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     O repentino au-
mento no número 
de casos confirma-
dos de covid-19 em 
Serra Negra levou a 
Prefeitura a intensi-
ficar a fiscalização 
de pessoas que es-
tão em isolamento 
domiciliar por cau-
sa da doença.
     Diariamente uma 
força-tarefa com 
agente de fiscaliza-
ção e Guarda Civil 

Municipal percorre 
centro e bairros, ve-
rificando se a deter-
minação sanitária 
de isolamento está 
sendo cumprida. A 
medida vigora des-
de 21 de junho do 
ano passado.
     Os que não são 
encontrados nas 
residências, são 
autuados, devendo 
pagar multa de R$ 
1 mil

Prefeitura intensifica fiscalização 
dos isolados por causa da covid-19

     A Prefeitura de Serra 
Negra adquiriu um ter-
reno no Centro da ci-
dade para a construção 
de uma creche-escola. 
A área, de 4.459,40 m², 
localizada na Aveni-
da Santos Pinto, nº 35, 
chegou a ser anunciada 
por R$ 2,6 milhões pe-
las imobiliárias e seto-
res especializados, mas 
depois de negociações 
do Chefe do Executivo e 
sua equipe com o antigo 
proprietário, o município 
conseguiu a compra por 
R$ 1.720.000,00.

Prefeitura adquire terreno para 
construir creche no Centro      O Governo do Es-

tado de São Paulo, 
por meio do Cen-
tro de Inteligência 
da Economia do 
Turismo da Secre-
taria de Turismo e 
Viagens do Esta-
do de São Paulo 
(CIET/SETUR-SP), 

em parceria com 
as prefeituras 
municipais, está 
realizando uma 
Pesquisa Online 
de Percepção do 
Turismo, a ser res-
pondida pela po-
pulação dos mu-
nicípios.

Governo de SP e municípios 
turísticos realizam pesquisa 

de percepção

     Uma empresa con-
tratada pelo Departa-
mento de Estradas de 
Rodagem (DER) deu 
início às medições e 

ensaios para o reca-
peamento da Estrada 
Municipal Sebastião de 
Godoi Bueno, a Estrada 
dos Macaquinhos.

Iniciados os preparativos para 
o recapeamento da Estrada 

dos Macaquinhos
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     O repentino aumento no 
número de casos confirma-
dos de covid-19 em Serra 
Negra levou a Prefeitura a 
intensificar a fiscalização de 
pessoas que estão em isola-
mento domiciliar por causa 
da doença.
     Diariamente uma força-ta-
refa com agente de fiscaliza-
ção e Guarda Civil Municipal 
percorre centro e bairros, ve-
rificando se a determinação 
sanitária de isolamento está 
sendo cumprida. A medida 
vigora desde 21 de junho do 
ano passado.
     Os que não são encon-
trados nas residências, são 
autuados, devendo pagar 
multa de R$ 1 mil, conforme 
o decreto nº 5.237, que esta-
belece penalidade em caso 
de descumprimento de iso-
lamento domiciliar e deso-

bediência a orientação mé-
dica para fins de prevenção 
da covid-19. Um termo de 
constatação é preenchido e 
encaminhado à delegacia de 
Polícia Civil, uma vez que o 
descumprimento da medida 
caracteriza crime contra a 
saúde pública.
     Pessoas em isolamento 
devem obrigatoriamente 
atender às regras, estabele-
cidas inclusive pelo Código 
Penal, que em seu artigo 268 
descreve: “infringir determi-
nação do Poder Público, des-
tinada a impedir introdução 
ou propagação de doença 
contagiosa”; e artigo 330: 
“desobedecer à ordem legal 
de funcionário público”.
     Na última semana, entre 
os dias 10 e 14, foram reali-
zadas 52 visitas, com aplica-
ção de duas multas.

Prefeitura intensifica fiscalização 
dos isolados por causa da covid-19

     A Prefeitura de Serra Ne-
gra adquiriu um terreno no 
Centro    da cidade para a 
construção de uma creche-
-escola. A área, de 4.459,40 
m², localizada na Avenida 
Santos Pinto, nº 35, chegou 
a ser anunciada por R$ 2,6 
milhões pelas imobiliárias 
e setores especializados, 
mas depois de negociações 
do Chefe do Executivo e 
sua equipe com o antigo 
proprietário, o município 
conseguiu a compra por R$ 
1.720.000,00.
     A compra foi autorizada 
pela Câmara Municipal em 
sessão ordinária na segun-
da-feira, 13.
    “O objetivo é facilitar a 
logística dos pais que tra-
balham nessa área, onde 
há maior quantidade de 
estabelecimentos e conse-

quentemente de trabalha-
dores”, afirmou o Prefeito.  
  
Três Barras
     Além de instalar mais 
uma creche no Centro, o 
município contará com 
uma nova creche escola 
no Bairro Três Barras, o que 
também representa mais 
um objetivo do Plano de 
Governo cumprido.
     A unidade educacional 
será construída no terreno 
onde hoje está um cam-
po de futebol, ao lado da 
EMEB Professora Dora-
ci Ramalho Silingardi. O 
imóvel terá, pelo projeto, 
cerca de 900 m² de área 
construída.  
     O investimento previsto 
é de cerca de R$ 5 milhões, 
com recursos do governo 
do estado.

Prefeitura adquire 
terreno para construir 

creche no Centro

  1   O Governo do Estado 
de São Paulo, por meio do 
Centro de Inteligência da 
Economia do Turismo da 
Secretaria de Turismo e 
Viagens do Estado de São 
Paulo (CIET/SETUR-SP), 
em parceria com as pre-
feituras municipais, está 
realizando uma Pesquisa 
Online de Percepção do 
Turismo, a ser respondida 
pela população dos muni-
cípios.  
     “Lembramos da im-
portância desta pesquisa 
para termos um maior co-
nhecimento sobre como 
a população dos municí-
pios vê o turismo em suas 
regiões e esperamos que 
ela tenha o maior alcan-
ce possível. O resultado 

desta pesquisa, que se en-
contra em sua 2ª edição, 
será de grande valia para 
a percepção regional do 
turismo, o futuro desenho 
de ações, programas e ini-
ciativas, tanto da Secreta-
ria de Estado quanto das 
Secretarias Municipais”, 
avalia em nota a Secreta-
ria de Turismo e Viagens 
do Estado.  
     A pesquisa estará dispo-
nível para respostas online 
até o dia 28 de janeiro de 
2022 e pedimos que aju-
dem a divulgar a todos os 
seus contatos.  
     Para responder, basta 
preencher o formulário no 
link: 
https://forms.
gle/9XcPbZWBFDo97T6j8

Governo de SP e municípios 
turísticos realizam pesquisa 

de percepção
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     Uma empresa contra-
tada pelo Departamento 
de Estradas de Rodagem 
(DER) deu início às me-
dições e ensaios para o 
recapeamento da Estrada 
Municipal Sebastião de 
Godoi Bueno, a Estrada 
dos Macaquinhos.
     A melhoria será exe-
cutada no trecho entre 
a Rua Comendador Vi-
cente Amato Sobrinho 
(Grand Resort Hotel) e a 
Via Carlos Filippi, pouco 
mais de dois quilômetros. 
Somem-se outros 7,1 
quilômetros da Estrada 
Municipal Carlos Cagnas-

si (trecho pavimentado) 
que liga o final da Ave-
nida Juca Preto à Estrada 
Municipal Maria Cattini 
Canhassi, na quadra po-
liesportiva do Bairro dos 
Leais.
     Essas duas vias fazem 
parte do Lote 3 do Pro-
grama de Investimento 
Rodoviário do Estado de 
São Paulo (BID IV) – No-
vas Vicinais que o Depu-
tado Estadual Edmir Che-
did conquistou para Serra 
Negra junto ao Governo 
do Estado de São Paulo. 
O investimento previsto 
é de R$7.504.925,48.

Iniciados os preparativos 
para o recapeamento da 

Estrada dos Macaquinhos

     Os servidores e empre-
gados públicos municipais 
da Prefeitura de Serra Negra 
que se enquadram nos gru-
pos autorizados para imuni-
zação contra a covid-19 de-
vem submeter-se à vacina-
ção. A determinação consta 
do Decreto Municipal nº 
5.337, de 13 de dezembro de 
2021, assinado pelo Prefeito.
     Os não vacinados têm até 
o dia 17 de dezembro para 
apresentar justificativa mé-
dica ao setor de Medicina do 
Trabalho do município. Os 
que não atenderem a essa 
determinação e se recusa-
rem a tomar a vacina, serão 
afastados de suas funções 
sem direito a remuneração 
a partir do dia 20 de dezem-
bro.
No decreto, a Prefeitura de 
Serra Negra justifica a me-
dida em função da neces-

sidade de enfrentamento 
da emergência pública de-
corrente do coronavírus, 
citando a Lei Federal nº 
13.979/2020 que permite 
às autoridades adotarem, 
no âmbito de suas compe-
tências, a determinação de 

realização compulsória de 
vacinação e outras medi-
das profiláticas. Além disso, 
cita ainda os direitos à vida 
e saúde contemplados nos 
artigos 5º, 6º e 196 da Cons-
tituição Federal que devem 
prevalecer em relação à li-

berdade de consciência e 
de convicção filosófica indi-
vidual. “Os servidores e em-
pregados devem proceder, 
pública e particularmente, 
de forma a dignificar a fun-
ção pública”, conclui o do-
cumento.

