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ATOS OFICIAIS
AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Prefeitura de Iperó, por meio
da Secretaria da Saúde, informa que realizará a 2ª Audiência Pública de 2018, referente
ao 1º Quadrimestre de 2018.
A audiência acontecerá em 29
de maio de 2018, às 14h, na
Câmara Municipal de Iperó, à
rua Raul Benedito Guazelli, nº
45, Centro.
Secretaria da Saúde
EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO
DE DECISÃO
AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO
PROBATÓRIO Nº 71/2016
A PREFEITURA DE IPERÓ, por
meio de seu Departamento de
Recursos Humanos, torna público e científica a Sra. A. M.
DA S., portadora da Cédula de
Identidade/ RG nº 22.359.3394, inscrita no CPF sob nº
124.195.928-59, da Carteira
de Trabalho nº 00051235, Série 00105, ocupante do cargo
efetivo de Serviços Gerais, que,
após análise das avaliações de
estágio probatório e parecer da
Comissão de Estágio Probatório que Vossa Senhoria foi considerada INAPTA para o exercício das funções inerentes ao
cargo que ocupa.
Dessa forma, considerando as
avaliações realizadas, o parecer da Comissão e a decisão do
Chefe do Executivo, fica Vossa
Senhoria, ciente de sua exoneração a partir da data de publicação deste Edital.
Por fim, caso entenda cabível
e em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, fica Vossa Senhoria
cientificada que poderá interpor os recursos previstos na
legislação municipal.
Iperó, 9 de maio de 2018.

o provimento de cargo em
caráter efetivo.
A chamada seguirá a ordem
dos candidatos classificados
nos termos do Edital de Concurso Público n° 001/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó –
Av. Santa Cruz, 355 – Jardim
Santa Cruz
DATA: 10.05.2018
HORÁRIO: 09h30min
AUXILIAR DE
DESENVOLVIMENTO
INFANTIL – Classificados do
nº 01 ao 13º
AUXILIAR DE
DESENVOLVIMENTO
INFANTIL - LISTA ESPECIAL
– Classificado de nº 01º
Orientações:
1- Os candidatos deverão apresentar cópia acompanhada dos
originais da Carteira de Identidade (RG) e Diploma ou Certificado acompanhado do respectivo Histórico Escolar no
momento da atribuição;
2- A escolha por procuração
será feita mediante entrega do
respectivo instrumento de
mandato com firma reconhecida acompanhado de cópias
reprográficas do documento
de identidade do procurador e
do candidato que ficarão retidas;
3- Os candidatos chamados
que ultrapassarem o número
de vagas somente escolherão
em caso do não comparecimento ou desistência dos candidatos melhores classificados.
Mais informações podem ser
obtidas diretamente no Departamento de Recursos Humanos.
Iperó, 03 de Maio de 2018.
Departamento de Recursos
Humanos
Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes

Michele Delgado
Gestora de Recursos
Humanos

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO
01/2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO
01/2018

A Prefeitura de Iperó, por meio
do Departamento de Recursos
Humanos e da Secretaria de
Saúde, comunica a convocação
para o provimento de cargo
em caráter efetivo.
A chamada seguirá a ordem
dos candidatos classificados
nos termos do Edital de Con-

A Prefeitura de Iperó, por meio
do Departamento de Recursos
Humanos e da Secretaria de
Educação, Cultura e Esportes,
comunica a convocação para

curso Público n° 001/2018.

nº 15 e 16º

LOCAL: Prefeitura de Iperó –
Av. Santa Cruz, 355 – Jardim
Santa Cruz
DATA: 10.05.2018
HORÁRIO: 09h30min
FARMACÊUTICO –
Classificado de nº 01

Orientações:
1- Os candidatos deverão apresentar cópia acompanhada dos
originais da Carteira de Identidade (RG) e Diploma ou Certificado acompanhado do respectivo Histórico Escolar no
momento da atribuição;
2- A escolha por procuração
será feita mediante entrega do
respectivo instrumento de
mandato com firma reconhecida acompanhado de cópias
reprográficas do documento
de identidade do procurador e
do candidato que ficarão retidas;
3- Os candidatos chamados
que ultrapassarem o número
de vagas somente escolherão
em caso do não comparecimento ou desistência dos candidatos melhores classificados.
Mais informações podem ser
obtidas diretamente no Departamento de Recursos Humanos.

Orientações:
1- Os candidatos deverão apresentar cópia acompanhada dos
originais da Carteira de Identidade (RG) e Diploma ou Certificado acompanhado do respectivo Histórico Escolar no
momento da atribuição;
2- A escolha por procuração
será feita mediante entrega do
respectivo instrumento de
mandato com firma reconhecida acompanhado de cópias
reprográficas do documento
de identidade do procurador e
do candidato que ficarão retidas;
3- Os candidatos chamados
que ultrapassarem o número
de vagas somente escolherão
em caso do não comparecimento ou desistência dos candidatos melhores classificados.
Mais informações podem ser
obtidas diretamente no Departamento de Recursos Humanos.
Iperó, 03 de Maio de 2018.
Departamento de Recursos
Humanos
Secretaria de Saúde
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ATRIBUIÇÃO DE AULAS
PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO 01/2018
A Prefeitura de Iperó, por meio
do Departamento de Recursos
Humanos e da Secretaria da
Educação, Cultura e Esportes,
comunica a convocação para
o provimento de cargo em
caráter temporário.
A chamada seguirá a ordem
dos candidatos classificados
nos termos do Edital de Processo Seletivo Simplificado
n° 001/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó –
Av. Santa Cruz, 355 – Jardim
Santa Cruz
DATA: 10.05.2018
HORÁRIO: 09h30min
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
INFANTIL – Classificados de

Iperó, 03 de Maio de 2018.
Departamento de Recursos
Humanos
Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO
02/2018
A Prefeitura de Iperó, por meio
do Departamento de Recursos
Humanos e da Secretaria da
Educação, Cultura e Esportes
e,
Considerando a necessidade
em caráter emergencial para a
função de Professor de Ensino
Fundamental II – Inglês;
Considerando que todos os
classificados no Processo Seletivo 01/2018 foram convocados;
Considerando ainda o item
11.8 do edital do Concurso
Público 02/2018;
Comunica a convocação para
o provimento de CARGO EM
CARÁTER TEMPORÁRIO dos
interessados a vaga para comparecer na data e local abaixo
determinados para atribuição
de aulas:
A chamada seguirá a ordem
dos candidatos classificados
nos termos do Edital de Concurso Público n° 002/2018.

