PROMAT

Prefeitura destina
mais de R$ 930 mil
no primeiro semestre
PÁGINA 12
E D I Ç Ã O 605 - 25/07/ 2 0 1 8 - D I S T R I B U I Ç Ã O G R AT U I T A

OBRAS

RUAS DA
REGIÃO
CENTRAL
SÃO
RECAPEADAS
PÁGINA 12

ARRAIÁ

PREVENÇÃO

EDUCAÇÃO

Iperoenses
ADI’s participam
prestigiam a de treinamento
13ª Festa Julina de primeiros
da APAE
socorros
PÁGINA 10

PÁGINA 10

Profissionais
participam
da Jornada
Pedagógica
PÁGINA 11

2 - JORNAL DE IPERÓ - 25.07.2018

ÓRGÃO OFICIAL DA PREFEITURA DE IPERÓ

ATOS OFICIAIS
PORTARIA Nº 244, DE
18 DE JULHO DE 2018
INSTAURA PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
EM FACE DO SERVIDOR W.J.N,
matrícula nº 7502, para apurar
os fatos apresentados pela Portaria Interna nº 244/2018, pois,
conclui-se que supostamente o
servidor descumpriu os deveres impostos aos servidores,
conforme se desprende do
anexo ao Decreto Municipal nº
910, de 05 de maio de 2009.

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, 25 de Julho de 2018.
Departamento de Recursos
Humanos
Secretaria de Saúde
Edital de Convocação

Vanderlei Polizeli
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria em
18 de Julho de 2018.
Joyce Helen Simão
Secretária de Planejamento
e Desenvolvimento
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 Concurso Público n° 001/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó –
Av. Santa Cruz, 355 – Jardim
Santa Cruz
DATA: 27.07.2018
HORÁRIO: 11h00min
ENFERMEIRO – LISTA
ESPECIAL - 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

A Presidente do CMAS, por
meio de suas atribuições legais,
vem através deste convocar os
membros e suplentes do mandato em exercício, para a troca de membros do conselho e
reunião extraordinária.
A reunião se realizará no dia
01/08/2018 às 13h00 na sede
do Fundo Social/ Sads.
Iperó, 23 de Julho de 2018.
Adriana Ribeiro
de Aguiar Oliveira
Presidente do Conselho
Municipal de Assistência
Social
CÂMARA MUNICIPAL
DE IPERÓ
EXTRATO DO ADITIVO DO
CONTRATO N.º 015/2015
CONTRATANTE: CÂMARA
MUNICIPAL DE IPERÓ
CONTRATADA: MACA – CONSULTORIA SOM & IMAGEM EIRELI
MODALIDADE: Convite 008/
2015 – Processo 031/2015
OBJETO: Prorrogação por 12
(doze) meses da vigência do
contrato originário na prestação de serviços continuados de
operação de áudio e vídeo.
ASSINATURA: 18/07/2018
VALOR GLOBAL: R$ 36.348,00
(trinta e seis mil trezentos e
quarenta e oito reais)
Sérgio Poli Simon
Presidente da Câmara
Municipal de Iperó
CÂMARA MUNICIPAL
DE IPERÓ
EXTRATO DO CONTRATO
N.º 004/2018

CONTRATANTE: CÂMARA
MUNICIPAL DE IPERÓ
CONTRATADA: HELSON DE
SOUZA SARTORELLI - ME
MODALIDADE: Dispensa de Licitação n.º 020/2018 – Processo nº 019/2018

OBJETO: Execução de serviços
de engenharia civil, para reforma do banheiro da Câmara
Municipal, com fornecimento
de mão-de-obra e materiais
necessários.
ASSINATURA: 25/06/2018

VIGÊNCIA: 01 mês
VALOR GLOBAL: R$ 2.107,28
(dois mil cento e sete reais e
vinte e oito centavos)

CONVITE N.º 004/2018
PROCESSO N.º 024/2018
EDITAL Nº 004/2018

dicado no item 2.1, pertinente
à LICITAÇÃO que será realizada no dia 31 de julho 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 de 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.

tativos constantes no ANEXO I
– TERMO DE REFERÊNCIA deste edital.

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, e que tenham
manifestado seu interesse com
antecedência de até 24 horas
da data e horário indicado no
preâmbulo deste instrumento.
5.2 - Não poderão participar
desta licitação as empresas:
5.2.1 - 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.
5.2.2 - 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;
5.2.3- 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;
5.2.4 - Que estejam estabelecidas sob a forma de consórcio.
5.2.5 - Que possuam a participação, direta ou indireta, caracterizada pela existência de
qualquer vínculo de natureza

1 – PREÂMBULO.
1.1 - Convidamos V. Sra. a
apresentar, perante a Comissão Permanente de Licitações
da Câmara Municipal de Iperó, localizada a Rua Raul Benedito Guazzelli, 45, Centro,
PROPOSTA para o OBJETO in-

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 – MINUTA DE CONTRATO;
2 - DO OBJETO.
2.1 - O objeto da presente licitação é a contratação de empresa para fornecimento parcelado, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Iperó, de materiais de
limpeza, de copa e cozinha e
gêneros alimentícios, para uso
do Legislativo Municipal, conforme especificações e quanti-

3 - DO PREÇO.
3.1 - Estima-se o valor global
desta licitação em R$
21.960,69 (vinte e um mil,
novecentos e sessenta reais
e sessenta e nove centavos),
com base nos parâmetros dispostos no ANEXO I – TERMO
DE REFERÊNCIA.
3.2 - Os valores indicados no
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA correspondem à média dos preços praticados no
mercado e foram apurados
para efeito de estimar-se o valor do objeto desta licitação,
não vinculando as concorrentes, que poderão adotar outros
valores que respondam pela
competitividade e economicidade de sua proposta, atendidos os fatores e critérios de julgamento estabelecidos neste
ato convocatório.
4 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.
4.1- As despesas decorrentes
do objeto da presente licitação
correrão por conta dos seguintes Códigos de Despesa do orçamento do vigente da Câmara Municipal de Iperó:
01.031.7005.2258.3390.30.7,
01.031.7005.2258.3390.30.21
e 01.031.7005.2258.3390.30.22.