Prefeitura exige que servidores 
sejam vacinados contra a covid-19
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Atos Oficiais do Poder Executivo

AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N. 004/2022. OB-
JETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA 
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. DATA: 27/01/2022 - 
14H00M. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2022. OBJETO: REGISTRO 
DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. DATA: 
27/01/2022 - 10H00M. PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2022. OB-
JETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE DIVERSOS 
TIPOS DE MADEIRAS. DATA: 31/01/2022 - 10H00M. O Edital em 
inteiro teor estará à disposição dos interessados, a partir do dia 
17/01/2022, no site do Município, através do portal www.ser-
ranegra.sp.gov.br, pelo e-mail licitacao@serranegra.sp.gov.br 
ou retirado gratuitamente no balcão do setor de licitações da 
Prefeitura da Estância Hidromineral de Serra Negra, sito à Pra-
ça John F. Kennedy, s/n, Centro, em dias úteis, das 08h00m às 
17h00m, devendo o interessado trazer sua mídia específica para 
cópia (cd/dvd, pendrive, etc). Informações: (19) 3892-9600. Ser-
ra Negra, 14 de Janeiro de 2022. Dr. ELMIR KALIL ABI CHEDID. 
Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2022. OBJE-
TO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO 
DA MERENDA ESCOLAR. DATA: 01/02/2022 - 10H00M. O Edital 
em inteiro teor estará à disposição dos interessados, a partir do 
dia 17/01/2022, no site do Município, através do portal www.
serranegra.sp.gov.br, pelo e-mail licitacao@serranegra.sp.gov.br 
ou retirado gratuitamente no balcão do setor de licitações da 
Prefeitura da Estância Hidromineral de Serra Negra, sito à Pra-
ça John F. Kennedy, s/n, Centro, em dias úteis, das 08h00m às 
17h00m, devendo o interessado trazer sua mídia específica para 
cópia (cd/dvd, pendrive, etc). Informações: (19) 3892-9600. Ser-
ra Negra, 14 de Janeiro de 2022. Dr. ELMIR KALIL ABI CHEDID. 
Prefeito Municipal.
 

AVISO DE REPUBLICAÇÃO. ALTERAÇÃO DA DATA DE ABERTURA 
DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº. 010/2021. A Prefeitura 
da Estância Hidromineral de Serra Negra, vem por meio desta, 
comunicar a todos os interessados na execução do objeto da To-
mada de Preço n° 010/2021, a qual tem como objeto a CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE ILUMINA-
ÇÃO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, que tendo 
em vista a falta de publicação no DOM, fica alterada a data da 
abertura da licitação do dia 19 de Janeiro de 2022 as 10h00, para 
o dia 02 de Fevereiro de 2022 as 10h00. Permanecem inaltera-
das as demais condições da licitação. Serra Negra, 14 de Janeiro 
de 2022. Dr. ELMIR KALIL ABI CHEDID. Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - CONVITE N. 003/2022. OBJETO: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE ADE-
QUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DE 11 PONTOS DE ÔNIBUS. DATA: 
25/01/2022 –10H00M. Edital completo deverá ser retirado gra-
tuitamente no balcão do setor de licitações da Prefeitura da Es-

tância Hidromineral de Serra Negra, sito à Praça John F. Kennedy, 
s/n, Centro, em dias úteis, das 08h00m às 17h00m, devendo o 
interessado trazer sua mídia específica para cópia (cd/dvd, pen-
drive, etc.) pelo site do Município, através do portal www.ser-
ranegra.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacao@serranegra.sp.gov.
br. Informações: (19) 3892-9600. VISITA TÉCNICA: A visita técni-
ca é FACULTATIVA. Agendamento por tel.: (19) 3892-9600 (SM. 
Obras). Serra Negra, 14 de Janeiro de 2022. Dr. ELMIR KALIL ABI 
CHEDID. Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - CONVITE N. 004/2022. OBJETO: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA 
NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES “BRUNO LUIZ CAN-
TO ESTACIO” E SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES. DATA: 
25/01/2022 –14H00M. Edital completo deverá ser retirado gra-
tuitamente no balcão do setor de licitações da Prefeitura da Es-
tância Hidromineral de Serra Negra, sito à Praça John F. Kennedy, 
s/n, Centro, em dias úteis, das 08h00m às 17h00m, devendo o 
interessado trazer sua mídia específica para cópia (cd/dvd, pen-
drive, etc.) pelo site do Município, através do portal www.ser-
ranegra.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacao@serranegra.sp.gov.
br. Informações: (19) 3892-9600. VISITA TÉCNICA: A visita técni-
ca é FACULTATIVA. Agendamento por tel.: (19) 3892-9600 (SM. 
Obras). Serra Negra, 14 de Janeiro de 2022. Dr. ELMIR KALIL ABI 
CHEDID. Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 
163/2021 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMEN-
TO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM. Torna se público e para 
conhecimento dos interessados que o Pregão acima mencionado 
foi ADJUDICADO em 12/01/2022 – MATEUS GUEDES BER-
TON. Pregoeiro.  Nos termos do Art. 43, Inc. VI da Lei Federal 
n° 8.666/93, combinado com o Art. 7º, Inc. V da Lei Municipal 
3.612/2013, RATIFICO todos os atos praticados pelo Sr. Pregoei-
ro e pela equipe de apoio e HOMOLOGO o pregão em tela aos 
licitantes: ALFALAGOS LTDA. ITENS: 01, 31, 37, 46, 50, 51, 52, 
60, 66, 67, 92, 101, 104, 105, 106, 131, 134. VALOR TOTAL: R$ 
57.004,26. LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 
LTDA. ITENS: 02, 03, 12, 13, 21, 22, 23, 30, 33, 36, 38, 42, 43, 44, 
45, 47, 56, 59, 61, 65, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 
85, 86, 87, 88, 96, 116, 117, 118, 126, 129, 132. VALOR TOTAL: 
R$ 37.637,74. MED CENTER COMERCIAL LTDA. ITENS: 04, 05, 07, 
08, 09, 10, 53, 58, 64, 72, 83, 94, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 
119, 120, 121, 125, 133. VALOR TOTAL: R$ 17.365,30. CIRURGI-
CA UNIAO LTDA. ITENS: 11, 54, 55, 80, 81, 82, 122, 123. VALOR 
TOTAL: R$ 7.262,40. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA-
CEUTICOS LTDA. ITEM: 34. VALOR TOTAL: R$ 4.525. ROSICLER CI-
RURGICA LTDA. ITENS: 18, 19, 32, 35, 84, 135. VALOR TOTAL: R$ 
30.515,00. INOVAMED HOSPITALAR LTDA. ITEM: 99. VALOR TO-
TAL: R$ 1.125,00. MEDCEDRAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDI-
COS E HOSPITALARES EIRELI. ITENS: 57, 63, 97. VALOR TOTAL: R$ 
2.580,72. MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALARES 
EIRELI. ITENS: 06, 26, 27, 29, 41, 103, 115, 130. VALOR TOTAL: R$ 

AVISOS DO SETOR DE COMPRAS,CONTRATOS 
E LICITAÇÕES DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA 

HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
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6.734,80. DAKFILM COMERCIAL LTDA. ITENS: 100, 102. VALOR 
TOTAL: R$ 30.100,00. FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. 
ITENS: 14, 15, 16, 17, 20, 24, 25, 28, 39, 40, 48, 49, 62, 89, 90, 91, 
93, 95, 98, 107, 112, 124, 127, 128. VALOR TOTAL: R$ 47.643,60. 
Serra Negra, 14 de Janeiro de 2022. Dr. ELMIR KALIL ABI CHEDID. 
Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 
166/2021 - OBJETO: FORNECIMENTO DE PROTETOR FACIAL AR-
TICULAVEL PARA SEREM USADOS PELOS FUNCIONARIOS DAS ES-
COLAS MUNICIPAIS. Torna se público e para conhecimento dos 
interessados que o Pregão acima mencionado foi ADJUDICADO 
em 27/12/2021 – MATEUS GUEDES BERTON. Pregoeiro.  Nos 
termos do Art. 43, Inc. VI da Lei Federal n° 8.666/93, combina-
do com o Art. 7º, Inc. V da Lei Municipal 3.612/2013, RATIFI-
CO todos os atos praticados pelo Sr. Pregoeiro e pela equipe de 
apoio e HOMOLOGO o pregão em tela ao licitante: NASAD LIMP 
COMERCIAL LTDA. ITEM: 01. VALOR TOTAL: R$ 12.900,00. Serra 
Negra, 14 de Janeiro de 2022. Dr. ELMIR KALIL ABI CHEDID. Pre-
feito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 
168/2021 - OBJETO: FORNECIMENTO DE OLEO ESSENCIAL DE 
EUCALIPTO. Torna se público e para conhecimento dos inte-
ressados que o Pregão acima mencionado foi ADJUDICADO em 
28/12/2021 – MATEUS GUEDES BERTON. Pregoeiro.  Nos termos 
do Art. 43, Inc. VI da Lei Federal n° 8.666/93, combinado com 
o Art. 7º, Inc. V da Lei Municipal 3.612/2013, RATIFICO todos 
os atos praticados pelo Sr. Pregoeiro e pela equipe de apoio e 
HOMOLOGO o pregão em tela ao licitante: ANA VALERIA TONE-
LOTTO EPP. ITEM: 01. VALOR TOTAL: R$ 8.320,00. Serra Negra, 
30 de Dezembro de 2021. Dr. ELMIR KALIL ABI CHEDID. Prefeito 
Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 
158/2021 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ATIVIDADES VETERINÁRIAS PARA CASTRAÇÕES DE CANINOS E 
FELINOS ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL, PARA SUPRIR/ATENDER 
A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO. Torna se público e para conhe-
cimento dos interessados que o Pregão acima mencionado foi 
ADJUDICADO em 29/12/2021 – MATEUS GUEDES BERTON. Pre-
goeiro.  Nos termos do Art. 43, Inc. VI da Lei Federal n° 8.666/93, 
combinado com o Art. 7º, Inc. V da Lei Municipal 3.612/2013, 
RATIFICO todos os atos praticados pelo Sr. Pregoeiro e pela 
equipe de apoio e HOMOLOGO o pregão em tela ao licitante: 
PET CLINICA VETERINARIA LTDA. ITEM: 01. VALOR TOTAL: R$ 
410.000,00. Serra Negra, 30 de Dezembro de 2021. Dr. ELMIR 
KALIL ABI CHEDID. Prefeito Municipal.

