pelas instruções especiais constantes do presente instrumento 
elaborado de conformidade com os ditames da Legislação Fede-
ral e Municipal vigentes e pertinentes.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 - A organização, aplicação e correção do Processo 

Seletivo serão de responsabilidade da CONSESP – Concursos, 
Residências Médicas, Avaliações e Pesquisas Ltda.

1.1.1- As provas serão aplicadas na cidade de Pedregulho – SP.
1.1.2-
Em razão da indisponibilidade de locais suficientes ou ade-

quados na cidade de realização das provas, estas, a critério da 
CONSESP, poderão ser realizadas em outras cidades próximas.

1.2 Nomenclatura - Carga Horária - Vagas - Vencimentos - 
Taxa Inscrição - Exigências

2.1.8 - Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para 
a alteração de cargos, seja qual for o motivo alegado.

2.1.9 - O candidato que não tiver acesso próprio à internet 
poderá efetuar sua inscrição por meio de serviços públicos, tais 
como o Programa ACESSA SÃO PAULO, que disponibiliza a todo 
cidadão, gratuitamente, postos públicos para o acesso à internet. 
Para utilizar os computadores, basta fazer um cadastro e apresen-
tar o documento de identidade nos Postos do ACESSA SÃO PAULO.

2.2 - São condições para a inscrição:
2.2.1 - Ser brasileiro nato ou naturalizado nos termos do 

Art. 12 da Constituição Federal.
2.2.2 - Ter até a data da posse, idade mínima de 18 anos, 

gozar de boa Saúde Física e Mental, estar no gozo dos  direitos 
Políticos e Civis e, se do sexo masculino, estar quite com o 
Serviço Militar.

2.2.3 - Estar ciente que se aprovado, quando da convo-
cação, deverá comprovar que preenche todos os requisitos 
exigidos para o cargo, constantes do presente Edital, sob pena 
de perda do direito à vaga.

2.2.4 - Não ter sido demitido por ato de improbidade ou 
exonerado “a bem do serviço público”, mediante decisão transi-
tada em julgado em qualquer esfera governamental.

2.2.5 - Para os candidatos ao cargo de Motorista, possuir 
habilitação na categoria “D” ou superior. Serão condicionadas 
até a data das provas práticas eventuais inscrições cujas catego-
rias sejam inferiores às exigidas, ou o prazo de validade estiver 
vencido na data da inscrição. O Candidato deve estar ciente que 
somente será autorizado a se submeter à prova prática se portar 
a carteira de habilitação original na categoria exigida, com vali-
dade na data da realização das mesmas, pois de conformidade 
com o CTB - Código de Trânsito Brasileiro - nenhum condutor 
poderá dirigir na via pública sem portar seu respectivo docu-
mento de habilitação na via original e da classe correspondente 
ao veículo dirigido.

2.3 - Se aprovado e nomeado, o candidato, por ocasião da 
posse ou contratação, deverá apresentar, além dos documentos 
constantes no presente Edital, os seguintes: Título Eleitoral e 
comprovante de ter votado nas últimas eleições ou procedido 
à justificação na forma da lei, Quitação com o Serviço Militar, 
CPF, Prova de Escolaridade e Habilitação Legal, duas fotos 3X4, 
declaração de não ocupar cargo público e remunerado, exceto 
os acúmulos permitidos pela Lei, atestados de antecedentes 
criminais e demais necessários que lhe forem solicitados, sob 
pena de perda do direito à vaga.

LOCAL - DIA - HORÁRIO - As provas serão realizadas no dia 
19 de abril de 2015, nos horários descritos abaixo, em locais a 

Nomenclatura C/H 
semanal Vagas Venc. (R$) Taxa de 

Insc. (R$) Exigências complementares no ato da contratação

Professor Educação Artística 30hs/s cadastro reserva 2.221,56 60,00 Licenciatura Plena com habilitação específica
Professor Educação Física 30hs/s cadastro reserva 2.221,56 60,00 Licenciatura Plena com habilitação específica e registro no CREF
Professor Educação Infantil 30hs/s cadastro reserva 1.960,20 60,00 Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação específica para Educação Infantil ou Normal Superior
Professor Ensino Fundamental 1ª a 4ª Séries e EJA 30hs/s cadastro reserva 1.960,20 60,00 Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação específica ou Normal Superior
Professor Inglês 30hs/s cadastro reserva 2.221,56 60,00 Licenciatura Plena com habilitação específica

1.3 - As vagas a serem oferecidas serão para eventuais 
substituições para o ano letivo de 2015 e as que vierem surgir 
no decurso desse mesmo ano letivo.