Sérgio Poli Simon
Presidente da Câmara
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técnica, comercial, econômica,
financeira ou trabalhista, de
qualquer servidor ou dirigente,
mesmo comissionado, desta
Autarquia, ou de qualquer outro participante por ela designado para constituir comissões
que participem desta licitação.
6– DOS ENVELOPES.
6.1 – DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO.
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);
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 contratual;
f) Prova de regularidade para
com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio
ou sede do licitante, ou outra
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
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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;
j) Declaração firmada pelo representante legal da licitante,
declarando, sob as penas da
Lei, que os produtos ofertados
em sua proposta atendem integralmente às exigências dispostas no Anexo I deste Edital;
k) Declaração de inexistência
de fatos impeditivos de sua
habilitação, bem como punições sofridas que a impeçam
de participar de licitação promovida por órgão ou entidade
pública.
6.1.1 – 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;
6.1.2 - 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).
6.1.3- 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).
6.1.4 - 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;
6.1.5 - 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 apresentação;
6.1.6- Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em
substituição aos documentos ora exigidos, inclusive
no que se refere às certidões;
6.1.7 - 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;
6.1.8- 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;
6.1.9 - 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;
6.1.10 - 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;
6.1.11 - 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).
6.1.12 - 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.
6.1.13 - Os documentos de

habilitação serão acondicionados em envelope fechado, enunciando externamente os dizeres estipulados no subitem 1.2(a);
6.1.14- A licitante fica obrigada 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 – DO ENVELOPE DE PROPOSTA.
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 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.
6.2.5 - Os preços ofertados
deverão ser equivalentes aos
praticados no mercado, na
data da apresentação da proposta.
6.2.6 – O prazo de validade da
proposta será de 60 (sessenta)
dias, contados a partir da sua
apresentação.
6.2.7 – 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, na forma do artigo 109 da
Lei Federal 8.666/93.

7.2 – No caso das microempresas e empresas de pequeno porte proceder-se-á conforme descrito no item 6.1.3,
dando sequência a abertura
dos envelopes mesmo que estas apresentem alguma irregularidade na documentação de
regularidade fiscal.
7.3 - 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.
7.4 - 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.
7.5 - Será considerada vencedora a proposta que atenda às
especificações e oferte o MENOR PREÇO FIXO GLOBAL.
7.6 - Serão desclassificadas as
propostas que alterem, descaracterizem ou desatendam às
especificações do objeto, independentemente do preço que
ofertem.
7.7 – Não serão consideradas, 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, com a redação da
Lei Federal n.º 8.666/93).
7.8 - As propostas serão classificadas pela ordem crescente
dos preços ofertados e aceitáveis.
7.9 - 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).
7.10 - 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).
7.11 - A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja
proposta for mais bem classificada poderá apresentar pro-
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posta 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).

7.12 - 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.

7.13 – A nova proposta deverá ser apresentada no formato
exigível no item 6.2 deste edital, inserida em envelope fechado, com a indicação dos
seguintes dados:

7.14 - 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).
7.15 - Caso a microempresa ou
empresa de pequeno porte
mais bem classificada não exercer 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).
7.16- 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;
7.17 - Uma vez exercido o direito de preferência às microempresas 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).

al (INSS) e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), estiverem com os prazos de validade vencidos, esta
Administração verificará a situação por meio eletrônico hábil
de informações, certificando
nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção
por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada;
8.2.1.1 - Se não for possível
atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o adjudicatário será notificado para,
no prazo de dois dias úteis,
comprovar a situação de regularidade de que trata o subitem
8.1.1, mediante a apresentação das certidões respectivas
com prazos de validade em vigência, sob pena da contratação não se realizar;
8.2.2 – A licitante vencedora
será convocada para assinar o
contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da convocação,
podendo ser prorrogado uma
única vez por igual período a
critério da Administração, sob
pena de decair do direito à contratação se não o fizer, sem
prejuízo das sanções previstas
neste Edital.
8.2.3 - Quando o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situação
regular de que trata o subitem
6.1.3, ou se recusar a celebrar
a contratação, será convocado
outro licitante na ordem de
classificação das propostas, e
assim sucessivamente, com vistas à celebração da contratação;
8.2.4 - Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja documentação
de regularidade fiscal tenha indicado restrições à época da
fase de habilitação, deverá
comprovar, previamente à assinatura do contrato, a regularidade fiscal, no prazo de dois
dias úteis a contar da declaração do vencedor, prorrogável
por igual período, a critério da
Administração, sob pena de a
contratação não se realizar,
decaindo do direito à contra-

tação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital;
8.2.4.1 - Não ocorrendo à regularização prevista no subitem
anterior, facultar-se-á à Administração:
a) A retomada, em sessão pública, dos procedimentos relativos a esta licitação, sendo assegurado o exercício do direito de preferência na hipótese
de haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujas
propostas de preços se encontrem no intervalo estabelecido
no subitem 7.6.1;
b) A revogação da licitação (LC
n.° 123, art. 43, parágrafo 2.º).
8.3. A empresa contratada se
obriga a manter, durante toda
a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações
assumidas, assim como todas
as condições de habilitação e
qualificação, exigidas na licitação, apresentando documentação revalidada se, no curso do
contrato, algum documento
perder a validade.
8.4. O contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas
no art. 78 da Lei Federal n.º
8.666/93, com as consequências indicadas no art. 80, sem
prejuízo das sanções previstas
naquela Lei e neste ato convocatório.
8.5. O prazo de vigência do
contrato será de 12 (doze)
meses, contados da sua assinatura.
8.6. O fornecimento do objeto do presente certame obedecerá ao que consta no Anexo I
- Termo de Referência deste
Edital.
8.7. A Administração poderá
suprimir ou acrescer o objeto
do contrato em até 25% (vinte e cinco por cento) do seu
valor inicial atualizado, a critério exclusivo, de acordo com o
disposto no art. 65, I, parágrafo 1.º, da Lei Federal n.º 8.666/
93.
8.8. O foro do contrato será o
da Comarca de Boituva/SP.