EXTRATO DO CONTRATO.
PREGAO ELETRONICO Nº. 004/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDRO-
MINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ESTANTES E CAIXAS ORGANIZADORAS 
PARA SEREM UTILIZADAS NAS UNIDADES DE SAÚDE
VALOR: R$ 5.853,90
DATA: 21/12/2021.

EXTRATO DO SEXTO TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO.
PREGAO PRESENCIAL Nº. 004/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDRO-
MINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE COM-
BUSTÍVEIS
FICA REAJUSTADO O VALOR DO ITEM 01 PARA R$ 5,141 E ITEM 
04 PARA R$ 4,866.
DATA: 28/12/2021.

EXTRATO DO CONTRATO.
PREGAO PRESENCIAL Nº. 117/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDRO-
MINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, ADAPTADOS 
PARA AS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SERRA 
NEGRA
VALOR: R$ 273.920,40
DATA: 29/12/2021.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO
CONCORRENCIA Nº. 006/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDRO-
MINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
PRAZO: 29 (VINTE E NOVE) DIAS
VALOR: R$ 21.669,12
DATA: 23/11/2021.

EXTRATO DO CONTRATO.
PREGAO PRESENCIAL Nº. 153/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDRO-
MINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS 
PARA ESCRITORIO EIRELI
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS PARA UNIDADE ES-
COLAR
VALOR: R$ 8.400,00
DATA: 21/12/2021.

EXTRATO DO CONTRATO.
PREGAO PRESENCIAL Nº. 153/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDRO-
MINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: J M COELHO FRANCATO LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS PARA UNIDADE ES-
COLAR
VALOR: R$ 11.691,50
DATA: 21/12/2021.

EXTRATO DO CONTRATO.
PREGAO ELETRONICO Nº. 007/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDRO-
MINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR
VALOR: R$ 2.900,00
DATA: 28/12/2021.

EXTRATO DO CONTRATO.
PREGAO ELETRONICO Nº. 007/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDRO-
MINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTA-
DORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR
VALOR: R$ 686,00
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DATA: 28/12/2021.

EXTRATO DO CONTRATO.
PREGAO ELETRONICO Nº. 007/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDRO-
MINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: COMERCIAL E SERVIÇOS COSTA EIRELI
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR
VALOR: R$ 8.088,65
DATA: 28/12/2021

EXTRATO DO CONTRATO.
INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDRO-
MINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA 00483979899
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO “RAY CONNIFF CO-
VER” PARA O EVENTO “LUZES DA SERRA”
VALOR: R$ 17.000,00
DATA: 21/12/2021

EXTRATO DO ADITAMENTO DO CONTRATO.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 253/2020
MUNICIPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINE-
RAL DE SERRA NEGRA.
ORGANIZAÇAO: ASSOCIAÇÃO AMIGO BICHO
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS 
NO CANIL JOVANKA – ANJOS DE PATAS
PRAZO: 02 (DOIS) MESES
VALOR: R$ 7.749,96
DATA: 29/12/2021.

EXTRATO DO CONTRATO.
TOMADA DE PREÇOS Nº. 007/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDRO-
MINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: PROJECON PROJETOS & CONSTRUÇÕES LTDA EPP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RE-
FORMA GERAL DA PRAÇA SESQUICENTENARIO COM IMPLANTA-
ÇÃO DE ESPAÇOS PARA FEIRA NOTURNA E FEIRA DE ARTESANA-
TO.
VALOR: R$ 2.299.999,90
DATA: 14/01/2022.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 399/2021
PROCESSO 325/2021 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 
154/2021 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE CARTUCHOS 
PARA UTILIZAÇÃO DA PLOTTER

Aos 27 dias do mês de DEZEMBRO de 2021, de um lado a PRE-
FEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NE-
GRA, com sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, 
inscrita no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato re-
presentado pelo seu Prefeito Municipal, DR. ELMIR KALIL ABI 
CHEDID, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA res-
ponsável pelo Pregão Presencial nº 154/2021, e de outro lado, a 
empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, doravante denomi-
nada DETENTORA, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei Municipal 3.612 
de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 28 de 
Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e avençado a presente ATA 
que, quando publicada, terá efeito de compromisso de forneci-

mento, observada as condições estabelecidas no ato convocató-
rio e consoante as cláusulas que se seguem:
1. DO DETENTOR REGISTRADO: 
1.0. A partir desta data, fica registrado nesta PREFEITURA, ob-
servada a ordem de classificação, o(s) preço(s) do fornecedor 
DETENTOR registrado, a seguir relacionado, objetivando o com-
promisso de fornecimento dos itens abaixo descritos, nas condi-
ções estabelecidas no ato convocatório.

Empresa: JOAO HENRIQUE RAMALHO ME
CNPJ nº : 05.138.389/0001-50
Endereço: R. MAJOR JOAQUIM DE SOUZA, 75, CENTRO, LIN-
DOIA-SP, CEP: 13.950-000
Telefone: (19) 3898-3545
Representada por: JOAO HENRIQUE RAMALHO
CPF : 283.548.328-48

Item Quant. 
Estima-
da

Unidade Descrição Mar-
ca

Preço Unit 
(R$)

Preço 
Total (R$)

01 12 UND CARTUCHO DESIGNJET 
711 (PARA PLOTTER 
HP DESIGNJET T 520) 
– CYAN. CARTUCHO 
ORIGINAL.

HP 250,32 3.003,84

02 12 UND CARTUCHO DESIGNJET 
711 (PARA PLOTTER 
HP DESIGNJET T 520) – 
AMARELO. CARTUCHO 
ORIGINAL.

HP 250,32 3.003,84

03 12 UND CARTUCHO DESIGNJET 
711 (PARA PLOTTER 
HP DESIGNJET T 520) – 
MAGENTA. CARTUCHO 
ORIGINAL

HP 250,32 3.003,84

04 12 UND CARTUCHO DESIGNJET 
711 (PARA PLOTTER 
HP DESIGNJET T 520) 
– PRETO. CARTUCHO 
ORIGINAL.

HP 300,99 3.611,88

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previstas no 
Edital do Pregão Presencial acima citado, bem como no(s) pre-
ço(s) registrado(s) nesta Ata, os produtos/serviços objeto deste 
ajuste. 

2. Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços 
(ATA), em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: 

1. A PREFEITURA adotará a prática de todos os atos necessários 
ao controle e administração da presente Ata.

4.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
1. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a 
partir de sua assinatura.

5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele es-
tivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 154/2021, 
bem como todos seus Anexos e a proposta da DETENTORA.

2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA a 
firmar as contratações que deles poderão advir.

6. VALOR ESTIMADO 
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1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de 
R$ 12.623,40 (DOZE MIL SEISCENTOS E VINTE E TRES REAIS E 
QUARENTA CENTAVOS).

7 - DO PAGAMENTO
1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em 28 (vinte 
e oito) dias após a liberação da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) pelo 
Secretário da pasta. Ao emitir a Nota Fiscal Eletrônica (NFe) in-
formar o número da Conta Corrente para deposito e endereço 
de e-mail para contato.

8.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previs-
tas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 

10.520/02, Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e De-
creto Municipal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013 e ainda pelas 
legislações específicas, cujos efeitos atinjam este instrumento.

9 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compro-
misso de fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Negra, 
com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente 
instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para to-
dos os fins previstos em direito, na presença das duas testemu-
nhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também 
o subscrevem.
Serra Negra, 27 de Dezembro de 2021.

 

 

 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DE INFRAÇÃO E 

IMPOSIÇÃO DE MULTA Nº 1/2022 

 A Fiscalização Tributária da Secretaria da Fazenda da 
Prefeitura de Serra Negra vem por meio deste, NOTIFICAR a Sra. MARA 
SILVIA ARAUJO, CPF Nº 068.623.058-24, para tomar ciência do Auto de 
Infração e Imposição de Multa Nº 1/2022, conforme disposto na Lei 
Complementar Nº 15/1997 Art. 147, Inciso VIII, § 4º e do Art. 4º do Decreto 
Municipal Nº 5.237 de 22 de junho de 2021, por infringir o Art. 1º do 
mesmo em 10/1/2022. Dessa forma, fica o notificado ciente do prazo de 
20 dias para recurso administrativo de multa a partir da presente 
publicação. Na ausência de manifestação, o valor devido aos cofres 
públicos será lançado no exercício.  

Serra Negra, segunda-feira, 17 de janeiro de 2022. 
 

Vinícius de Sousa Oliveira Lapa 
- Agente de Fiscalização Tributária – 

 
 

 

 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DE INFRAÇÃO E 

IMPOSIÇÃO DE MULTA Nº 2/2022 

 A Fiscalização Tributária da Secretaria da Fazenda da 
Prefeitura de Serra Negra vem por meio deste, NOTIFICAR o Sr. MICAEL 
RIOS DA SILVA, CPF Nº 446.210.808-65, para tomar ciência do Auto de 
Infração e Imposição de Multa Nº 2/2022, conforme disposto na Lei 
Complementar Nº 15/1997 Art. 147, Inciso VIII, § 4º e do Art. 4º do Decreto 
Municipal Nº 5.237 de 22 de junho de 2021, por infringir o Art. 1º do 
mesmo em 13/1/2022. Dessa forma, fica o notificado ciente do prazo de 
20 dias para recurso administrativo de multa a partir da presente 
publicação. Na ausência de manifestação, o valor devido aos cofres 
públicos será lançado no exercício.  