LOCAL: Prefeitura de Iperó –
Av. Santa Cruz, 355 – Jardim
Santa Cruz.
DATA: 10.05.2018
HORÁRIO: 09h30min
PROFESSOR DE ENSINO
FUNDAMENTAL II – INGLÊS
– Classificados do nº 01 ao
05º.
Orientações:
1 – Os candidatos deverão
apresentar cópia acompanhada dos originais da Carteira de
Identidade (RG) e Diploma ou
Certificado acompanhado do
respectivo Histórico Escolar no
momento da atribuição;
2 – A escolha por procuração
será feita mediante entrega do
respectivo instrumento de
mandato com firma reconhecida acompanhado de cópias
reprográficas do documento
de identidade do procurador e
do candidato que ficarão retidas;
3 – Os candidatos chamados
que ultrapassarem o número
de vagas somente escolherão
em caso do não comparecimento ou desistência dos candidatos melhores classificados.
Mais informações podem ser
obtidas diretamente no Departamento de Recursos Humanos.
Iperó, 08 de Maio de 2018.
Departamento de Recursos
Humanos
Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO
02/2018
A Prefeitura de Iperó, por meio
do Departamento de Recursos
Humanos e da Secretaria da
Educação, Cultura e Esportes,
comunica a convocação para
o provimento de cargo em
caráter efetivo.
A chamada seguirá a ordem
dos candidatos classificados
nos termos do Edital de Concurso Público n° 002/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó –
Av. Santa Cruz, 355 – Jardim
Santa Cruz.
DATA: 10.05.2018
HORÁRIO: 09h30min
PROFESSOR TITULAR DE
ENSINO FUNDAMENTAL I Classificados do nº 34º ao
37º.
Orientações:
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1- Os candidatos deverão apresentar cópia acompanhada dos
originais da Carteira de Identidade (RG) e Diploma ou Certificado acompanhado do respectivo Histórico Escolar no
momento da atribuição;
2- A escolha por procuração
será feita mediante entrega do
respectivo instrumento de
mandato com firma reconhecida acompanhado de cópias
reprográficas do documento
de identidade do procurador e
do candidato que ficarão retidas;
3- Os candidatos chamados
que ultrapassarem o número
de vagas somente escolherão
em caso do não comparecimento ou desistência dos candidatos melhores classificados.
Mais informações podem ser
obtidas diretamente no Departamento de Recursos Humanos.

reprográficas do documento
de identidade do procurador e
do candidato que ficarão retidas;
3- Os candidatos chamados
que ultrapassarem o número
de vagas somente escolherão
em caso do não comparecimento ou desistência dos candidatos melhores classificados.
Mais informações podem ser
obtidas diretamente no Departamento de Recursos Humanos.

Iperó, 08 de Maio de 2018.

A Prefeitura de Iperó, por meio
do Departamento de Recursos
Humanos e da Secretaria da
Educação, Cultura e Esportes,
comunica a convocação para
o provimento de cargo em
caráter temporário.
A chamada seguirá a ordem
dos candidatos classificados
nos termos do Edital de Processo Seletivo Simplificado
n° 001/2018.

Departamento de Recursos
Humanos
Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ATRIBUIÇÃO DE AULAS
PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO 01/2018
A Prefeitura de Iperó, por meio
do Departamento de Recursos
Humanos e da Secretaria da
Educação, Cultura e Esportes,
comunica a convocação para
o provimento de cargo em
caráter temporário.
A chamada seguirá a ordem
dos candidatos classificados
nos termos do Edital de Processo Seletivo Simplificado
n° 001/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó –
Av. Santa Cruz, 355 – Jardim
Santa Cruz
DATA: 10.05.2018
HORÁRIO: 09h30min
PROFESSOR DE ENSINO
FUNDAMENTAL II –
CIÊNCIAS – Classificados do
nº 11 ao 13º
Orientações:
1- Os candidatos deverão apresentar cópia acompanhada dos
originais da Carteira de Identidade (RG) e Diploma ou Certificado acompanhado do respectivo Histórico Escolar no
momento da atribuição;
2- A escolha por procuração
será feita mediante entrega do
respectivo instrumento de
mandato com firma reconhecida acompanhado de cópias

Iperó, 08 de Maio de 2018.
Departamento de Recursos
Humanos
Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ATRIBUIÇÃO DE AULAS
PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO 01/2018

LOCAL: Prefeitura de Iperó –
Av. Santa Cruz, 355 – Jardim
Santa Cruz
DATA: 10.05.2018
HORÁRIO: 09h30min
PROFESSOR DE ENSINO
FUNDAMENTAL II –
MATEMÁTICA –
Classificados do nº 05º ao 07º
Orientações:
1- Os candidatos deverão apresentar cópia acompanhada dos
originais da Carteira de Identidade (RG) e Diploma ou Certificado acompanhado do respectivo Histórico Escolar no
momento da atribuição;
2- A escolha por procuração
será feita mediante entrega do
respectivo instrumento de
mandato com firma reconhecida acompanhado de cópias
reprográficas do documento
de identidade do procurador e
do candidato que ficarão retidas;
3- Os candidatos chamados
que ultrapassarem o número
de vagas somente escolherão
em caso do não comparecimento ou desistência dos candidatos melhores classificados.
Mais informações podem ser
obtidas diretamente no Depar-

tamento de Recursos Humanos.
Iperó, 08 de Maio de 2018.
Departamento de Recursos
Humanos
Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes.
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DECRETO Nº 1.783, DE 9 DE
ABRIL DE 2018.
“Nomeia a Comissão
Permanente de Avaliação
dos Bens Imóveis.”.
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito
Municipal de Iperó, Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO a Lei nº 800/
2013 que “Autoriza o Poder