1.3.1- A atribuição da carga horária será feita conforme 
as necessidades da administração, respeitando-se, contudo, a 
ordem de classificação.

2. - DAS INSCRIÇÕES
2.1 - As inscrições serão feitas exclusivamente via internet, 

no site www.consesp.com.br no período de 15 de fevereiro a 08 
de março de 2015, devendo para tanto o interessado proceder 
da seguinte forma:

a) Acesse o site www.consesp.com.br, clique em inscrições 
abertas sobre a cidade que deseja se inscrever.

b) Em seguida clique em INSCREVA-SE JÁ, digite o número 
de seu CPF e clique em continuar.

c) Escolha a função, preencha todos os campos corretamen-
te e clique em FINALIZAR INSCRIÇÃO.

d) Na próxima página confira seus dados e leia a Declaração 
e Termo de Aceitação e, em seguida, clique em CONCORDO E 
EFETIVAR INSCRIÇÃO.

e) Na sequência imprima o Boleto Bancário para paga-
mento e recolha o valor correspondente em qualquer banco. 
Não serão aceitos recolhimentos em caixas eletrônicos, postos 
bancários, transferências e por agendamento.

f) O recolhimento do boleto deverá ser feito até o primeiro 
dia útil após a data do encerramento das inscrições, entenden-
do-se como “não úteis” exclusivamente os feriados nacionais e 
estaduais e respeitando-se, para tanto, o horário da rede bancá-
ria, considerando-se para tal o horário de Brasília, sob pena de a 
inscrição não ser processada e recebida.

g) Aqueles que declararem na “inscrição on-line” ser Pessoa 
com Deficiência deverão encaminhar via sedex o respectivo 
LAUDO MÉDICO constando o CID, bem como o pedido de con-
dição especial para a prova, caso necessite, até o último dia de 
inscrição na via original ou cópia reprográfica autenticada, para 
CONSESP, situada na Rua Maceió, 68 – Bairro Metrópole - CEP 
17900-000 – Dracena – SP.

h) A CONSESP não se responsabiliza por erros de dados no 
preenchimento de ficha de inscrição, sendo a mesma de inteira 
e total responsabilidade do candidato.

2.1.1 - A inscrição paga por meio de cheque somente será 
considerada após a respectiva compensação.

2.1.2 - No valor da inscrição já está inclusa a despesa 
bancária.

2.1.3 - Quarenta e oito horas após o pagamento, conferir no 
site www.consesp.com.br se os dados da inscrição efetuada pela 
internet foram recebidos e a importância do valor da inscrição 
paga. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em contato 
com a CONSESP, pelo telefone (11) 2359-8856, para verificar 
o ocorrido.

2.1.4 - Para gerar o comprovante de inscrição (após o paga-
mento) basta digitar o seu CPF no menu CONSULTE, em seguida, 
selecione o Processo correspondente à inscrição desejada, após 
isso clique em imprimir comprovante de inscrição.

2.1.5 - A CONSESP não se responsabiliza por solicitação de 
inscrição via internet não recebida por motivos de ordem técnica 
dos computadores, falhas de comunicação, bem como outros 
fatores que impossibilitem a transferência de dados. O descum-
primento das instruções para inscrição via internet implicará na 
não efetivação da mesma.

2.1.6 - A taxa de inscrição somente será devolvida ao 
candidato nas hipóteses de cancelamento do certame pela 
própria administração ou quando o pagamento for realizado em 
duplicidade ou fora do prazo.

2.1.7 - Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para 
a alteração de funções, seja qual for o motivo alegado.

2.1.8 - O candidato que não tiver acesso próprio à internet 
poderá efetuar sua inscrição por meio de serviços públicos, 
tais como o Programa ACESSA SÃO PAULO, que disponibiliza 
a todo cidadão, gratuitamente, postos públicos para o acesso à 
internet. Para utilizar os computadores, basta fazer um cadastro 
e apresentar o documento de identidade nos Postos do ACESSA 
SÃO PAULO.

2.2 - São condições para a inscrição:
2.2.1 - Ser brasileiro nato ou naturalizado nos termos do 

Art. 12 da Constituição Federal.
2.2.2 - Ter até a data da contratação, idade mínima de 18 

anos, gozar de boa Saúde Física e Mental, estar no gozo dos 
direitos Políticos e Civis e, se do sexo masculino, estar quite com 
o Serviço Militar.

2.2.3 - Estar ciente que se aprovado, quando da convo-
cação, deverá comprovar que preenche todos os requisitos 
exigidos para a função, constantes do presente Edital, sob pena 
de perda do direito à vaga.