Serra Negra, segunda-feira, 17 de janeiro de 2022. 
 

Vinícius de Sousa Oliveira Lapa 
- Agente de Fiscalização Tributária – 

 

 

 
 

Praça John F. Kennedy, s/nº - Centro – Serra Negra/SP - CEP: 13.930-000 - Tel: (19) 3892.9600 

 

CONVOCAÇÃO 

 

A Prefeitura da Estância Hidromineral de Serra Negra vem a 
público convocar CRISLAINE DE SOUZA PINHO MELO, RG nº 
126674869, aprovada no Concurso Público de Edital nº 
01/2017, para o cargo de Assistente Administrativo, para no 
prazo de 2 (dois) dias úteis comparecer ao Depto de Recursos 
Humanos, situado à Praça John F. Kennedy, s/nº, centro em 
Serra Negra, para apresentação da documentação 
necessária ao provimento no respectivo cargo. O não 
comparecimento no prazo determinado implicará na perda 
automática da vaga do Concurso Público. 

 
 

Serra Negra, 14 de janeiro de 2022. 

JAMES AP. DE GODOI 
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

 
 

Praça John F. Kennedy, s/nº - Centro – Serra Negra/SP - CEP: 13.930-000 - Tel: (19) 3892.9600 

 

CONVOCAÇÃO 

 

A Prefeitura da Estância Hidromineral de Serra Negra vem a 
público convocar ESTEVAN TONOLI SEGATTI, RG nº 
284315424, aprovado no Concurso Público de Edital nº 
01/2017, para o cargo de Assistente Jurídico, para no prazo 
de 2 (dois) dias úteis comparecer ao Depto de Recursos 
Humanos, situado à Praça John F. Kennedy, s/nº, centro em 
Serra Negra, para apresentação da documentação 
necessária ao provimento no respectivo cargo. O não 
comparecimento no prazo determinado implicará na perda 
automática da vaga do Concurso Público. 

 
 

Serra Negra, 14 de janeiro de 2022. 

JAMES AP. DE GODOI 
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
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EDITAL DE ABERTURA PARA O CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS Nº 01/2022 

 
 
O Prefeito do Município de Serra Negra/SP, usando das atribuições legais, faz saber que fará realizar, através da empresa 
DIRECTA DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E DE CARREIRAS LTDA; as INSCRIÇÕES para o Concurso Público 
de Provas – com a supervisão da Comissão de Acompanhamento deste Concurso Público especialmente nomeada pela 
Portaria nº 24 de 13 de janeiro de 2022 para o preenchimento de vagas disponíveis para os Cargos constantes do ITEM 
2.5 - QUADRO DE CARGOS. 
 

INSTRUÇÕES ESPECIAIS 
 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1   O Concurso, para todos os efeitos será provido pela CLT (Consolidação das leis de trabalho), terá validade de 

02 (dois) anos podendo ser prorrogado por igual período a partir da data da homologação, que será publicada 
no Diário Oficial do Município, pela Internet nos endereço www.serranegra.sp.gov.br e/ou 
www.directacarreiras.com.br e afixado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Serra Negra/SP. 

1.2 O Resultado do presente Concurso não gera para a Prefeitura do Município de Serra Negra/SP, a obrigatoriedade 
de aproveitar todos os candidatos aprovados, além daquelas vagas previstas no quadro constante no ITEM 2.5. 
A habilitação dos demais candidatos constantes da listagem final de classificação gera, para o candidato, apenas 
o direito à preferência na contratação, dependendo da sua classificação no Concurso. 

1.3 Os candidatos aprovados em todas as fases, e convocados, estarão sujeitos no que compete ao que dispõe a 
Legislação Federal e Municipal, vigentes e pertinentes.  

 
2. DOS CARGOS 

 
2.1 O presente CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS destina-se ao preenchimento do Cargo atualmente vago , de 

acordo com o constante do ITEM 2.5 – DO QUADRO DE CARGOS, mais os que vagarem e ou forem criados, 
durante o prazo de validade do Concurso, regido pela CLT (Consolidação das leis de trabalho) e pela Legislação 
Federal e Municipal, vigentes e pertinentes. 

2.2   As atividades inerentes ao Cargo ora concursado serão desenvolvidas - conforme demanda - nas diversas 
dependências ou órgãos da Prefeitura do Município de Serra Negra/SP, visando atender ao restrito interesse 
público. 

2.3  A remuneração para o CARGO é aquela constante do ITEM 2.5 – DO QUADRO DE CARGO, ao qual é referente 
a data do presente edital. 

2.4 Fazem parte deste Edital os seguintes anexos: 
a) ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES – Informa a descrição das atividades e demais requisitos 

inerentes ao Cargo. 

b) ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO e ou SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS – Indica a sugestão dos 

conteúdos para estudos inerentes a prova. 

 

2.5. DO QUADRO DE CARGOS 
  

Código/ Cargos Vagas Requisitos 
Carga 

Horária 
Semanal 

Salário Prova Valor de 
Inscrição 

1.01 -  Motorista de 
Ambulância 05 

Ensino Fundamental Completo + 
CNH “C” ou superior + Curso 

Específico  
12X36 R$ 1.404,27 Objetiva e 

Prática R$ 9,70 
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3. CONSIDERAÇÕES GERAIS, CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO E REQUISITOS GERAIS PARA CONTRATAÇÃO 

 
3.1 Considerações Gerais 
 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 

neste edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. O deferimento da inscrição dar-se-á 
automaticamente, mediante o correto preenchimento da ficha de inscrição online e ao pagamento do valor 
correspondente ao Cargo que deseja concorrer.  

3.1.1 Objetivando evitar ônus desnecessários, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor da 
inscrição somente após tomar conhecimento de todos os requisitos exigidos para o Concurso Público. 

3.1.2 São de exclusiva responsabilidade do candidato, sob as penas da Lei, as informações fornecidas no ato da 
inscrição. Aquele que preencher a ficha de inscrição online ou prestar informações inverídicas, mesmo que o fato 
seja constatado posteriormente, será excluído do Concurso Público. 

3.1.3 As inscrições efetuadas em desacordo com as disposições deste edital serão indeferidas, obedecendo ao prazo 
descrito no ITEM 4.1.7. 

 
3. 2  Condições para inscrição 
3.2.1 Ser Brasileiro nato ou naturalizado, conforme disposto na Constituição Federal, em consonância com a Lei 

Federal nº 13.445/2017 – Lei da Migração, e ainda, se de Nacionalidade Portuguesa, estar de acordo com os 
critérios contidos no Decreto Federal nº 70.436/72; 

3.2.2 Ser possuidor do CPF devidamente ativo e de Documento de Identidade (RG) com foto; 
3.2.3 Efetuar o pagamento devido do valor da inscrição; 
3.2.4 Conhecer e estar de acordo com as normas e exigências do presente edital; 
3.2.5 Às pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhe são facultadas no inciso VIII do 

Artigo 37 da Constituição Federal e na Lei Federal 7.853/89 é assegurado o direito de inscrição para os Cargos 
no Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que possuem. 

 
3.3 Requisitos Gerais para a Contratação 
3.3.1  Ter todos os requisitos necessários informados no item 2.5 até a data da convocação; 
3.3.2  Ter bons antecedentes, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis, políticos e eleitorais, bem como 

nada ter que o desabone ou que o torne incompatível com o desempenho de suas funções; 
3.3.3  Se do sexo masculino, possuir até a data da contratação o Certificado de Dispensa do Serviço Militar ou 

Certificado de Reservista; 
3.3.4  Gozar de boa saúde física e mental e não possuir deficiência incompatível com o exercício das atividades que 

competem ao Cargo; 
3.3.5 Não ter sofrido, no exercício de Cargo público, penalidade por prática de atos desabonadores, bem como não 

ter sido demitido por ato de improbidade ou exonerado “a bem do serviço público”, mediante decisão transitada 
em julgado em qualquer esfera governamental;  

3.3.6 Não exercer qualquer cargo, emprego ou função pública de acumulação proibida com o exercício do novo Cargo, 
observado ao disposto no artigo 37 § 10 da Constituição Federal, alterada pela EC Nº 20/98 e não ser aposentado 
por invalidez e nem estar com idade de aposentadoria compulsória nos termos do artigo 40 inciso II da 
Constituição Federal; 

3.3.7   A apresentação dos documentos hábeis a comprovar que o candidato possui os requisitos aqui exigidos para o 
Concurso Público será solicitada por ocasião da contratação para o Cargo; 

3.3.8  A não apresentação de qualquer dos documentos implicará na impossibilidade de aproveitamento do candidato 
em decorrência de sua habilitação no Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes de sua inscrição. 

 
4. DAS INSCRIÇÕES 

 
4.1  DAS INSCRIÇÕES 
4.1.1  As inscrições ficarão abertas EXCLUSIVAMENTE através da internet, no período 19 de janeiro a 07 de 

fevereiro de 2022, respeitando, para fins de recolhimento do valor de inscrição, o horário bancário, devendo 
para tanto o candidato: 
a)  acessar o site www.directacarreiras.com.br;  
b) localizar o atalho correspondente aos concursos com inscrições abertas, selecionar o concurso público de 

provas– edital nº 01/2022 da prefeitura da estância hidromineral de serra negra/sp, e clicar sobre o cargo 
pretendido.  

c) digitar o cpf, preencher todos os dados solicitados na ficha de inscrição e confirmar os dados.  
d) gerar o boleto bancário, imprimir e recolher o valor correspondente em qualquer banco ou instituição financeira 
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autorizada, até a data de vencimento expressa no boleto bancário. 
e) após 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do pagamento do boleto bancário, verificar no painel do 

candidato, no site da directa, se a inscrição encontra-se confirmada. em caso negativo, entrar em contato pelo 
e-mail: contato@directacarreiras.com.br ou telefone (11) 2715-7166. 
IMPORTANTE: Consultar o Edital antes de efetivar a inscrição. 