Executivo a realizar os ajustes
e correções necessárias com
relação à metragem dos imóveis doados relacionados aos
loteamentos industriais decorrentes das matrículas nº 2853
e 3127 do Cartório de Registro de Imóveis competente e dá
outras providências” , bem
como disposto nos decretos n°
1.304, de 05 de maio de 2013,
retificado pelo Decreto n°
1.307, de 15 de abril de 2013;
CONSIDERANDO a necessidade de nomeação de novos
membros para compor a Comissão Permanente de Avaliação de Bens Imóveis, diante do
vencimento do mandato dos
membros anteriores;
RESOLVE
Art. 1º. Ficam nomeados os
membros da Comissão Permanente de Avaliação de Bens
Imóveis para fins de avaliação
nos casos relacionados à outorga das escrituras dos imóveis
do Distrito Industrial.
Art. 2º. Para compor a Comissão ficam nomeados os seguintes funcionários:
I - Eduardo Kenji Monteiro de
Sousa;
II - Paulo Henrique Silveira Fagundes; e
III - Pedro Maccuzzo Munhoz.
§1º. Fica designado para exercer a função de Presidente desta Comissão, o Sr. Eduardo
Kenji Monteiro de Sousa, e
para exercer a função de Secretário o funcionário, Sr. Pedro Maccuzzo Munhoz.
§2º. O mandato da referida
Comissão será de 1 (um) ano,
a contar da data de publicação
deste Decreto, podendo ser
prorrogado por igual período.
Art. 3º. Ficam outorgados poderes à referida Comissão para
proceder à avaliação de imóveis encaminhando ao Gabine-
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te do Prefeito Municipal o respectivo Laudo de Avaliação
para a devida homologação.
Art. 4º. Este Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, em especial, o Decreto nº 1633, de 10
de novembro de 2016.
PREFEITURA MUNICIPAL DE
IPERÓ, 9 DE ABRIL DE 2018.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria,
em 9 de abril de 2018.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Planejamento
e Desenvolvimento
CÂMARA MUNICIPAL
DE IPERÓ
EXTRATO DO 3º ADITIVO DO
CONTRATO N.º 006/2015
CONTRATANTE: CÂMARA
MUNICIPAL DE IPERÓ
CONTRATADO: VALLE SIM
SERVIÇOS EIRELI - EPP
MODALIDADE: Convite 002/
2015 – Processo 013/2015
OBJETO: Prorrogação por 12
(doze) meses da vigência do
contrato originário na prestação de serviços continuados de
ajudante geral, a serem realizados nas dependências da
Câmara Municipal de Iperó,
pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações constantes do ANEXO
I – TERMO DE REFERÊNCIA do
Edital do Convite.
ASSINATURA: 19/03/2018
Sérgio Poli Simon
Presidente da Câmara
Municipal de Iperó
CARTA CONVITE
N.º 002/2018.
PROCESSO LICITATÓRIO
N.º 017/2018.
EDITAL Nº 002/2018
1 – PREÂMBULO.
1.1 - Convidamos V. Sra. a
apresentar, perante a Comissão Permanente de Licitações
da Câmara Municipal de Iperó/SP, localizada a Rua Raul
Benedito Guazzelli, 45, Centro,
CEP 18560-000, PROPOSTA
para o OBJETO indicado no
item 2.1, pertinente à LICITAÇÃO que será realizada no dia
10 de maio de 2018, na modalidade CONVITE, do tipo
MENOR PREÇO GLOBAL, de
acordo com o que determina
a Lei Federal 8.666/93 e suas

alterações, a Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e as normas legais e regulamentares aplicáveis, e as cláusulas e condições
deste ato convocatório.

1.2 - Os documentos referentes à habilitação, bem como a
proposta, deverão ser ENTREGUES no local supra indicado,
em envelopes fechados, distintos, com identificação externa

do seu conteúdo, na forma
descrita abaixo, até às 10 horas da data acima designada, sendo ABERTOS a seguir,
observado o devido processo
legal.

1.3 – A licitante microempresa
ou empresa de pequeno porte
que desejar gozar dos benefícios da Lei Complementar 123/
06 deverá apresentar “Declaração de Enquadramento de
ME ou EPP”, conforme o caso,
devidamente registrada e arquivada na respectiva Junta
Comercial do Estado. O referido documento deverá estar
fora dos envelopes n.º 1 (Habilitação) e n.º 2 (Proposta).
1.4- Integram este ato convocatório os seguintes ANEXOS:
I – TERMO DE REFERÊNCIA;
II – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA;
III – MODELO DE DESISTÊNCIA
DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS;
IV – MODELO DE PROCURAÇÃO;
V – MODELO DE DECLARAÇÃO - cumprimento do inciso
XXXIII, do art. 7.º da Constituição Federal;
VI – PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE EDITAL.

ta, atendidos os fatores e critérios de julgamento estabelecidos neste ato convocatório.

técnica, comercial, econômica,
financeira ou trabalhista, de
qualquer servidor ou dirigente,
mesmo comissionado, desta
Câmara Municipal, ou de qualquer outro participante por ela
designado para constituir comissões que participem desta
licitação.

2 - DO OBJETO.
2.1 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta
mais vantajosa para aquisição
imediata de equipamentos eletrônicos de processamento de
dados para uso do Poder Legislativo Municipal, conforme
especificações e quantitativos
contidos no ANEXO I – TERMO
DE REFERÊNCIA deste Edital.
3 - DO PREÇO.
3.1 - Estima-se o valor desta licitação em R$ 7.585,76 (sete
mil quinhentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos) com base nos parâmetros
dispostos no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA deste edital.
3.2 - Os valores indicados no
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA correspondem à média dos valores praticados no
mercado, apurada pelo Setor
de Compras, e foram utilizados
como parâmetros para o objeto desta licitação, não vinculando as concorrentes, que poderão adotar outros que respondam pela competitividade e
economicidade de sua propos-