8 - DA FORMALIZAÇÃO DO
CONTRATO
8.1 – A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de
termo de contrato, cuja minuta integra este Edital como
Anexo VI;
8.2 – A formalização do contrato se dará somente após a
verificação pela Câmara Municipal, de que a empresa vencedora atende integralmente
às condições especificas constantes do ANEXO I deste Edital.
8.2.1 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito do adjudicatário perante
o Sistema de Seguridade Soci-

9 – DAS CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO
9.1 – A entrega dos materiais
descritos no Anexo I – Termo
de Referência deste edital, dar-

se-á de forma parcelada, de
acordo com as necessidades da
Câmara Municipal de Iperó;
9.2 - A licitante vencedora deverá fornecer os materiais nas
quantidades solicitadas pela
Câmara Municipal de Iperó,
num prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, contados a
partir da solicitação feita pelo
departamento de compras;
9.3 – A licitante vencedora deverá entregar os materiais nas
quantidades solicitadas na sede
da Câmara Municipal de Iperó/SP.
10 - DAS SANÇÕES.
10.1 - 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.
10.2 - 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.
10.3 - Pela inexecução total ou
parcial da compra, 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.
10.4 - A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação
das outras, quando cabíveis.
10.5 - Pela não regularização
da documentação de comprovação de regularidade fiscal das
microempresas e empresas de
pequeno porte, no prazo pre-

visto no subitem 6.1.3 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;
10.6 - O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 02 (dois) dias
úteis contados da data da intimação do interessado.
10.7 - 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.
11 - DO PAGAMENTO.
11.1 - O pagamento será efetuado em até 05 (cinco) dias,
após o faturamento de cada
pedido de fornecimento de
materiais, mediante a apresentação da nota fiscal.
11.2 - A Administração terá o
prazo de até 05 (cinco) dias
para aceitação da nota fiscal.
11.3 - Deverão constar na Nota
Fiscal, obrigatoriamente, em
seu corpo ou em seu verso a
indicação do banco, número
de agência, conta, modalidade e número do certame, para
realização do pagamento.
11.4 - Sendo constatado erro
na nota fiscal, o pagamento
ficará retido e seu prazo suspenso, até que seja providenciada a correção.
11.5 - O pagamento será feito
através de crédito em conta
bancária fornecida pela contratada ou através de cheque
emitido em seu favor.
11.6 - Em nenhuma hipótese
e em tempo algum poderá
ser invocada qualquer dúvida
quanto aos preços propostos.
12 - DAS INFORMAÇÕES.
12.1 – O Setor de Licitações
prestará todos os esclarecimentos que lhe sejam solicitados
pelos interessados, estando disponível para atendimento de
segunda a sexta-feira, das 8h00
às 17h00, na sede da Câmara
Municipal de Iperó, ou pelo
telefone (15) 3266-3446.
12.2 – Esclarecimentos de natureza técnica deverão ser requeridos por escrito, e assim
serão respondidos, com cópia
para todos os interessados, até
02 (dois) dias úteis da data indicada no subitem 1.1 deste
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ato convocatório.
13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
13.1 - Fica o licitante ciente que a simples apresentação da proposta implica
na aceitação de todas as condições estabelecidas neste Edital, não podendo
invocar nenhum desconhecimento,
como elemento impeditivo da formulação de sua proposta ou do perfeito
cumprimento do ajuste.
13.2 – 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.
13.3 – As impugnações a este ato convocatório deverão ser dirigidas à Comissão Permanente de Licitações e protocolizadas pessoalmente na sede da Câmara Municipal de Iperó sendo recebidas e analisadas em conformidade com
o disposto no artigo 41 da Lei Federal
8.666/93.
13.4 – Os recursos administrativos serão dirigidos ao Presidente da Comissão de Licitações da Câmara, por inter-
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médio da Comissão Permanente de Licitações, devendo ser entregues e protocolizados pessoalmente em sua sede,
sendo processados e julgados em conformidade com o disposto no artigo 109
da Lei Federal 8.666/93.
13.5 – A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos
no curso da licitação estender-se-á ao
prazo de convocação previsto no art.
64, parágrafo 3.º Lei Federal n.º 8.666/
93.
13.6 – Todas as comunicações referentes a este certame serão afixadas no
Quadro de Avisos da Câmara Municipal, além de efetuadas diretamente aos
interessados.
Iperó, 19 de julho de 2018.
Laudicéia Aires de Barros Scherer
Presidente da CPL
Sérgio Poli Simon
Presidente da Câmara
Municipal de Iperó
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bal deste contrato é de........, conforme proposta da Contratada, correspondendo ao objeto definido na cláusula
primeira e para a totalidade do período
prevista na cláusula sexta.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - No preço
referido nesta cláusula, já estão inclusos todos os tributos e encargos, diretos e indiretos, incidentes sobre os serviços prestados, correndo tal operação
única e exclusivamente por conta, risco
e responsabilidade da contratada.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no
fornecimento, em até 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor inicial atualizado, de acordo com o disposto no
art. 65, I e § 1.º, da Lei Federal n.º 8.666/
93.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Os preços
contratados poderão ser revistos de
acordo com o disposto no artigo 65, II,
“d”, da Lei 8.666/1993, mediante protocolo da solicitação com no mínimo
30 (trinta) dias de antecedência, visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
QUARTA (DA DESPESA) – A despesa
do presente contrato, neste exercício,
correrá à conta dos seguintes Códigos
de
Despesa
n.º
01.031.7005.2258.3390.30.7,
01.031.7005.2258.3390.30.21 e
01.031.7005.2258.3390.30.22, do orçamento vigente da Contratante.
CONVITE N.º 004/2018.
ANEXO VI – MINUTA
DE CONTRATO
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
MATERIAIS DE LIMPEZA, DE COPA E
COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE FAZEM ENTRE SI A CÂMARA
MUNICIPAL
DE
IPERÓ
E..................................
CONTRATO N.º: /2018
CONVITE N.º: 004/2018
PROCESSO N.º: 024/2018
A CÂMARA MUNICIPAL DE IPERÓ,
inscrita no CNPJ sob o n.º 57.055.394/
0001-00, com sede na Rua Raul Benedito Guazzelli, 45 - Centro, neste ato
representada por seu atual Presidente,
o Senhor ........, portador do RG n.º
......... e inscrito no CPF sob o n.º.......,
doravante denominada simplesmente
de CONTRATANTE, e a empresa
............., inscrita no CNPJ sob o n.º
.........., situada a .........., no município
de ..........., doravante denominada
CONTRATADA, representada neste ato
por............, portador(a) do RG n.º
.......... e inscrito(a) no CPF sob o n.º
.........., conforme consta em seu ato
constitutivo, firmam o presente termo
de contrato. Os contraentes enunciam
as seguintes cláusulas e condições que
regerão o contrato em harmonia com
os princípios e normas da legislação
aplicável à espécie, a Lei Federal n.º