4.1.2 A DIRECTA e a Prefeitura da Estância Hidromineral de Serra Negra/SP, não se responsabilizarão por solicitações 
de inscrição via internet não recebidas e/ou não confirmadas decorrentes de problemas técnicos em 
microcomputadores, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de transmissão ou outros fatores que 
impossibilitem a transferência de dados.  

4.1.3  O recolhimento do pagamento efetuado via internet deverá ser feito até a data estipulada em campo específico, 
respeitando-se o horário da rede bancária ou instituição financeira autorizada, assim como os realizados em 
caixas eletrônicos de auto-atendimento e bankline, considerando-se para tanto o horário de Brasília, sob pena 
de não ser processada e recebida. Não será aceito pagamento de inscrição após a data de vencimento impresso 
no boleto bancário, salvo os casos de vencimento em finais de semana e feriados, onde prevalecerá como 
vencimento o próximo dia útil.  

4.1.4  Os pagamentos realizados por AGENDAMENTO, DEPÓSITO BANCÁRIO ou CHEQUE não serão validados 
automaticamente pelo sistema. Neste caso, enviar o comprovante de pagamento e o boleto bancário digitalizado 
para o e-mail contato@directacarreiras.com.br, solicitando a confirmação da inscrição, após a análise da 
DIRECTA. 

4.1.5  A inscrição somente será validada após a confirmação do recebimento do crédito pela instituição financeira 
competente, e a inscrição paga por meio de cheque somente será considerada após a respectiva compensação. 

4.1.6  No valor da inscrição já está inclusa a despesa bancária. 
4.1.7  No prazo de no máximo 05 (cinco) dias antecedentes à data da realização das provas, conferir no site 

www.directacarreiras.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 DIRECTA através do 
email: contato@directacarreiras.com.br ou pelo telefone (11) 2715-7166, para verificar o ocorrido. 

4.1.8  Não serão aceitas inscrições por via postal, fax, condicional, provisória ou fora do período da inscrição 
estabelecido neste edital, pedidos de alteração de Cargos ou devolução do valor de inscrição após o pagamento, 
mesmo se pago em duplicidade. Por não existir lei municipal, não haverá isenção do valor de inscrição no 
presente certame.  

4.1.9 O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão, bem como pelas informações prestadas na ficha de 
inscrição online. 

4.1.10 Depois de feita a inscrição, os dados constantes da Ficha online somente poderão sofrer alterações no caso de 
mudança de endereço, fato que deverá ser devidamente fundamentado e encaminhado à Comissão de 
Acompanhamento deste Concurso Público. 

4.1.11 A Comissão de Acompanhamento deste Concurso Público não se responsabilizará por eventuais coincidências 
de datas e horários de inscrições ou provas e quaisquer outras atividades. 

4.1.12 Eventualmente nos casos excepcionais em que, por razões de falha de sistema, o nome do candidato não conste 
na listagem de inscritos, o mesmo poderá ser admitido na sala para realizar a respectiva prova desde que esteja 
de posse da inscrição realizada via internet e do respectivo comprovante de pagamento. 

4.1.13  Apenas para os casos dispostos no ITEM 4.1.12, o representante da DIRECTA, presente no local de realização 
das provas, fará a verificação, atestando a veracidade das informações e relatando em ata de ocorrência própria, 
para posterior análise, cuja publicação se fará incluir juntamente com Edital de Publicação dos resultados. 

4.1.14 No dia da realização da prova, o candidato deverá levar o documento de identidade original com foto, ou algum 
outro documento especificado no ITEM 4.1.15 e o comprovante de inscrição, Boleto Bancário devidamente 
autenticado pela instituição financeira a quem foi feito o devido recolhimento – apenas quando o candidato 
observar que o seu nome não consta na Relação de Inscritos.  

4.1.15 Será considerado documento de identidade original com foto  as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas 
pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar ou pelo Ministério das Relações 
Exteriores, Carteira Nacional de Habilitação (modelo atual com foto), cédula de identidade para estrangeiros (no 
prazo de validade). Também será aceito Cédula de identidade fornecida por órgãos ou conselhos de classe que, 
por Lei Federal, valem como documento de identidade, como por exemplo, as emitidas pelos conselhos regionais 
ou autarquias corporativas, carteira de trabalho e previdência social e Passaporte.  

4.1.15.1 Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fins: Documentos em formato digital, Boletim de 
Ocorrência, Protocolos, Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação (modelo antigo 
sem foto), Carteira de Estudante, Crachás, Identidade Funcional de natureza pública ou privada. Também não 
serão aceitos documentos em formato digital. 

4.1.16 Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao estabelecido neste Edital. 
4.1.17 O Valor da inscrição, a título de ressarcimento de despesas com material e serviços, é a que está estabelecida 

no ITEM 2.5 – DO QUADRO DE CARGOS, constante do Edital, a favor da DIRECTA DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL E DE CARREIRAS LTDA. EPP, empresa responsável pelo Concurso Público. 
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4.1.18  O candidato que necessitar de prova especial (letra ampliada), ledor, sala especial, intérprete de libras, ou 
condição especial deverá requerer durante o período de inscrição, em campo específico da Ficha de Inscrição 
própria, ou solicitá-la, via SEDEX, à DIRECTA DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E DE CARREIRAS 
LTDA, localizada na Rua Dr. Graciano Geribello, 308 “A”, Bairro Alto – Itu/SP – CEP 13.311-010, até a data 
do encerramento das inscrições (neste caso, o candidato deverá informar o nome completo, RG, o nome do 
Concurso Público, o número do Edital e o Cargo à qual concorre).  

4.1.19 O candidato que não o fizer, seja qual for o motivo alegado, não terá a prova especial preparada. A solicitação 
de condição especial será atendida obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade. 

4.1.20  A candidata que tiver a necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá levar um 
acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança. 
A candidata nesta condição que não levar acompanhante não realizará a prova. 

4.1.21 O período de Inscrição, bem como todas as etapas constantes deste edital, será realizado observando o horário 
oficial de Brasília/DF. 

4.1.22 Informações referentes ao Concurso Público poderão ser obtidas no site www.directacarreiras.com.br, ou de 
segunda a sexta feira das 13h00min às 16h00min, pelo telefone (11) 2715-7166. 

 
5. DOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 

 
5.1 Às pessoas com deficiência ou necessidades especiais são asseguradas o direito de se inscrever neste Concurso 

Público, desde que a deficiência que possui seja compatível com as atribuições do Cargo a ser preenchido. 
5.2 Em obediência aos dispostos na Constituição Federal, art. 37, inciso VIII, na Lei Federal n° 7.853/89, no Decreto 

Federal n° 3.298/99 e no Decreto Federal nº 9.508/18 será reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das 
vagas abertas para o Cargo ao qual concorre, ou que vier a surgir temporariamente durante a validade deste 
certame. 

5.3 Se na aplicação do percentual disposto no ITEM 5.2, resultar número fracionado igual ou superior a 0,5 (cinco 
décimos), estará formada 01 (uma) vaga para candidatos com Deficiência. Se inferior a 0,5 (cinco décimos), a 
formação da vaga ficará condicionada à elevação da fração para o mínimo de 0,5 (cinco décimos), caso haja 
aumento suficiente do número de candidatos convocados para o Cargo. 

5.4  Será considerada como deficiência àquela conceituada na medicina especializada de acordo com os padrões 
estabelecidos na Lei Federal Nº 13.146, de 6 de julho de 2015 - Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 
com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 

5.5  Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual ou auditiva passíveis de correção 
simples pelo uso de lentes ou aparelhos específicos. 

5.6  Aos deficientes visuais (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas, com tamanho de letra correspondente 
a corpo 24. O candidato que não solicitar condições especiais para a prova no prazo estabelecido não a terá 
preparada, seja qual for sua alegação. 

5.7  É condição obstativa à inscrição no Concurso Público a necessidade de auxiliares permanentes para auxiliar na 
execução das atribuições inerentes às atividades do Cargo pretendido, ou na realização da prova pelo candidato 
com necessidade especial. 

5.8  Não obsta à inscrição ou ao exercício da atividade a utilização de material tecnológico de uso habitual ou a 
necessidade de preparação de ambiente físico. 

5.9 No ato da inscrição, o candidato com deficiência ou necessidades especiais deverá declarar sua intenção de 
concorrer às vagas reservadas aos deficientes físicos, mencionando a deficiência da qual possui. Ele também 
deverá enviar o Laudo Médico original ou autenticado, expedido no prazo máximo de até 12 meses a 
contar da data de publicação do edital, atestando a espécie, o grau ou nível de deficiência, com expressa 
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável 
causa de deficiência, via SEDEX, à DIRECTA DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E DE CARREIRAS 
LTDA, localizada na Rua Dr. Graciano Geribello, “308 - A”; Bairro Alto – Itu/SP – CEP 13.311-010, até a 
data do encerramento das inscrições; Importante: mencionar o nome completo do candidato, RG, o nome 
do Concurso Público, número do edital e Cargo ao qual concorre. Observação: No ato do chamamento, a 
Prefeitura exigirá do candidato o envio do laudo original. 

5.10 O candidato que declarar falsamente a deficiência será excluído do certame, se confirmada tal situação, em 
qualquer fase deste Concurso Público, sujeitando-se às consequências legais pertinentes. 