4 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.
4.1- As despesas decorrentes
do objeto da presente licitação
correrão por conta do seguinte código de despesa do orçamento vigente da Câmara
Municipal
de
Iperó:
01.031.7005.2258.4.4.90.52.
5 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO.
5.1 – Além das que foram regularmente convidadas, podem participar deste procedimento outras empresas, microempresas ou empresas de pequeno porte que atuam no
ramo, cuja finalidade social
abranja o objeto desta licitação, desde que cadastradas na
correspondente especialidade
neste órgão, através de CRC,
e que tenham manifestado seu
interesse com antecedência de
até 24 (vinte e quatro) horas
da data e horário indicados no
preâmbulo deste instrumento.
A manifestação dar-se-á por
documento protocolizado junto à Secretaria Administrativa
da Câmara.
5.1.1 - Não poderão participar
desta licitação as empresas:
5.1.1.1 - Cuja falência tenha
sido decretada, em concurso
de credores, em dissolução, em
liquidação e em consórcios de
empresas, qualquer que seja
sua forma de constituição;
5.1.1.2 - declaradas inidôneas
para licitar ou contratar com os
órgãos e entidades da Administração Pública em geral, nos
termos do artigo 87, IV da Lei
8.666/93;
5.1.1.3 - suspensas temporariamente de participar em licitação e impedidas de contratar
com a Administração Pública,
nos termos do artigo 87, III da
Lei 8.666/93;
5.1.1.4 - Que estejam estabelecidas sob a forma de consórcio;
5.1.1.5 - Que possuam a participação, direta ou indireta, caracterizada pela existência de
qualquer vínculo de natureza

6 – DOS ENVELOPES.
6.1 - O “Envelope I – Habilitação” deve conter documentos
relativos à habilitação, que deverão ser apresentados por todas as licitantes, inclusive as microempresas e empresas de
pequeno porte, sendo composto por:
a) Ato de criação da licitante
conforme o caso:
a1) Registro comercial, no caso
de empresa individual;
a2) Ato constitutivo, estatuto
ou contrato social em vigor e
alterações subsequentes, devidamente registrados, em se
tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade
por ações, acompanhado de
documento de eleição de seus
administradores;
a3) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil,
acompanhada de prova da Diretoria em exercício;
a4) Decreto de autorização, em
se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de
registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a
atividade assim o exigir.
b) cédula de identidade;
c) prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou
no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC);
d) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual
ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo
de atividade e compatível com
o objeto do certame;
f) prova de regularidade para
com as Fazendas: Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou ou-
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tra equivalente, na forma da lei;
g) certidões negativas ou positivas com efeitos de negativas
de débitos, relativos à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), vigentes à época
da abertura dos envelopes de
habilitação;
h) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho, mediante
a apresentação de certidão
negativa, nos termos do Título
VII-A da Consolidação das Leis
do Trabalho;
i) declaração da Licitante de
que cumpre o disposto no inciso XXXIII, do art. 7.º, da Constituição Federal (proibição de
trabalho noturno, perigoso ou
insalubre a menores de dezesseis anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir dos quatorze anos), nos moldes do constante no ANEXO V;
6.1.2 – Em caso de desistência
de recursos, das fases de habilitação e/ou proposta, as licitantes deverão preencher e
entregar, após a abertura dos
envelopes de habilitação, o
documento de renúncia do direito, conforme modelo do
Anexo III, deste edital.
6.1.3 - As microempresas e
empresas de pequeno porte,
por ocasião da participação
neste certame, deverão apresentar toda a documentação
exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição; (LC n.º 123, art. 43).
6.1.4- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado
o prazo de 02 (dois) dias úteis,
a contar da declaração de vencedor, prorrogáveis por igual
período, a critério da Administração, para a regularização da
documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e
emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com
efeito de certidão negativa; (LC
n.º 123, art. 43).
6.1.5 - A não regularização da
documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções previstas neste
edital;
6.1.6 - Os documentos relativos à habilitação deverão ser
apresentados por cópia autenticada em cartório competente, ou mesmo cópia simples,
desde que acompanhada do
original para que seja autenticado por um dos membros da
Comissão Permanente de Licitações no ato de sua apresen-
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tação;
6.1.7- Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos documentos ora
exigidos, inclusive no que se
refere às certidões;
6.1.8 - Na hipótese de não
constar prazo de validade nas
certidões apresentadas, serão
aceitas como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data
de apresentação das propostas;
6.1.9- Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, todos os
documentos deverão estar em
nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela própria
natureza, comprovadamente
forem emitidos somente em
nome da matriz;
6.1.10 - Caso a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta licitação, execute
os serviços, deverá apresentar
toda documentação de ambos
os estabelecimentos, disposta
no item 6.1;
6.1.11 - A Comissão Permanente de Licitações diligenciará efetuando consulta na Internet junto aos sites dos órgãos
expedidores a fim de verificar
a veracidade dos documentos
obtidos por este meio eletrônico;
6.1.12 - Caso se comprove a
limitação de mercado ou o desinteresse das convidadas, fatos que serão consignados em
ata pela Comissão, a licitação
terá prosseguimento mesmo
sem o comparecimento mínimo de 03 (três) concorrentes
em condições de propor (art.
22, § 7.º, da Lei Federal n.º
8.666/93).
6.1.13 - A concorrente poderá
ser representada no procedimento licitatório por seu(s)
representante(s) legal(is), ou
por procurador munido de procuração, conforme consta do
ANEXO IV – MODELO DE
PROCURAÇÃO, apresentada
até o início da sessão de abertura dos envelopes. A falta de
representante munido de procuração não impede a participação no certame, porém a
concorrente não poderá exercer, no ato da sessão, os direitos que dependam da manifestação daquele representante.
6.1.14 - Os documentos de
habilitação serão acondicionados em envelope fechado,
enunciando externamente os
dizeres estipulados no subitem
1.2(a);
6.1.15- A licitante fica obriga-

da a declarar quaisquer fatos
impeditivos de sua habilitação,
bem como punições sofridas
que a impeçam de participar de
licitação promovida por órgão
ou entidade pública.
6.2 - O “Envelope II – da Proposta” deverá conter:
6.2.1 - O ANEXO II - FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA, que acompanha este
ato convocatório, deverá ser
utilizado, preferencialmente,
para a apresentação da Proposta;
6.2.2 - Deverão estar consignados na proposta:
a) dados cadastrais;
b) indicação obrigatória do preço expresso em moeda corrente nacional, em algarismos e
também por extenso;
c) indicação do representante
legal que firma a proposta e
sua assinatura.
6.2.3 - Cada concorrente deverá computar no preço que
cotará, todos os custos diretos
e indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou
obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que se sujeita, e
entrega;
6.2.4 - Os preços ofertados
deverão ser equivalentes aos
praticados no mercado, na
data da apresentação da proposta;
6.2.5 – O prazo de validade da
proposta será de 60 (sessenta)
dias, contados a partir da sua
apresentação;
6.2.6 – A Proposta deverá ser
acondicionada em envelope
fechado, enunciando externamente os dizeres estipulados
no subitem 1.2(b).
7 - DO JULGAMENTO.
7.1 - A Comissão abrirá, em
primeiro lugar, os envelopes