8.666/93 e suas alterações, que as partes declaram conhecer, subordinandose, incondicional e irrestritamente, às
suas estipulações.
PRIMEIRA (DO OBJETO) – O objeto
do presente contrato é o fornecimento
parcelado, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Iperó,
de materiais de limpeza, de copa e cozinha e gêneros alimentícios, para uso
do Legislativo Municipal, conforme especificações e quantitativos constantes
no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
do Edital do Convite 004/2018.
SEGUNDA (DA FORMA DA EXECUÇÃO) – A CONTRATADA deverá entregar os materiais na quantidade solicitada na sede da Câmara Municipal.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os materiais fornecidos deverão atender aos padrões mínimos de qualidade, ficando a
contratada obrigada a substituir num
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, às
suas expensas, os materiais entregues
em desacordo com as disposições desta avença.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A contratada deverá fornecer os materiais nas
quantidades solicitadas pela Câmara
Municipal de Iperó, num prazo de até
48 (quarenta e oito) horas, contados a
partir da solicitação emitida pelo Departamento de Compras.
TERCEIRA (DO VALOR) – O valor glo-

QUINTA (DO PAGAMENTO) – O pagamento será efetuado em até 05 (cinco) dias, após o faturamento de cada
pedido de fornecimento de materiais,
mediante a apresentação da nota fiscal.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O corpo da
nota fiscal deverá discriminar os materiais fornecidos e suas quantidades, bem
como o número da licitação e do contrato a que se referem.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A nota fiscal não aprovada pela CONTRATANTE
será devolvida à CONTRATADA para as
necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no parágrafo acima, a partir da data de sua
reapresentação.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A devolução da nota fiscal não aprovada em hipótese alguma servirá de pretexto para
que a CONTRATADA suspenda o fornecimento.
PARÁGRAFO QUARTO – A CONTRATANTE providenciará o pagamento em
parcela única, proporcionalmente à
quantidade de materiais adquirida, no
prazo de até 05 (cinco) dias, contados
da data do aceite da nota fiscal correspondente.
PARÁGRAFO QUINTO - A Administração terá o prazo de 05 (cinco) dias, a
contar da apresentação da nota fiscal
para aceitá-la ou rejeitá-la.
PARÁGRAFO SEXTO – O pagamento