5.11  Os candidatos com deficiência participarão deste Concurso Público em igualdade de condições com os  demais 
candidatos no que concerne: a) ao conteúdo das provas escritas; b) à avaliação e aos critérios de  aprovação; c) 
ao horário e ao local de aplicação das provas; d) à nota mínima exigida para todos os demais candidatos. 

5.12  Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência, essas serão 
preenchidas pelos demais candidatos, observando-se a ordem de classificação. 

5.13  A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em duas listas, contendo, a primeira, a pontuação 
de todos os candidatos, inclusive a dos candidatos com deficiência, e a segunda, somente a pontuação destes 
últimos, observada a respectiva ordem de classificação. 
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5.14 À medida que forem sendo oferecidas as vagas, a Prefeitura de Iracemápolis/SP, convocará, para o seu 
provimento, os candidatos pela ordem de classificação, até a 9ª vaga constante da Listagem Geral, para então 
destinar a primeira vaga reservada e chamamento pela listagem destinada aos candidatos com necessidades 
especiais. Em caso de surgimento de novas vagas no decorrer do prazo de validade do Processo Seletivo, 
aplicar-se-á a mesma regra e proporcionalidade previstas no ITEM 5.2. 

5.15 O candidato com deficiência que no ato de inscrição não declarar essa condição ou ainda não enviar o Laudo 
Médico, não será considerado como candidato com necessidade especial, apto para concorrer às vagas 
reservadas, mesmo que tenha assinalado tal opção no ato da inscrição online. Neste caso não poderá impetrar 
recurso em favor de sua situação posteriormente.  

5.16 Os candidatos com Deficiência, aprovados e habilitados, se convocados para contratação, serão avaliados por 
uma equipe multidisciplinar nomeada pela Prefeitura Municipal de Serra Negra/SP que atestará a 
compatibilidade das atividades exercidas do Cargo com o grau e especificidade da deficiência declarada. 

 
6. DAS PROVAS 

 
6.1   DA PROVA OBJETIVA - 1ª FASE 
6.1.1  O Concurso constará de Prova Objetiva para todos os candidatos inscritos; de caráter eliminatório e 

classificatório, com questões de múltipla escolha, visando à capacitação para o Cargo, cujas matérias versarão 
sobre o programa especificado no ANEXO II, que faz parte integrante e inseparável do presente Edital. 

6.1.2  As provas objetivas constarão de 40 (quarenta) questões, em forma de testes, de múltipla escolha, com 04 
alternativas cada uma, onde apenas uma alternativa é correta.  

6.1.3  A duração das Provas Objetivas será de 03 (três) horas. Iniciadas as provas nenhum candidato poderá se retirar 
da sala antes de completada 01 (uma) hora, a partir do início da realização da prova, exceto quando 
acompanhado de um fiscal. 

 
6.2   DAS PROVAS PRÁTICAS – 2ª FASE 
6.2.1   HAVERÁ PROVA PRÁTICA PARA O CARGO: 1.01 – Motorista de Ambulância, de caráter Eliminatório e 

Classificatório para todos os candidatos inscritos que forem habilitados na PRIMEIRA FASE – PROVA 
OBJETIVA. 

6.2.2   A prova prática constará de demonstração prática da habilidade do candidato, necessária ao desempenho de 
suas atividades, descritas junto à nomenclatura do respectivo Cargo constante do ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES. 

6.2.3   Os demais candidatos habilitados na Primeira Fase - Prova Objetiva e que não forem convocados para a 
SEGUNDA FASE – PROVA PRÁTICA estarão automaticamente eliminados do Concurso.  

 
7. DA CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS 

 
7.1 A confirmação da data e as informações sobre horários e locais para realização das provas serão divulgadas, 

oportunamente, única e exclusivamente por EDITAL DE CONVOCAÇÃO, pelos seguintes meios: 
a) Pela internet no endereço www.directacarreiras.com.br.  
b) Por afixação na Prefeitura Municipal de Serra Negra/SP.  

7.1.1  Não haverá convocação por e-mail, correio ou por qualquer outro meio não previsto neste edital.  
7.1.2  O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova objetiva com antecedência de 30 

(trinta) minutos, munido de: 
a) Caneta de tinta azul ou preta, lápis preto e borracha; 
b) OBRIGATORIAMENTE DE: Documento Original de Identidade (com foto), especificado no ITEM 4.1.15. 
c) Comprovante de inscrição (boleto acompanhado do respectivo comprovante de pagamento) – apenas quando 
o candidato observar que o seu nome não consta na Relação de Inscritos. 

 
7.2  DA CONVOCAÇÃO DA PROVA OBJETIVA – 1ª FASE 
7.2.1 A realização da Prova Objetiva está prevista para o dia 06 de março de 2022 no Município de Serra Negra/SP. 

Poderá, contudo, haver mudanças na data prevista dependendo do número de inscritos e a disponibilidade de 
locais para a realização das provas.  

7.2.2 Ao candidato só será permitida a realização da prova na data, no local e horário constantes no Edital de 
Convocação, a ser divulgado e publicado na forma do ITEM 7.1; 

7.2.3 Não haverá convocação por e-mail, via correio ou por qualquer outro meio, não previsto neste Edital. 
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7.3  DA CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS PRÁTICAS – 2ª FASE 
7.3.1  A convocação para a SEGUNDA FASE PROVA PRÁTICA, para o Cargo: 1.01 – Motorista de Ambulância, com 

a data, o local e o horário, será feita através de Edital de Convocação a ser oportunamente divulgado em até 05 
(cinco) dias úteis da realização das provas, observando as mesmas condições de divulgação do ITEM 7.1.  

7.3.2 Não haverá convocação por e-mail, via correio ou por qualquer outro meio, não previsto neste Edital. 
7.3.3  Não haverá segunda chamada para a Prova Prática, nem sua realização ocorrerá fora da data, horário e local 

estabelecido quando da convocação.  
7.3.4  Em razão de condições climáticas ou de força maior, a critério da Comissão Organizadora do Concurso, a prova 

poderá ser adiada ou interrompida, acarretando novo horário e/ou data a ser estipulado e divulgado aos 
candidatos presentes. 

 
8. DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS 

 
8.1  DA PRESTAÇÃO DA PROVA OBJETIVA – 1ª FASE 
8.1.1 O candidato deverá chegar ao local das provas com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário 

estabelecido para a realização das provas, visto que os portões de acesso às salas de prova serão fechados 
rigorosamente no horário estabelecido em Edital de convocação, nos termos do ITEM 7.1, e ainda: 
a) Somente será admitido para realizar a prova o candidato que estiver munido de documento de identidade 

original com foto, descritos no ITEM 4.1.15, devendo estar em perfeitas condições, de forma a permitir a 
identificação do candidato com clareza. 

b) Não será admitido no local de prova o candidato que se apresentar após o horário determinado. 
c) Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 

candidato. 
8.1.2 Os eventuais erros de digitação de nome, número de documento de identidade e data de nascimento deverão 

ser corrigidos no dia da prova objetiva, em formulário específico. 
8.1.3 No ato da realização da prova objetiva será fornecido o Caderno de Questões e o Gabarito Oficial, no qual o 

candidato deverá assinalar as respostas.  
8.1.4 Somente haverá substituição do Gabarito de Respostas se o mesmo estiver com falhas de impressão que 

impossibilitem o candidato de imprimir ali suas respostas. 
8.1.5 No decorrer da prova o candidato que observar qualquer anormalidade gráfica ou irregularidade na formulação 

de alguma questão deverá manifestar-se junto ao Fiscal de Sala, que a anotará na folha de ocorrências para 
posterior análise da banca examinadora, sob pena de não poder apresentar, posteriormente, eventual recurso. 

8.1.6 Ao terminar a Prova Objetiva, o candidato entregará o Caderno de Questões e o Gabarito Oficial pré-
identificado e devidamente assinado ao fiscal de sala. Os gabaritos sem assinatura não serão 
computados e o candidato será excluído do Concurso Público. 

8.1.7 Ao final das provas, 02 testemunhas (preferencialmente os dois últimos candidatos) deverão permanecer na sala, 
sendo liberados somente quando ambos as tiverem concluído a vista de todos os gabaritos.  

8.1.8 Por razões de ordem técnica e de segurança, não será fornecido o Caderno de Questões aos candidatos no dia 
da prova. CONTUDO, o Caderno de Questões ficará à disposição do candidato, durante todo o período 
destinado ao recurso da prova, através do site www.directacarreiras.com.br - no “Painel do Candidato”, no link 
“Anexos”. 

8.1.9 O GABARITO OFICIAL e o RESULTADO PRELIMINAR serão divulgados a partir das 18h00 do dia 
subsequente da realização das respectivas provas.  

 
8.2  DA PRESTAÇÃO DA PROVA PRÁTICA – 2ª FASE 
8.2.1 As Provas Práticas serão designadas para o Cargo 1.01 – Motorista de Ambulância. 
8.2.2  Somente será permitida a realização da PROVA PRÁTICA na data, no local e horários constantes no Edital de 

Convocação, a ser divulgado nos termos do ITEM 7.1. 
8.2.3 Os candidatos deverão comparecer na data, local e no horário previsto com no mínimo 30 minutos de 

antecedência, munido obrigatoriamente da CNH física impressa exigida e demais cursos, constantes no item 2.5 
do edital completo; 

8.2.4  O candidato que não apresentar os documentos e exigências descritas neste Edital será impedido de realizar a 
Prova e ainda será considerado inapto e excluído do Concurso Público. 
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9. DO JULGAMENTO E CORREÇÃO DAS PROVAS 

 
9.1  DO JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA – 1ª FASE 
9.1.1 As Provas Objetivas serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 40 (quarenta) pontos, valendo 1,0 (um ponto) cada 

questão assinalada corretamente, estando habilitados os candidatos que obtiverem 16 acertos, totalizando 16 
(dezesseis) pontos, o equivalente a 40% (quarenta por cento) de aproveitamento. 