relativos à documentação de
habilitação. Os membros da
Comissão e os representantes
credenciados examinarão e rubricarão cada documento. Serão inabilitadas as empresas
cuja documentação não satisfizer as exigências deste ato
convocatório. Da decisão de
habilitação ou inabilitação caberá recurso, suspendendo-se
o certame até o seu julgamento;
7.1.1 – No caso das microempresas e empresas de pequeno
porte proceder-se-á conforme
descrito no item 6.2.1, dando
sequência a abertura dos envelopes mesmo que estas apresentem alguma irregularidade
na documentação de regularidade fiscal;
7.2 - Encerrada a fase de habilitação pelo julgamento definitivo dos recursos ou pela renúncia das licitantes do direito
de recorrer, a Comissão devolverá, fechados, os envelopes
de proposta às licitantes inabilitadas, cujos representantes
retirar-se-ão da sessão ou nela
poderão permanecer como assistentes, sem o direito de postular ou de recorrer nas fases
subsequentes;
7.3 - A Comissão abrirá os envelopes de proposta das licitantes habilitadas, procedendo ao
respectivo julgamento de acordo, exclusivamente, com os
fatores e critérios estabelecidos
neste ato convocatório;
7.4 - Será considerada vencedora a proposta que atenda às
especificações e oferte o MENOR PREÇO GLOBAL;
7.4.1 - Serão desclassificadas as
propostas que alterem, descaracterizem ou desatendam às
especificações do objeto, independentemente do preço que
ofertem;
7.4.2 – Não serão considera-

das, admitidas ou aceitas propostas cujo valor exceda aquele estabelecido no Anexo I deste Edital, ou que ofereçam preços baseados nas ofertas das
demais licitantes, simbólicos,
de valor zero ou que sejam
manifestamente inexequíveis
(arts. 40, X e 48, II e parágrafos, da Lei Federal n.º 8.666/
93);
7.5 - As propostas serão classificadas pela ordem crescente
dos preços ofertados e aceitáveis;
7.6 - Se houver empate, será
assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno
porte, nos seguintes termos: (LC
n.º 123, art. 44, caput)
7.6.1 - Entende-se por empate
aquelas situações em que os
preços apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte sejam iguais ou
até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem
classificada; (LC n.º 123, art.
44, parágrafo 1.º)
7.6.2 - A microempresa ou
empresa de pequeno porte
cuja proposta for mais bem
classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior
àquela mais bem classificada
no certame, situação em que
será adjudicado em seu favor
o objeto licitado; (LC n.º 123,
art. 45, inc. I)
7.6.3 - Para tanto, será convocada para exercer seu direito
de preferência e apresentar
nova proposta no prazo máximo de 01 (um) dia útil após a
notificação formal da classificação provisória;
7.6.4 – A nova proposta deverá ser apresentada no formato
exigível no item 1.2 deste edital, inserida em envelope fechado, com a indicação dos
seguintes dados:

7.6.5 - Se houver equivalência
dos valores apresentados pelas
microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido
no subitem 7.6.1, será realizado sorteio entre elas para que
se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar melhor
oferta; (LC n.º 123, art. 45, inc.
III);
7.6.6 - Caso a microempresa
ou empresa de pequeno porte
mais bem classificada não exerça seu direito de cobertura da

proposta de menor valor, serão convocadas as remanescentes que se enquadrarem no
limite disposto no item 7.6.1,
na ordem classificatória, para
o exercício do mesmo direito.
(LC n.º 123, art. 45, inc. II);
7.6.6.1 - O exercício do direito
de preferência somente será
aplicado quando a proposta
mais bem classificada não tiver
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte;
7.6.7 - Uma vez exercido o direito de preferência pelas mi-

croempresas e empresas de
pequeno porte, observados os
limites e a forma estabelecidos
neste edital, não sendo apresentada por elas proposta de
preço inferior, o objeto licitado será adjudicado em favor da
proposta originalmente vencedora do certame. (LC n.º 123,
art. 45, parágrafo 1.º).
8 – DAS CONDIÇÕES DO
RECEBIMENTO DO OBJETO.
8.1 – A Administração rejeitará
o objeto em desacordo com o
edital (art. 76 da Lei Federal n.º
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8.666/93);
8.2 – O recebimento da compra pela Câmara Municipal de
Iperó será:
a) Provisório: para efeito de
posterior verificação da conformidade do material com a especificação;
b) Definitivo: após a verificação
da qualidade e quantidade do
material e consequente aceitação.
8.3 - A empresa vencedora do
certame obriga-se a ter em estoque e fornecer imediatamente, após o pedido realizado
pelo Setor de Compras, os
materiais objetos desta licitação.
8.4 – Os equipamentos eletrônicos deverão ser entregues na
sede da Câmara Municipal de
Iperó.
9 - DAS SANÇÕES.
9.1 - A recusa injustificada do
adjudicatário em aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total
da obrigação assumida, sujeitando-o às seguintes penalidades:
a) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação
não cumprida;
b) a aplicação de suspensão
temporária para licitar e contratar com a Administração
Pública e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto
pelo artigo 87 da Lei Federal
8.666/93.
9.2 - O atraso injustificado na
execução do serviço compra ou
obra, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1.º, do artigo
86, da Lei n.º 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de
mora, calculado por dia de
atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção:
a) atraso de até 30 (trinta) dias,
multa de 0,1% (um décimo por
cento) ao dia; e
b) atraso superior a 30 (trinta)
dias, multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia.
9.3 - Pela inexecução total ou
parcial da obra, poderão ser
aplicadas ao contratado as seguintes penalidades:
a) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida; ou
b) a aplicação de suspensão
temporária para licitar e contratar com a Administração
Pública e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto
pelo artigo 87 da Lei Federal
8.666/93.
9.4 - A aplicação de uma pe-
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nalidade não exclui a aplicação
das outras, quando cabíveis;
9.5 - Pela não regularização da
documentação de comprovação de regularidade fiscal das
microempresas e empresas de
pequeno porte, no prazo previsto no subitem 6.2.1 deste
edital, a Administração poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar ao licitante multa equivalente a 10% (dez por cento)
do valor estimado de contratação do objeto, cominada
com a aplicação de suspensão
temporária para licitar e contratar com a Administração
Pública e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto
pelo artigo 87 da Lei Federal
8.666/93;
9.6 - O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 02 (dois) dias
úteis contados da data da intimação do interessado;
9.7 - O valor das multas será
recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias
úteis da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial.
10 - DO PAGAMENTO.
10.1 - Os pagamentos devidos
à CONTRATADA serão efetuados em até 05 (cinco) dias após
a entrega dos materiais, apresentação e aceitação da Nota
Fiscal correspondente ao fornecimento do objeto, na quantidade estipulada no pedido
expedido pelo Departamento
de Compras e de acordo com
as especificações do objeto
desta licitação;
10.2 - A Administração terá o
prazo de até 05 (cinco) dias, a
contar da apresentação da
nota fiscal, para aceitá-la ou
rejeitá-la;
10.3 – Sendo constatado erro
na nota fiscal, os pagamentos
ficarão retidos e seus prazos
suspensos, até que seja providenciada a correção;
10.4 - O pagamento será feito
através de crédito em conta
corrente a ser fornecida pelo
licitante, ou por meio de cheque emitido em seu favor;
10.5 – A indicação do banco,
número de agência e conta
deverão estar impressas no
corpo da nota ou em seu verso;
10.6 - Em caso de atraso injustificado no pagamento, por
parte da Administração Pública, haverá aplicação de correção monetária sobre o valor da
nota fiscal, de acordo com a
variação do IGP-M.
11 - DAS INFORMAÇÕES.