será efetuado através de cheque a ser
retirado na Tesouraria desta Câmara
Municipal, ou através de crédito em
conta, cujos número de agência e conta deverão ser fornecidos pela contratada juntamente com a nota.
PARÁGRAFO SÉTIMO - 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.
SEXTA (DA VIGÊNCIA) – O prazo de
vigência deste contrato será de 12
(doze) meses, contados da sua assinatura.
SÉTIMA (DAS OBRIGAÇÕES DA
CONTRATADA) – São obrigações da
CONTRATADA:
a) Realizar o fornecimento ora contratado, nas quantidades e especificações
solicitadas, com estrita observância da
legislação em vigor;
b) Manter todas as condições exigidas
para a contratação durante toda a execução do contrato;
c) Empregar, na execução do contrato,
apenas profissionais habilitados, com
requisitos indispensáveis para o exercício das atribuições relacionadas com o
objeto desta avença;
d) Atender todos os pedidos de fornecimento efetuados, durante a vigência
do contrato;
e) Fornecer os produtos de acordo com
as especificações exigidas no instrumento convocatório e na proposta;
f) Comunicar à Câmara Municipal de
Iperó toda e qualquer alteração de dados cadastrais para atualização;
g) Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, taxas, impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir
sobre a execução do contrato, bem
como sobre os produtos.
OITAVA (DAS OBRIGAÇÕES DA
CONTRATANTE) – São obrigações da
CONTRATANTE:
a) Realizar os pagamentos da forma
avençada neste termo;
b) Prestar informações necessárias, com
clareza, à contratada, para entrega dos
produtos;
c) Notificar a contratada, fixando-lhe
prazo para substituição dos produtos
impróprios para utilização.
NONA (DAS PENALIDADES) – À Contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei Federal
n.º 8.666/93, a saber: a) Multa de mora
no valor de 0,3% (três décimos por
cento) ao dia, calculado sobre o valor
total do contrato, por atraso injustificado na execução do contrato;
a1) A multa citada acima será aplicada
após regular processo administrativo, e
poderá ser descontada de eventuais créditos que a contratada possua perante
esta Câmara Municipal, e, não impede
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a administração de rescindir
unilateralmente o contrato,
sem prejuízo das demais sanções previstas neste ato convocatório, ou em Lei;
b) advertência, nas hipóteses
de execução irregular que venha a ser sanada não resultando prejuízo para o serviço, ou
fornecimento;
c) multa, de 20% (vinte por
cento) do valor do contrato,
nas hipóteses de inexecução,
com ou sem prejuízo para o
serviço ou fornecimento;
d) suspensão temporária de
participação em licitação e impedimento para contratar com
o Poder Público por prazo não
superior a 02 (dois) anos, nas
hipóteses de execução irregular, atrasos ou de inexecuções
de que resulte prejuízo para o
serviço ou fornecimento;
e) declaração de inidoneidade
para licitar e contratar com o
Poder Público, enquanto perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja
promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou
a penalidade, que será concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção
aplicada, que não excederá 05
(cinco) anos, nas hipóteses em
que a execução irregular, os
atrasos ou a inexecução associem-se à prática de ilícito penal.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – As
penalidades de multas, acima
estabelecidas poderão ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente com qualquer
das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos
que tenha em face da Contratante.
PARÁGRAFO SEGUNDO – As
multas previstas nesta cláusula
não têm natureza compensatória e o seu pagamento não
elide a responsabilidade do
Contratado por danos causados à Contratante.
DÉCIMA (DA RESCISÃO) – O
presente contrato poderá ser
rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n.º
8.666/93, com as consequências indicadas no art. 80, sem
prejuízo das sanções previstas
naquela Lei, em especial no seu
art. 87 e incisos.
PARÁGRAFO ÚNICO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados
nos autos de Processo Administrativo, assegurado o direito à prévia e ampla defesa.
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DÉCIMA PRIMEIRA (DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA) – A contratada, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes do fornecimento, até o limite admitido
pela Administração.
DÉCIMA SEGUNDA (DAS
RESPONSABILIDADES) – A
Contratada assume como exclusivamente seus os riscos e as
despesas decorrentes da boa e
perfeita execução das obrigações contratadas. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de
seus empregados, prepostos
ou subordinados, e, ainda, por
quaisquer prejuízos que sejam
causados à Contratante ou a
terceiros na execução deste
contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A
Contratante não responderá
por quaisquer ônus, direitos ou
obrigações vinculados à legislação tributária, trabalhista,
previdenciária ou securitária, e
decorrentes da execução do
presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade
caberão, exclusivamente à
Contratada.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A
Contratante não responderá
por quaisquer compromissos
assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato
da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A
Contratada manterá, durante
toda a execução do contrato,
as condições de qualificação
que lhe foram exigidas para
assinatura do presente termo.
DÉCIMA TERCEIRA (DOS TRIBUTOS E DESPESAS) – Constituirá encargo exclusivo da
Contratada o pagamento de
tributos, tarifas, emolumentos
e quaisquer outras despesas
decorrentes da formalização
deste contrato e da execução
de seu objeto.
DÉCIMA QUARTA (DA PUBLICIDADE DO CONTRATO)
– Até o quinto dia útil do mês
seguinte ao da assinatura do
presente contrato, a Contratante providenciará sua publicação resumida na Imprensa
Oficial do Município, para ocorrer no prazo de vinte dias, daquela data, como condição in-

dispensável para sua eficácia.
DÉCIMA QUINTA (DAS DISPOSIÇÕES GERAIS) – A empresa contratada deverá iniciar o fornecimento a partir da
data da assinatura do presente
termo.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A
contratante reserva-se no direito de paralisar ou suspender, a
qualquer tempo, a execução
do presente contrato, mediante o pagamento único e exclusivo daqueles já efetuados.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A
Contratada assumirá integral
responsabilidade pelos danos
que causar à Contratante ou a
terceiros, isentando a Contratante de qualquer reclamação
que possa surgir em decorrência dos mesmos.
DÉCIMA SEXTA (DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL) - A legislação aplicável à execução deste contrato é a Lei Federal n.º
8.666/93 em concomitância
com a Constituição Federal de
1988.
DÉCIMA SÉTIMA (DO FORO)
- O Foro do contrato será o da
Comarca de Boituva/SP, excluído qualquer outro.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi
lavrado em 04 (quatro) vias de
igual teor, que, depois de lido
e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes na presença de 02 (duas) testemunhas.
Iperó, ............... de 2018.
____________________
CONTRATANTE
CÂMARA MUNICIPAL
DE IPERÓ
______________________
CONTRATADA
Testemunhas:
______________________
Nome:............................
CPF:................................
______________________
Nome:...........................
CPF:...............................
CÂMARA MUNICIPAL
DE IPERÓ
EXTRATO DO ADITIVO DO
CONTRATO N.º 012/2015
CONTRATANTE: CÂMARA
MUNICIPAL DE IPERÓ
CONTRATADA: 4R SISTEMAS
& ASSESSORIA LTDA
MODALIDADE:
Pregão
Presencial 001/2015 – Processo
027/2015
OBJETO: Prorrogação por 12

(doze) meses do prazo de
vigência do contrato referente
à prestação de serviços de
cessão de direito de uso
(locação) do sistema integrado
de gestão pública que atenda
os Setores de: Contabilidade;
Departamento de Pessoal;
Compras
e
Licitações;
Almoxarifado; Patrimônio;
Protocolo, Processo Legislativo,
Tesouraria e Ponto Eletrônico,
além dos seguintes serviços
complementares: implantação
dos sistemas; apoio técnico à
distância; atualização e
manutenção do sistema;

serviços avulsos de treinamento
e apoio técnico presencial para
aplicação integrada nos setores
desta Casa de Leis, conforme
especificações contidas no
Edital do Pregão Presencial n.º
001/2015 e recomposição do
valor global do contrato.

Edital de Assembleia Geral
Extraordinária do SIPROEM

zar-se no próximo dia 30 de julho, às 18 horas e 30 minutos
em primeira chamada e em segunda e última chamada às 19
horas, na Câmara Municipal de
Iperó, na Rua Raul Benedito
Guazelli, 45, Centro, para deliberar sobre: a) Dissídio 2018; b)
Reivindicações da Categoria do
Magistério Municipal ; c) Outros
assuntos de interesse da Categoria.