2.2.4 - Não ter sido demitido por ato de improbidade ou 
exonerado “a bem do serviço público”, mediante decisão transi-
tada em julgado em qualquer esfera governamental.

2.3 - Se aprovado e convocado, o candidato, por oca-
sião da contratação, deverá apresentar, além dos documentos 
constantes no presente Edital, os seguintes: Título Eleitoral e 
comprovante de ter votado nas últimas eleições ou procedido 
à justificação na forma da lei, Quitação com o Serviço Militar, 
CPF, Prova de Escolaridade e Habilitação Legal, duas fotos 3X4, 
declaração de não ocupar função pública e remunerada, exceto 
os acúmulos permitidos pela Lei, atestados de antecedentes 
criminais e demais necessários que lhe forem solicitados, sob 
pena de perda do direito à vaga.

LOCAL - DIA - HORÁRIO - As provas serão realizadas no dia 
19 de abril de 2015, às 9h, em locais a serem divulgados por meio 
de Edital próprio que será afixado no local de costume da Prefei-
tura, por meio de jornal com circulação no município e do site 
www.consesp.com.br, com antecedência mínima de 3 (três) dias.

O Edital completo, inclusive o CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, 
se acha afixado no local de costume na Sede da Prefeitura e 
no site www.consesp.com.br , onde poderá ser consultado por 
qualquer interessado.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Pedregulho - SP, 11 de fevereiro de 2015.
José Raimundo de Almeida Júnior
Prefeito
 Aviso de Licitação
Pregão Presencial nº. 006/2015
Processo nº. 7006/2015
Objeto:- Aquisição Parcelada de Leite pasteurizado tipo C.
Data para entrega dos envelopes, credenciamento e sessão 

pública de lances: dia 2 de março de 2015 às 09:00 horas.
A Prefeitura Municipal de Pedregulho-SP torna público aos 

interessados que encontra-se aberto em seu setor de licitações 
o Pregão Presencial nº. 006/2015, tipo “menor preço por item”, 
objetivando a aquisição parcelada de Leite Pasteurizado Tipo C, 
conforme Edital e Termo de Referência, procedimento de confor-
midade com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 
10.520/02, com o Decreto Federal 3.555 de 08/08/2000 e com a 
Lei Municipal n.º 1.810 de 20 de abril de 2007. O Edital completo 
encontra-se à disposição dos interessados no site: www.pedre-
gulho.sp.gov.br. Maiores informações no Setor de Licitações sito 
na Praça Padre Luís Sávio, s/n, fone (16) 3171-3315.

JOSÉ RAIMUNDO DE ALMEIDA JÚNIOR
Prefeito Municipal

 PENÁPOLIS

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

 Comunicado de Abertura de Licitação
Edital 1479/15: Tomada de Preços 02/15 – Processo 30/15
Objeto: contratação de empresa para construção da obra 

de “Revitalização do Teatro Municipal Maria Tereza Alves Viana” 
(1ª e 2ª Etapa), incluindo o fornecimento de materiais e mão-de-
obra necessários aos serviços (empreitada global).

Prazo para entrega dos envelopes: até o dia 10/03/2015 
às 14 horas.

Data da sessão pública de abertura dos envelopes: dia 
10/03/2015 às 14h15min.

Informações através do Serviço de Compras da Prefeitura, 
situado na Av. Marginal Maria Chica, 1400, fone (18) 3654-2537, 
com expediente ao público das 8 às 11:30 e das 13 às 16 horas, 
de segunda a sexta-feira.

Edital disponível para os interessados no site www.pena-
polis.sp.gov.br em editais = editais de licitação = Tomada de 
Preço 02/2015.

Penápolis, 12 de fevereiro de 2015.
José Orcione Rocha
Secretário de Administração

 CÂMARA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

 RESUMO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015
OBJETO: Dispõe sobre a abertura de licitação, sob a moda-

lidade de Pregão Presencial, no tipo menor preço global, para 
a contratação de serviços radiofônicos para transmissão simul-
tânea das sessões do Legislativo penapolense e divulgação do 
Programa "Câmara em Foco”.

DATA PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: 04/03/2015 às 9 
horas

Maiores Informações: Câmara Municipal de Penápolis, situ-
ada à Marginal Maria Chica, 1450 ou através do telefone: (18) 
3652-0175, de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 16h00 ou pelo 
site: www.camaradepenapolis.com.br

ALEXANDRE GIL DE MELLO
Presidente