9.1.2 Não serão computadas as questões em branco ou assinaladas a lápis, as questões com duas ou mais   
alternativas assinaladas e as questões rasuradas. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado 
às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida incorretamente pelo sistema de correção, 
acarretando anulação parcial ou integral da prova daquele candidato. 

9.1.3 Os pontos correspondentes às questões porventura anuladas serão atribuídos a todos os candidatos, 
independente da formulação de recursos. 

9.1.4  O candidato que não obtiver o número mínimo de pontos exigidos neste Edital estará automaticamente eliminado 
do concurso. 

  
9.2 DO JULGAMENTO DAS PROVAS PRÁTICAS – 2ª FASE 
9.2.1 A PROVA PRÁTICA serão avaliadas em caráter eliminatório e classificatório; de 0 (zero) à 60 (sessenta) 

pontos, dentro das condições previstas no ANEXO II, onde constarão os itens a serem analisados. Serão 
considerados habilitados e classificados os candidatos que obtiverem 30 (trinta) pontos ou mais na prova prática, 
equivalente a 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento nesta fase. 

9.2.2  O candidato que não atingir a pontuação mínima exigida na 2ª Fase estará inabilitado nesta etapa e será excluído 
do Concurso. 

 
10. DA PONTUAÇÃO POR TITULAÇÃO 

 
10.1 Para este certame não haverá prova de títulos.  
 

11.  DA CLASSIFICAÇÃO 
 
11.1  A nota final do candidato habilitado no Concurso será: 

a)  A somatória da pontuação obtida na Prova Objetiva, mais (+) a pontuação obtida na Prova Prática; 
11.2       Em caso de igualdade na classificação definitiva terão preferência sucessivamente:  

a) O candidato que tiver mais idade; 
b) O candidato que tiver maior número de filhos menores de 18 anos ou inválidos; 
c) Sorteio. 

11.3  Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente de valor da nota final. 
 

12. DO RECURSO 
 
12.1  O candidato poderá apresentar recurso no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, desde que versem, 

exclusivamente, sobre questões de legalidade contadas, respectivamente, a partir: 
a)  Da publicação do Edital;  
b)  Contra o indeferimento da inscrição 
c)  Da aplicação da Prova Objetiva;  
d)  Da Divulgação do Gabarito e Resultado Oficial; 
e)  Da Aplicação da Prova Prática; 
f)  Do Resultado da Prova Prática; 
g)  Da Classificação, exclusivamente quando se tratar de erro de lançamento, critério de desempate ou falha de 

sistema. 
12.2 No caso de recurso em pendência, o candidato participará, condicionalmente, da fase subsequente do 

CONCURSO PÚBLICO. 
12.3  O recurso deverá ter argumentação lógica e consistente, caso contrário será preliminarmente indeferido. 
12.4  Recursos inconsistentes e/ou fora das especificações estabelecidas neste edital serão preliminarmente 

indeferidos.  
12.5   O candidato interessado em interpor recurso quanto a qualquer uma das fases estabelecidas no ITEM 12.1 

deverá proceder da seguinte maneira: 
a)  Acessar o site www.directacarreiras.com.br;  
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b) Clicar sobre o Concurso Público de Serra Negra/SP – Concurso Público – Edital Nº 01/2022;  
c)  Localizar o botão “RECURSO” (que somente estará visível se estiver dentro do prazo disponível); 
d)  Preencher corretamente os campos do formulário correspondente ao tipo de recurso; 
e)  Clicar em enviar. 
Observação: somente será permitido o protocolo de um único recurso para cada tipo discriminado no item 12.1. 

12.6  Não serão aceitos recursos que: 
a) Estejam em desacordo com o ITEM 12 deste edital. 
b) Estejam fora do prazo estabelecido para cada etapa. 
c) Não apresentem fundamentação lógica e consistente. 
d) Apresentem argumentação IDÊNTICA a outro recurso recebido anteriormente. 
e) Que se refiram a etapas cujos prazos foram expirados. 

12.7  Recebido o pedido de recurso, a Banca Examinadora decidirá pela manutenção, reforma do pedido ou ato 
recorrido, dando-se ciência da referida decisão à Comissão de Concurso e assim que publicado o parecer, 
disponibilizará ao candidato a resposta do recurso na íntegra, através do site www.directacarreiras.com.br, no 
“painel do candidato”, no link “Meus Recursos”. 

12.8 Em hipótese alguma haverá vista de provas, revisão de recursos e recurso do recurso. 
12.9  O recurso apresentado fora do prazo estabelecido será indeferido. 
12.10 Se do exame de recursos resultar em anulação de questão ou de item de questão, ou alteração de Gabarito, a 

pontuação correspondente a essa questão, item ou alteração de Gabarito será atribuída a todos os candidatos, 
independente de terem recorrido, ficando desde já estabelecido que: 
a) O candidato que acertou uma questão, e posteriormente esta seja anulada, permanecerá com o ponto já 

conquistado pelo acerto da questão; 
b) O candidato que acertou uma questão, e posteriormente esta seja alterada, perderá o ponto conquistado 

anteriormente pelo acerto da questão. 
12.11 Após julgamento dos recursos serão divulgadas as devidas alterações ocorridas, caso haja procedência de 

recurso interposto dentro das especificações, podendo eventualmente alterar o resultado da prova e a 
classificação final e/ou até a desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para aprovação 
no Concurso Público.  

 
13. DA CONTRATAÇÃO PARA CARGO 

 
13.1  O provimento do Cargo obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos aprovados, 

observada a necessidade da Prefeitura Municipal e o limite fixado por lei. 
13.2  A aprovação no concurso não gera direito à contratação/exercício, mas esta, quando se fizer, respeitará a ordem 

de classificação final. 
13.3 A convocação dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente à ordem de classificação e todas as fases 

do concurso e, por ocasião do processo de contratação, à apresentação dos seguintes documentos: 
13.3.1  Carteira de Trabalho e Previdência Social – original; 
13.3.2  Cédula de Identidade – original mais 2 (duas) cópias; 
13.3.3  Comprovante de Inscrição no PIS/PASEP – original mais 1 (uma) cópia; 
13.3.4  Cadastro de Pessoas Físicas – CPF regularizado – original mais 2 (duas) cópias; 
13.3.5  Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição ou justificativa – original mais 1 (uma) cópia; 
13.3.6  Certificado de Reservista ou Certificado de Alistamento Militar constando dispensa – original mais 1 (uma) cópia; 
13.3.7  Comprovante de Residência (conta de água ou energia elétrica) – original mais 2 (duas) cópias; 

Nota: se a conta de água ou energia não estiver no nome do candidato, deverá apresentar também comprovante 
de residência no qual conste o nome do candidato (qualquer correspondência) ‐ original mais 2 (duas) cópias; 

13.3.8  Comprovante de escolaridade exigida para o cargo/função – original mais 1 (uma) cópia; 
13.3.9  Quando for o caso, Carteira de Registro Profissional do Órgão a que pertence (exemplo: OAB, COREN, CREA, 

etc.) – original mais 1 (uma) cópia; 
13.3.10 Quando for o caso, Certidão de regularidade com o órgão profissional a que pertence (exemplo: OAB, COREN, 

CREA, etc.) – original mais 1 (uma) cópia; 
13.3.11 Se solteiro, Certidão de Nascimento – original mais 2 (duas) cópias; 
13.3.12  Se casado, Certidão de Casamento – original mais 2 (duas) cópias; 
13.3.13 Se divorciado, Certidão de Casamento com averbação – original mais 2 (duas) cópias; 
13.3.14  Certidão de Nascimento dos filhos solteiros menores de 18 anos – original mais 2 (duas) cópias; 
13.3.15  Caderneta de Vacinação dos filhos menores de 14 anos – original mais 1 (uma) cópia; 
13.3.16  Carteira de Trabalho e Previdência Social – 1 (uma) cópia das páginas que constam a foto, a qualificação civil, 

de todos os registros do Contrato de Trabalho e da contribuição sindical; 
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Nota: se o candidato possuir mais de uma carteira de trabalho deverá apresentar também, original mais 1 cópia 
de todos os registros do contrato de trabalho e das páginas que constam a foto e a qualificação civil; 

13.3.17 Quando for o caso, termo de guarda e certidão de nascimento do filho menor que estiver sob tutela – original 
mais 1 (uma) cópia; 

13.3.18 Comprovante da Declaração de Bens (Imposto de Renda) referente ao ano anterior à data de admissão – original 
mais 1 (uma) cópia; 

13.3.19 Para profissionais liberais, comprovante da última Contribuição Sindical, bem como comprovante de quitação da 
anuidade – original mais 1 (uma) cópia; 

13.3.20  Duas fotos 3x4 (coloridas); 
13.3.21 Carteira Nacional de Habilitação, quando for requisito para o cargo ‐ original mais 1 (uma) cópia; 
13.4  A convocação estabelecerá o prazo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas para o comparecimento do candidato 

e será contada do recebimento do telegrama a ser enviado para o endereço informado pelo candidato, sendo 
considerado desistente o candidato que não comparecer, na data e horário determinados no telegrama, ao 
endereço constante no instrumento de convocação, munido de toda documentação para a admissão, bem como 
não assumir suas atividades no prazo máximo de 15 (quinze) dias após o comparecimento da convocação. 

13.4.1.  Na falta de algum documento, se solicitado, a Prefeitura Municipal da Estância de Serra Negra poderá dar um 
prazo de até 05 (cinco) dias úteis para a apresentação do documento. 