SIPROEM - Sindicato dos Professores das Escolas Públicas Municipais de Porto Feliz, Sorocaba, Tietê, São Roque, Ibiúna,
Salto, Araçariguama, Alumínio,
Mairinque, Votorantim, Boituva, Iperó, Araçoiaba da Serra,
Capela do Alto, Cesário Lange,
Cerquilho e Tatuí, através da sua
presidente, Profª Cláudia Maria
Sampaio Machado Cresti, convoca toda a categoria do
Magistério Público Municipal
de Iperó, para Assembleia
Geral Extraordinária a reali-

ASSINATURA: 10/07/2018
VALOR MENSAL: R$ 14.025,25
(catorze mil e vinte e cinco reais
e vinte e cinco centavos)
Sérgio Poli Simon
Presidente da Câmara
Municipal de Iperó

Porto Feliz, 25 de Julho de
2018.
Cláudia Maria Sampaio
Machado Cresti
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ARRAIÁ

CLASSE DESCENTRALIZADA

Iperoenses prestigiam
a 13ª Festa Julina da APAE

O ÚLTIMO fim de semana foi
festivo na sede da APAE de Iperó, quando a entidade realizou
a 13ª Festa Julina e a 8ª Cavalgada Entre Amigos. O público
elogiou bastante a organização
do evento. As atrações começaram na sexta (20) com as quadrilhas dançadas pelos alunos
entidade e pelos participantes
do CECONTI.
A festa contou com barracas
de comidas e bebidas típicas,
bingos beneficentes e leilões de
prendas. A animação ficou por
conta dos shows com Os Tchês
no dia 20, o cantor Diego Henrique e a dupla Léo e Júlio no
dia 21, e a dupla Rick e Júnior
no dia 22.
Ainda no domingo (22), a tradicional cavalgada iniciou o trajeto em frente à sede do CECONTI e reuniu centenas de
cavaleiros no percurso até a

APAE, onde foram recebidos
com muita festa. Em seguida
foi realizado o leilão de gado.
Seis pessoas receberam o título de “Cidadão Apaeano”, cuja
entrega é realizada anualmente pela APAE como forma de
agradecimento a quem ajuda
a entidade. Neste ano os títulos foram concedidos a Maria
Cristina Gonçalves (coordenadora dos projetos educacionais
Bem-me-quer e Despontando
Cidadãos da região central),
Ruth Dornela Paixão (presidente do CECONTI), Moacir Padovan (empresário), a secretária
de Assistência e Desenvolvimento Social, o vice-prefeito
de Iperó e Divino Adauto Tobias (que atua junto à entidade
e durante a festa reencontrou
a filha que não via há 18 anos).
Jaime Aparecido de Camargo,
presidente da APAE, disse que

ETEC promove aula
inaugural para nova turma
novamente o povo atendeu o
convite para participar da festa e por isso os esforços para a
realização do evento deram
certo mais uma vez. “Agradeço a todos que nos apoiaram,
entre comerciantes, sitiantes e
todo o pessoal que sempre nos
ajuda. Agradeço à Prefeitura de
Iperó também. Sem a presença da população e a credibilidade da Prefeitura, a gente não
conseguiria esses resultados. A
cada ano procuramos melhorar a festa. E a nossa atuação
no dia-a-dia é sempre com
foco em estar próximos da população, com bastante transparência em nossas ações e
mantendo a entidade bem cuidada”, disse.
O prefeito também participou
da festa e ressaltou o trabalho
realizado pela APAE no município. “A festa é um momento
de confraternização e encontro entre as famílias e a comunidade em prol de uma boa
causa, que é a manutenção da
entidade. A Prefeitura apoia os
trabalhos desenvolvidos pela
equipe da APAE, que são de
grande importância. Parabéns
a todos que se empenharam
para a realização da festa e
contem sempre com o nosso
apoio”, destacou.
Atualmente a APAE de Iperó
atende 43 alunos e conta com
17 funcionários, sendo três cedidos pela Prefeitura.
Mais informações sobre a atuação da APAE: 3266-3303

PREVENÇÃO

ADI’s participam de
treinamento de primeiros socorros

POR MEIO de uma parceria
entre a Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes e a Secretaria da Saúde, na última sexta
(20) a Prefeitura de Iperó promoveu um treinamento de pri-

meiros socorros para os
auxiliares de desenvolvimento infantil (ADI) que
atuam no município. A formação foi realizada no
Polo Cultural e reuniu 85
profissionais, que foram divididos em duas turmas,
nos períodos da manhã e
tarde.
De acordo com a secretária de
Educação, Cultura e Esportes,
a iniciativa surgiu a partir de
uma demanda das coordenadoras dos Centros de Educa-

ção Infantil (CEI). “Com isso,
nos programamos para realizar
o treinamento com os profissionais, em parceria com a área
da Saúde, focando as principais
ocorrências que podem surgir
no dia-a-dia”, disse.
“É muito importante que os
profissionais estejam capacitados para esses primeiros atendimentos, até a chegada da
equipe de Saúde. Com isso, é
possível reduzir sensivelmente
o risco de complicações”, comentou o secretário da Saúde.