11.1 – O Setor de Licitações
prestará todos os esclarecimentos que lhe sejam solicitados
pelos interessados, estando disponível para atendimento de
segunda a sexta-feira, das 8 às
17 h, na sede da Câmara Municipal de Iperó, ou pelo telefone (15) 3266-3446.
12 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
12.1 – A Câmara Municipal de
Iperó poderá revogar ou anular esta licitação, no todo ou
em parte, nos termos do art.
49 da Lei Federal n.º 8.666/
93.
12.2 – As impugnações a este
ato convocatório deverão ser
dirigidas à Comissão Perma-

nente de Licitações e protocolizadas pessoalmente na sede
da Câmara.
12.3 – Os recursos administrativos serão dirigidos ao Presidente da Comissão de Licitações da Câmara Municipal, por
intermédio da Comissão Permanente de Licitações, devendo ser entregues pessoalmente em sua sede, sendo processados e julgados em conformidade com o art. 109 da Lei Federal n.º 8.666/93.
12.4 – A eficácia suspensiva
dos recursos hierárquicos que
forem interpostos no curso da
licitação estender-se-á ao prazo de convocação previsto no
art. 64, § 3.º da Lei Federal n.º
8.666/93.

12.5 – Todas as comunicações
referentes a este certame serão afixadas no Quadro de Avisos da Câmara Municipal de
Iperó, além de efetuadas diretamente aos interessados.
12.6 – Em caso de desistência
de recursos, das fases de habilitação e/ou proposta, as licitantes deverão preencher e
entregar, após a abertura dos
envelopes de habilitação, o
documento de renúncia do direito, conforme modelo do
Anexo III, deste edital.
Iperó, 03 de maio de 2018.
Sergio Poli Simon
Presidente da Câmara
Municipal de Iperó
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DECRETO Nº 1.787,
DE 9 DE MAIO DE 2018.
“Dispõe sobre a Homologação do
Concurso Público nº 003/2.018.”.

da no “Jornal de Iperó”, páginas 33 e
34 da edição 585, datada de 23 de
março de 2.018, fica da mesma forma
HOMOLOGADA e em condição de
uso.

VANDERLEI POLIZELI, Prefeito do Município de Iperó, Estado de São Paulo,
no uso de suas atribuições legais,

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor
na data de sua publicação, revogando
as disposições em contrário.

DECRETA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPERÓ, 9 DE MAIO DE 2018.

Art. 1º. Fica HOMOLOGADO o Concurso Público de Provas para o provimento de vagas dos cargos públicos de
EDUCADOR DA CASA DE ACOLHIMENTO, cujas provas foram realizadas
no dia 11 de março de 2.018, nos termos do Edital de Concurso Público n°
003/2.018.
Art. 2º. A Classificação Final, publica-

VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria,
em 9 de maio de 2018.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Planejamento e
Desenvolvimento
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VACINAÇÃO

ASSENTADOR DE PISOS

“Dia D” contra a Influenza
acontece no próximo sábado

NO PRÓXIMO sábado (12)
acontecerá o “Dia D” da vacinação contra a Influenza, cuja
campanha é realizada pela Prefeitura de Iperó, por meio da
Secretaria da Saúde. Além das
quatro Unidades Básicas de
Saúde (UBSs), haverá postos
volantes de vacinação na Praça da Marinha, no Narita Park
(Açougue do Bál), no Vileta
(Supermercado Correia) e no
Alvorada (Igreja Assembleia de
Deus). A mobilização no “Dia
D” acontecerá das 8h às 16h
em todos esses locais.
A campanha contra a Influenza segue até 1 de junho. De

acordo com o Ministério da
Saúde, essa época do ano é o
período considerado ideal para
a vacinação, por ser anterior ao
pico de transmissão do vírus da
doença no Brasil, que ocorre
normalmente em julho. Em Iperó, a expectativa é vacinar
5.227 pessoas na campanha
deste ano. Até o último dia 3,
de acordo com as informações
divulgadas pela Vigilância Epidemiológica, 860 pessoas foram vacinadas, o que representa 16,45% do público esperado.
O vírus da Influenza é de circulação sazonal e a vacina dispo-

nibilizada para a campanha de
2018 é trivalente, protegendo
contra o H3N2, o H1N1 e o B.
A vacinação é destinada às pessoas com 60 anos ou mais; crianças a partir de seis meses e
até menores de cinco anos;
gestantes; puérperas (até 45
dias após o parto); trabalhadores da área da Saúde; professores das escolas públicas e
privadas; povos indígenas; pessoas com doenças crônicas não
transmissíveis e outras condições clínicas especiais; população carcerária e funcionários
do sistema prisional; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos
que estejam cumprindo medidas socioeducativas.
Avaliação Bucal – Ainda no
dia 12 de maio, aproveitando
o “Dia D”, a Secretaria da Saúde disponibilizará atendimentos de avaliação bucal que serão realizados pelos dentistas
da rede municipal nas UBSs do
Centro, Jardim Vitorino e George Oetterer. Essa avaliação já
é realizada rotineiramente nas
unidades e tem como finalidade detectar precocemente o
câncer bucal, que é mais comum nas pessoas acima de 60
anos.