13.5 Obedecida à ordem de classificação, para efeito de contratação e exercício, fica o candidato convocado sujeito 
à aprovação em exame médico, elaborado por médicos especialmente designados pela Prefeitura Municipal, 
que avaliará sua capacidade física e mental no desempenho das tarefas pertinentes ao Cargo a que concorre. 

13.5.1 As decisões do Serviço Médico da Prefeitura, de caráter eliminatório para efeito de contratação, são soberanas. 
13.5.2 Os candidatos com deficiência, aprovados e habilitados, se convocados para a contratação, serão avaliados por 

uma equipe multidisciplinar nomeada pela Prefeitura Municipal de Serra Negra/SP que atestará a compatibilidade 
das atividades exercidas do Cargo com o grau e especificidade da deficiência declarada, a avaliação será de 
caráter eliminatório para efeito de contratação. 

13.6 O candidato classificado se obriga a manter atualizado o endereço perante a Prefeitura Municipal. 
13.7    A Prefeitura do Município poderá solicitar outros documentos que julgar necessários. 
 

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
14.1  A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer tempo, em 

especial por ocasião da contratação, acarretarão a nulidade da inscrição, com todas as suas decorrências, sem 
prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil ou criminal; 

14.2  O candidato deverá manter atualizado seu endereço durante o prazo de validade do Concurso Público, desde 
que aprovado, junto à Prefeitura Municipal de Serra Negra/SP; não lhe cabendo qualquer reclamação caso não 
seja possível à mesma informá-lo da contratação, por falta da citada atualização; 

14.3 O não atendimento, pelo candidato, das condições estabelecidas neste Edital, implicará sua eliminação do 
Concurso Público, a qualquer tempo; 

14.4 Reserva-se ao Coordenador / Apoio do certame designado pela DIRECTA, o direito de tomar medidas 
saneadoras e restabelecer critérios outros para resguardar a execução individual e correta das provas, bem como 
excluir da sala e eliminar do restante das provas o candidato cujo comportamento for considerado inadequado, 
tais como: 
a) Estiver portando arma, mesmo que possua o respectivo porte;  
b)  Presentar-se após o horário estabelecido para a realização da (s) prova (s); 
c)   Apresentar-se para a prova em outro local que não seja o previsto no Edital de Convocação; 
d)  Não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado; 
e)  Não apresentar um dos documentos de identidade exigidos nos termos deste Edital, para a realização da 

prova; 
f)  Ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal; 
g)  Ausentar-se do local de prova antes de decorrido o prazo mínimo; 
h)  For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de calculadoras, livros, notas ou 

impressos não permitidos; 
i)  Estiver comprovadamente fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (Pager, 

celulares, etc.); 
j)  Lançar mão de meios ilícitos para a execução da prova; 
k)  Não devolver integralmente o material solicitado; 
l)  Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 

14.5  É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar as publicações de TODOS os atos, editais, 
resultados, convocações e comunicados referentes a este certame. Até o resultado final o candidato deve 
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acompanhar as publicações no site www.directacarreiras.com.br  e a partir de então, as publicações serão feitas 
exclusivamente pelo órgão realizador em seus órgãos oficiais de publicação. 

14.6  Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada 
a providência ou evento que lhes disserem respeito ou até a data da convocação dos candidatos para a prova 
correspondente, circunstância que será mencionada em edital ou aviso a ser publicado. 

14.7  No que tange ao presente Concurso Público, os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de 
Acompanhamento deste Concurso Público e pela Directa Desenvolvimento Institucional e de Carreiras Ltda. 

14.8  Os documentos não exigidos, judicial ou extrajudicialmente, no prazo de 01 (um) ano, contado do encerramento 
da publicação da classificação final do Concurso Público serão disponibilizados para envio à Prefeitura Municipal 
de Serra Negra/SP.  

14.9 A DIRECTA está apta a emitir Atestado ou Declarações de Aprovações no Certame, se houver  interesse do 
candidato, este poderá requerer seu certificado de aprovação através do e-mail 
 contato@directacarreiras.com.br  e recolher o valor do certificado informado no ato da solicitação. 

14.10   Para efeito de contagem de prazos para recursos será considerada a data de publicação dos atos relativos ao 
presente Concurso Público através do site www.directacarreiras.com.br. 

14.11  À Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra é facultada a anulação parcial ou total do 
presente concurso público, antes de sua homologação, se constatada irregularidade insanável. 

14.12  Caberá ao Prefeito do Município a homologação dos resultados do Concurso Público. 
 
Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente edital, que fica à 
disposição por afixação nos locais de costume da Prefeitura, pela Internet nos endereços www.serranegra.sp.gov.br e 
www.directacarreiras.com.br e no Diário Oficial do Município, bem como o resumo poderá ser divulgado em outros meios 
de comunicação, visando atender ao restrito interesse público. 
 
Serra Negra/SP, 17 de janeiro de 2022. 
 

Elmir Kalil Abi Chedid 
PREFEITO DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA/SP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S PS P Segunda-feira, 17 de janeiro de 2022 - Ano VIII - n.º 787DIÁRIO OFICIAL DE SERRA NEGRA 18

 
PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA/SP 

Concurso Público de Provas CP Nº 01/2022 

Concurso Público de Provas Nº 01/2022                                                                                           Prefeitura da Estância hidromineral de Serra Negra/SP - Página 11 

 
 

ANEXO I - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 
 
 
 

1.01 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA: Dirige e manobra veículos e transportar pessoas; realiza verificações 
e manutenções básicas do veículo e utiliza equipamentos e dispositivos especiais tais como sinalização sonora 
e luminosa, software de navegação e outros. Efetua pagamentos e recebimentos e, no desempenho das 
atividades, utiliza-se de capacidades comunicativas; e trabalha seguindo normas de segurança, higiene, 
qualidade e proteção ao meio ambiente. 
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ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 

 
1.01 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA:  
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES 
Leitura e compreensão de texto; alfabeto e ordem alfabética, vogal e consoante; sílaba - separação silábica, 
classificação das palavras quanto ao número de sílabas; sinônimos e antônimos; acentuação; frases - afirmativa, 
negativa, interrogativa e exclamativa; sinais de pontuação; ortografia; substantivo - singular e plural; diminutivo e 
aumentativo; pronomes e verbos. 
MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES 
Números naturais; antecessor e sucessor; Operações - adição, subtração, multiplicação e divisão; Sistemas de 
Numeração Decimal e Horário; Adição e subtração de frações; Sistemas de medidas - comprimento, massa, volume 
e superfície; Números multiplicativos - dobro, metade; Raciocínio lógico. Resolução de situações problema 
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 20 QUESTÕES 
✓ História de Serra Negra/SP: Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade. 
✓ Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e 

Social do Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento 
das inscrições. 

✓ Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade.  
✓ Direitos e Deveres Individuais e Coletivos;  
✓ Relações Humanas no trabalho;  
✓ Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral; 
✓ Noções sobre EPI - Equipamentos de Proteção Individual e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva; 
✓ Conhecimento das Ferramentas, Equipamentos e Utensílios; 
✓ Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte e impactos ambientais; 
✓ Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função; 
✓ Noções de trânsito.  
✓ Noções básicas de mecânica Diesel, Etanol e Gasolina. 
✓ Operação e direção de veículos.  
✓ Serviços básicos de manutenção.  
✓ Equipamentos de proteção.  
✓ Leis e sinais de trânsito.  
✓ Manual de Formação de Condutores Veicular. 
✓ LEI FEDERAL Nº 9.503 de 23/09/1997 que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l9503.htm  
✓ RESOLUÇÃO CONTRAN 160 - Anexo II - Leis e sinais de trânsito. Disponível em 

http://www.denatran.gov.br/download/Resolucoes/RESOLUCAO_CONTRAN_160.pdf  
CONTEÚDO PROVA PRÁTICA: 
Serão considerados os seguintes critérios e será atribuída a seguinte pontuação: 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO 
1) Demonstração de conhecimento específico para o desempenho da função. Tarefas: Livre circulação, execução de manobra e 

reposição do veículo ao local de origem. De acordo com a tarefa proposta, serão atribuídas as seguintes pontuações: 
LIVRE CIRCULAÇÃO 

Uso do cinto de segurança  5 pontos - - 0 pontos 
Condução do veículo em área plana de forma adequada  5 pontos 2,5 pontos 01 ponto 0 pontos 
Condução do veículo em aclive de forma adequada 5 pontos 2,5 pontos 01 ponto 0 pontos 
Condução do veículo em declive de forma adequada 5 pontos 2,5 pontos 01 ponto 0 pontos 
Utilização da aceleração de forma adequada 5 pontos 2,5 pontos 01 ponto 0 pontos 
Utilização das marchas de forma adequada 5 pontos 2,5 pontos 01 ponto 0 pontos 
Utilização dos freios de forma adequada 5 pontos 2,5 pontos 01 ponto 0 pontos 
Respeito ao limite de velocidade e sinalização das vias 5 pontos 2,5 pontos 01 ponto 0 pontos 

EXECUÇÃO DAS MANOBRAS / TAREFA 
Execução dos movimentos e manobras de forma correta 5 pontos 4 pontos 2,5 pontos 0 pontos 
Execução da tarefa solicitada com sucesso 5 pontos 4 pontos 2,5 pontos 0 pontos 

RETORNO / BALIZA DO VEÍCULO AO LOCAL DE ORIGEM 
Execução da baliza de forma correta 2,5 pontos 2 pontos 01 ponto 0 pontos 
Travamento do acessório e desligamento do veículo de forma correta 2,5 pontos 2 pontos 01 ponto 0 pontos 

Máximo de pontos se a execução da prova prática for integralmente correta: 50 pontos 

 
 

 