OS 40 ALUNOS do curso
Administração da ETEC “Sales
Gomes”, da classe descentralizada de Iperó, participaram da
aula inaugural realizada nesta
terça (24), na Escola Municipal
“Professora Henory de Campos
Góes”. A classe de Iperó funciona por meio de uma parceria entre a Prefeitura e o Centro Paulo Souza.
Estiveram presentes o vice-prefeito, o secretário de Governo,
o orientador educacional da
ETEC, Fernando de Jesus da
Costa, o coordenador da classe descentralizada da ETEC,
Juraci Oscar Júnior, o professor do curso de Administração,
Marcelo Pessoa, e a assistente
de direção da Escola Henory,
Ana Paula Palagi Bercht de
Castro.
A aula inaugural apresentou a
equipe que vai trabalhar com
os alunos e mostrou como é o
funcionamento da ETEC. Essa
primeira semana é dedicada ao
planejamento e conhecimento
entre os alunos e professores.
De acordo com o orientador
educacional Fernando de Jesus
da Costa, 90 pessoas disputaram as 40 vagas no vestibulinho realizado em 24 de junho,
o que representou uma boa
procura para Iperó. “Isso é resultado do trabalho desenvolvido e dessa parceria com a
Prefeitura. A última turma formada em Iperó foi uma das
melhores da ETEC, com 32
concluintes. Também percebemos muita motivação por parte dos professores, devido a
esse empenho dos alunos. A
classe descentralizada é uma
excelente oportunidade, considerando que muitos estudan-

tes não têm condições de viajar diariamente para outra cidade. Temos, inclusive, muitos
casos de superação, como alunos que deixam a família em
casa à noite ou saem correndo
do serviço para irem à escola.
E no fim tudo isso é muito gratificante”, disse.
O vice-prefeito falou aos alunos sobre a importância da participação nas iniciativas de qualificação oferecidas no município e o preparo para assumir
as oportunidades de emprego
que surgem na cidade. “O
município tem essa parceria
com o Centro Paula Souza para
os cursos técnicos, assim como
mantém parcerias com a Uniararas e a Univesp para os cursos superiores. Aproveitem essas oportunidades, se dediquem e contem sempre com a
Prefeitura”, comentou.
O técnico em Administração é
o profissional que executa a rotina administrativa, elaboração
do planejamento da produção
e materiais, recursos humanos,
financeiros e mercadológicos.
Realiza ainda atividades de controle e auxilia nos processos de
direção utilizando ferramentas
da informática básica. Pode
atuar em instituições públicas,
privadas e também do terceiro
setor.
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ESCOLA ELISA

EDUCAÇÃO

Profissionais participam
da Jornada Pedagógica

MAIS DE 300 profissionais,
entre professores, gestores e
funcionários da Secretaria de
Educação, Cultura e Esportes
(SECE), participaram da Jornada Pedagógica realizada na última quinta (19) no Polo Cultural. Com o tema “Educação:
novos tempos, novos desafios”
o evento teve ainda a presença do vice-prefeito, secretários
municipais e do presidente do
Conselho Municipal de Educação, Alexandre Tardelli.
A Banda Marcial de Iperó se
apresentou durante a abertura
da Jornada Pedagógica e foi
bastante aplaudida, com destaque para o repertório formado por diversos estilos musicais.
Todos os participantes da Jornada tiveram a oportunidade
de contribuir para a criação de
uma obra de “string art” que
usou como referência o mapa
do município de Iperó. “String
art” é uma técnica artesanal
para criar objetos por meio do
uso de pregos e linhas entrela-

çadas, que ajudam a formar figuras geométricas e desenhos.
Além das atrações culturais, os
profissionais da Educação assistiram à palestra “A Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) e a formação de professores: um processo que precisa ser conversado”, ministrada pelo professor Diego Moreira. Também houve uma
apresentação sobre o Pacto
Nacional da Alfabetização na
Idade Certa (PNAIC), ministrada pelas professoras Vera Lúcia Kepler, Ivani Silva Rodrigues
dos Santos, Sueli Rosalina Dias
e Celma Aparecida dos Santos.
Ainda durante a Jornada Pedagógica foi feita a entrega do
“Prêmio Professora Therezinha
Galvão Bosco - Joias da Educação”. Trata-se de um concurso que busca identificar, valorizar e divulgar experiências
educativas de qualidade, planejadas e executadas nas unidades da Rede Municipal.
Foram quatro professores pre-

Textos de alunos serão
publicados em coletânea
miados: Denis Américo Ferreira, da Escola Municipal “Dona
Isaura Jamas Fogaça”, com o
projeto “Sarau Cultural”; Yolanda Bezerra de Andrade, da
Escola Municipal “Prof. Zilma
Thibes Mello”, com o projeto
“Educação Cidadã: do local
para o global”; Irene Calzzeta
Freire, do Centro de Educação
Infantil “Alexis Soares Nacif”,
com o projeto “Jogos e Brincadeiras”; Fernando de Jesus
Rosa, da Escola Municipal
“Profª Henory de Campos
Góes”, com o projeto “Conteúdos Musicalizados”.
De acordo com a secretária de
Educação, Cultura e Esportes, a
Jornada Pedagógica é o momento de compartilhar saberes
e práticas para o enriquecimento do trabalho desenvolvido nas
escolas. “Especificamente neste ano fizemos a reflexão sobre
as 10 competências da BNCC e
foi extremamente importante
para que possamos construir o
currículo do município e implementar na Rede Municipal.
Também foram muito especiais
os compartilhamentos das práticas das salas de aula, com a
valorização de experiências exitosas vivenciadas pelos docentes. Tivemos uma manhã produtiva e tudo foi planejado com
muito carinho”, disse.
“A Jornada Pedagógica é sempre uma oportunidade de encontros e reencontros dos nossos profissionais, com várias
trocas de experiências e muito
aprendizado. Desejo um bom
retorno a todos e sucesso em
mais este semestre”, comentou o prefeito.

ESPORTE

Voleibol feminino
segue na Liga de Sorocaba

APÓS ENCERRAR os Jogos Regionais na 5ª posição na

classificação geral, no último domingo (22) a equipe iperoense do voleibol
retornou às quadras para
continuar a disputa pela
Liga de Sorocaba e Região.
Os jogos foram realizados
no Ginásio do Cermag, em
Votorantim.
Na primeira partida, contra
a equipe da casa, as iperoenses
venceram pelo placar de 2 a 0,

com parciais de 25x20 e 25x18.
Já no segundo jogo, contra Sorocaba, as iperoenses perderam
pelo placar de 2 a 0, com duas
parciais de 25x15. Foi a primeira derrota da equipe de Iperó,
que segue na competição.
O próximo jogo das iperoenses
na Liga de Sorocaba e Região
será em 19 de agosto, no Ginásio de Esportes “Benedito Romualdo de Godois”, em Iperó.