PREVENÇÃO

Coleta de pneus usados
será realizada em Iperó

ENTRE OS dias 14 e 21 de
maio, Iperó vai participar da
“Semana Estadual de Coleta de
Pneus usados”. A campanha
será promovida em todo o Estado de São Paulo pelas Secretarias Estaduais da Saúde e do
Meio Ambiente, em parceria
com a Sala Estadual de Coordenação e Controle de Arboviroses. Em Iperó terá ainda o

apoio da Prefeitura.
O objetivo da campanha é a eliminação de criadouros
do mosquito Aedes
Aegypti nas residências, com destaque
para os pneus. O
pneu é um dos criadouros preferidos
do inseto, devido às
condições favoráveis de abrigo e proteção, que
contribuem para a sua proliferação.
Com o slogan “Pneu guardado só quem usa é o Aedes”, a
campanha vai percorrer o município para recolher os pneus
usados e haverá também pontos fixos de coleta. Confira o
cronograma:
- 14,15 e16 de maio: a campa-

nha vai percorrer a região de
George Oetterer e bairros no
entorno e haverá um ponto
fixo de coleta na garagem municipal, que fica em frente à
UBS George Oetterer.
- 17,18 e 21 de maio: a campanha vai percorrer a região
central de Iperó e bairros no
entorno e haverá um ponto
fixo de coleta na Secretaria de
Meio Rural, Ambiente e Turismo (SERAT).
Para que a campanha tenha
êxito é preciso que a população se desfaça dos pneus usados que ainda estão nas residências e disponibilize para a
coleta pública.
Mais informações: 3266-2228
ou 3266-2137 (Secretaria da
Saúde / Vigilância Epidemiológica)

Fundo Social abre
inscrições para curso

DE 14 A 18 de maio estarão
abertas as inscrições para o
curso de assentador de pisos,
promovido pela Escola da
Construção Civil do Fundo Social de Solidariedade.
A Escola da Construção Civil
surgiu por meio de um convênio entre o Fundo Social de
Solidariedade do Estado de São
Paulo e o Fundo Social de Solidariedade de Iperó, visando
oferecer cursos na área da
construção civil.

Ao todo são 10 vagas para
esta primeira turma e o início
das aulas está previsto para 28
de maio. As aulas serão ministradas na estação ferroviária, de segunda a sexta, das
8h às 11h. A carga horária é
de 60 horas e a idade mínima
para participar é de 18 anos.
Para se inscrever é preciso levar RG, CPF e comprovante de
residência.
Mais informações: 3266-1198
(Fundo Social)
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INFANTOJUVENIL

ARTESANATO E GASTRONOMIA

Centenas de pessoas
prestigiam a Feira

MAIS DE 300 pessoas passaram pela Praça Padre Calixto
no último sábado (5), quando
foi realizada “3ª Feira de Artesanato e Gastronomia”. A estrutura foi montada na praça,
boulevard e num trecho da rua
Santo Antonio, com 12 barracas que apresentaram ao público diversos produtos de artesanato, agricultura familiar e
gastronomia.
O evento promovido pela Prefeitura de Iperó, por meio de
uma parceria entre o Departamento de Cultura e a Secretaria do Meio Rural, Ambiente e
Turismo (SERAT), teve o obje-

tivo de reunir e valorizar os profissionais de gastronomia, agricultores e artesãos iperoenses.
Cintia e Andressa Leite, artesãs da Casa da Vó-Ateliê participam desde a primeira edição
e contam que é sempre muito
bom estar presente. “É com
muita satisfação que participamos das Feiras de Artesanato
e Gastronomia realizadas pela
Prefeitura, pois isso incentiva o
povo a conhecer e valorizar os
nossos produtos artesanais, integrando momentos de descontração e lazer. Agradecemos à Prefeitura e a todos os
envolvidos, por essa oportuni-

Iperó conquista o Torneio
Início da Liga de Sorocaba
dade e pelo apoio”, disseram.
De acordo com o secretário de
Meio Rural, Ambiente e Turismo, a Feira sempre tem um
retorno positivo de quem participa e é muito elogiada. “A
Feira tem sido muito importante em vários aspectos, tanto
para quem vai vender, quanto
para quem vai prestigiar e comprar os produtos. Por isso, em
parceria com o Departamento
de Cultura, definimos um calendário para a realização da
Feira mensalmente”, comentou.
“A Feira valoriza e incentiva os
profissionais iperoenses das
áreas de artesanato e gastronomia, além de proporcionar
momentos de lazer à população, num ambiente descontraído e familiar na praça central
da cidade. É um evento que
demonstra o potencial existente em nosso município e a tendência é que a Feira cresça com
a chegada de novos participantes”, destacou o prefeito.
Na próxima sexta (11), também na Praça Padre Calixto,
será realizada a Feira Noturna, das 18h às 22h. Entre as
atrações principais estarão os
produtos da gastronomia e
artesanato.

VOLEIBOL

“7.0” e “Boituva” vencem
torneios em Iperó

O GINÁSIO de Esportes “Benedito Romualdo
de Godois”, em Iperó,
sediou no último sábado
(28) o torneio de voleibol promovido pela Prefeitura de Iperó, por
meio do Departamento
de Esportes. Seis equipes
participaram da competição, sendo duas femi-

ninas e quatro masculinas.
No feminino, as jogadoras das equipes iperoenses 7.0 e 007 disputaram o título.
Quem se saiu melhor
foi a 7.0 que venceu
a 007 pelo placar de
2 a 0.
Já no masculino foram três partidas bastante disputadas entre as equipes de
Iperó, George Oetterer, Boituva e Araçoiaba da Serra.
Iperó e Boituva se enfrentaram na final, onde Boituva
venceu pelo placar de 2 a 0.
Os torneios integraram o cronograma de atividades anuais do Departamento de Esportes.

AS IPEROENSES da equipe infantojuvenil de voleibol
conquistaram o Torneio Início
da Liga de Voleibol de Sorocaba e Região no último dia 28.
Realizado no Ginásio de Esportes de Boituva, o campeonato
teve a participação das equipes
de Iperó, Pindamonhangaba,
Boituva e Sorocaba.
Na partida final, entre Iperó e
Pindamonhangaba, as iperoenses venceram por 17 a 15. O
próximo desafio da equipe infantojuvenil iperoense na Liga
de Sorocaba será em 9 de junho, quando a rodada do torneio principal será disputada no
Ginásio de Esportes “Benedito
Romualdo de Godois”, em Iperó.
“Fechamos a série dos tornei-

os iniciais como campeões nas
categorias juvenil masculino e
infantojuvenil feminino, além
do vice-campeonato na categoria adulta feminina. Esses resultados motivam todos os
nossos atletas para o torneio
principal da Liga de Sorocaba”,
disse a professora Elaine Bueno dos Santos.
VÔLEI DE PRAIA – Nas disputas válidas pelos Jogos Abertos
da Juventude, a dupla Hannah
e Isa perdeu a final contra a
equipe de Sorocaba e conquistou o vice-campeonato em nível Regional. Já a dupla Claudecir e João perdeu a semifinal para Conchas. Com esses
resultados, as duplas iperoenses não se classificaram para a
fase Estadual.
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Prefeitura recebe tanque com
capacidade para 10 mil litros

A PREFEITURA de Iperó
recebeu na última segunda (7)
um novo tanque, cuja capacidade de armazenamento é de
até 10 mil litros de água. O tanque modelo TS AP - Água Potável foi adquirido pelo município por R$ 58,8 mil e instalado num caminhão seminovo
que a Prefeitura já possuía, que
funcionará como caminhão

pipa a partir de agora.
Entre as características principais do novo tanque estão o
sistema com vazão de até
1.250 litros por minuto, barra
de irrigação pneumática e aspersor em leque do tipo “rabo
de pavão” na parte traseira,
além de mangueira de irrigação de alta pressão com 20
metros de comprimento. O

tanque conta ainda com canhão monitor que permite giro
de 360 graus e esguicho regulável, próprios para combates
a incêndios.
O equipamento servirá para
atender as áreas do município
onde ainda há problemas no
abastecimento, incluindo os
bairros mais afastados e as áreas rurais, além de auxiliar no
combate a focos de incêndios,
no controle da poeira nas vias
de terra em áreas residenciais
onde há grande circulação de
veículos e na realização de serviços em jardins e gramados
nos espaços públicos.
“É um conjunto bastante eficiente e não tínhamos nenhum
veículo desse porte. Havia apenas um trator e um tanque com
capacidade inferior, que já
apresentavam problemas. Com
esse novo tanque teremos condições de atender a população
de forma mais rápida. O caminhão pipa permanecerá sempre abastecido, pronto para
emergências, disponível diariamente”, comentou o prefeito.

JARDIM VITORINO

Encontro discute ajustes finais
para regularizar as casas

NA TARDE da última sexta
(4), o prefeito de Iperó recebeu os técnicos da Companhia
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), representados pela Gerente de Regularização Fundiária, Vera

Maria Leme Alvarenga, e os
arquitetos Kyung Mi Lee e Alvaro Ikuno. Também esteve
presente Alessandra Pascoli,
responsável pela regularização
fundiária no município.
Durante o encontro foram tra-

tadas questões referentes à regularização das casas do Jardim Vitorino e a finalização do
processo de registro da área.
O projeto já foi aprovado, encaminhado para o Cartório de
Registro de Imóveis de Boituva
e retornou com uma nota devolutiva. Com isso, estima-se
que a finalização da regularização ocorra em até 60 dias.
Ao todo, serão 138 casas regularizadas. A regularização
será feita sem custos, por meio
da Prefeitura de Iperó e programa estadual de regularização
Cidade Legal, beneficiando cerca de 150 famílias. “Temos levado adiante as ações de regularização fundiária em todo
o município e as famílias residentes nas casas da CDHU, no
Jardim Vitorino, aguardam por
isso há mais de 20 anos. Será
uma grande conquista e agora
mais próxima de se tornar realidade”, disse o prefeito.

“Semana do MEI”
começa no dia 14

O SEBRAE vai promover a
“Semana do MEI” em todo o
Brasil, entre os dias 14 e 19 de
maio, oferecendo capacitações
para os microempreendedores
individuais (MEI) por meio de
oficinas, palestras e orientações
técnicas. O evento também
terá como foco o auxílio a
empreendedores que querem
se tornar MEI, fazer a declaração anual e tirar dúvidas com
relação às atividades desenvolvidas.
Em Iperó a programação será
coordenada pela unidade de
atendimento do SEBRAE AQUI,
visando auxiliar na gestão da
empresa e foco em crescimento financeiro e ganho de mercado. Serão abordados os seguintes temas:
14/05 – Inovação e Tendências para o Mercado de Beleza
15/05 – Inovação e Tendências em Alimentação fora do Lar
16/05 – Educação Financeira e
Acesso a Crédito
17/05 – Comércio Eletrônico
18/05 – Inovação e Tendênci-

as em Varejo – Vestuário
19/05 – Modelagem de negócios – Ideias de Negócios
De 14 a 18 de maio, haverá a
transmissão de programas pelo
Youtube às 9h e às 16h. Nesses dias também haverá “lives”
às 10h, 14h e 18h com diversas orientações para os microempreendedores individuais.
Os links para acessar as “lives”
serão disponibilizados diariamente na fanpage do SEBRAE
AQUI
(https://
www.facebook.com/sebraeaquiipero/). Já no dia 19 de
maio, encerrando a “Semana
do MEI”, será transmitido o
programa pelo Youtube às 9h
e as “lives” às 10h e às 14h.
Para assistir aos programas
pelo Youtube, os interessados
devem entrar em contato com
o SEBRAE AQUI e ir à unidade
nos horários da transmissão.
O SEBRAE AQUI fica na rua
Rafaela Moreno, 110 (Vila Esmeralda). O atendimento é de
segunda a sexta, das 8h às 16h.
Mais informações: 3266-4290