PELO TERCEIRO ano consecutivo, a Escola Municipal
“Dona Elisa Moreira dos Santos” terá produções textuais
dos seus alunos publicadas na
coletânea “As melhores histórias dos projetos de leitura”,
que integra o projeto “Ler é
bom, experimente!”, do escritor Laé de Souza.
Em 2018 o projeto utilizou
como base os livros “Nick e Bia
na floresta encantada” e
“Acontece...”. Após as leituras, os estudantes responderam questionários e escreveram textos baseados nessas
obras literárias.
Os textos produzidos pelos alunos Fernando de Oliveira Ribeiro, do 5ºA, e Melissa Leite Ribeiro Martins, do 8ºA, foram selecionados para compor a edição
de 2018, cujo lançamento ocorrerá até novembro, de acordo
com os organizadores. Fernando escreveu o texto “Nick e Bia
na copa” e Melissa escreveu o
texto “Novo começo”.

O projeto de leitura é desenvolvido na Escola Elisa desde
2016. Os alunos do 3º ao 9º
ano são orientados pela professora Jandira Aparecida de
Moraes, que atua de forma
conjunta com as professoras de
Língua Portuguesa e do Ensino
Fundamental I. Em 2016 e
2017 a aluna Miriã Oliveira Vieira teve os textos publicados
na coletânea.
“O nosso orgulho veio em dose
dupla neste ano. As produções
do Fernando e da Melissa conseguiram destaque entre os
alunos de todo o país e serão
publicadas”, disse a professora Jandira Aparecida de Moraes.
“Parabéns aos alunos e à equipe da escola pelos resultados
alcançados nesses três anos em
que o projeto é desenvolvido
na unidade. A formação do ser
humano está intimamente ligada à leitura e iniciativas como
essa são muito importantes”,
ressaltou o prefeito.
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OBRAS

PROMAT

Ruas da região central
são recapeadas

A PREFEITURA de Iperó
iniciou na última quinta (19) as
obras de recapeamento em
vias da região central. Os recursos para as melhorias, no
total de R$ 234,8 mil, foram
originados em emenda do deputado federal Samuel Moreira. A empresa responsável é a
DNP Terraplenagem e Pavimentadora.
Entre as vias que receberão as
benfeitorias estão a rua Porto
Feliz, rua Tietê, rua Salto, rua
Benedito Vaz, Rua Samuel Domingues, rua dos Moreiras e
rua Paulino de Moraes. A previsão é que as obras sejam concluídas em até 90 dias.

Edivan Sena, morador há mais
de três décadas na rua Porto
Feliz, conta que desde as obras
de pavimentação feitas há vários anos na rua, a via só recebeu reparos de tapa buracos.
“O recapeamento
era
bastante esperado por todos os moradores daqui,
pois a situação
estava precária. Agora já
dá uma outra
cara e fica
bem melhor.
A rua é tran-

Prefeitura destina mais de
R$ 930 mil no primeiro semestre
quila e a gente espera que os
motoristas e motociclistas continuem respeitando e não queiram se aproveitar dessas melhorias para correr na via”, disse o morador.
“Agradecemos mais uma vez
ao deputado Samuel Moreira
pelo apoio à nossa cidade. Temos realizado diversas obras no
município e ao longo dos próximos 12 meses estão previstas mais melhorias para toda a
nossa população, conforme os
convênios de infraestrutura urbana formalizados recentemente. O nosso planejamento
é focado nos quatro anos da
gestão. Por isso, independentemente de 2018 ser um ano
eleitoral, seguiremos com todos os nossos trabalhos em
prol dos iperoenses”, destacou
o prefeito.

SERVIÇO MILITAR

Seleção geral será
realizada em setembro

ENTRE OS 237 alistados em
Iperó neste ano, 200 participa-

rão de um processo de seleção
no Centro Industrial Nuclear
de
Aramar
(CINA) entre os
dias 3 e 6 de setembro. Serão
escolhidos 20 jovens para servir
à Marinha do
Brasil.
Todos aqueles
que se alistaram
em Iperó entre
janeiro e junho
de 2018, juntamente
com
aqueles que se
alistaram em anos anteriores e
estão em débito com o serviço

militar, deverão se apresentar
para essa seleção geral.
Para saber a data e horário do
agendamento, os alistados precisam acessar o cadastro no
Brasil Cidadão, por meio do site
www.alistamento.eb.mil.br.
Caso surja alguma dificuldade,
basta ir à Junta de Serviço Militar (JSM) de Iperó.
Não será permitido levar acompanhante. Todos deverão apresentar o Certificado de Alistamento Militar (CAM), o RG e o
CPF. Em relação aos trajes durante a seleção, a orientação é
para que evitem chinelos, bermudas e camisetas regatas.
A JSM de Iperó fica na Casa do
Cidadão (rua Costa e Silva,
195, Vila Esmeralda).

DESDE O início do ano a Prefeitura de Iperó investiu R$
932,8 mil para o reembolso
escolar dos mais de 500 estudantes beneficiados pelo Programa Municipal de Auxílio Integral ao Transporte Técnico e
Universitário (PROMAT). Somente para o reembolso do
mês de junho, que será pago
no próximo dia 25, foram R$
170,3 mil. Como não existem
convênios ou repasses para
essa finalidade, todo o investimento é realizado com recursos próprios do município.
O PROMAT foi criado por meio
da Lei Municipal 814/2013 e
permite que o estudante reembolse 100% do valor pago com
o transporte, condicionado à
demonstração da matrícula, assiduidade e apresentação do
comprovante de pagamento
ao prestador de serviço. A maioria dos beneficiados está matriculada em cursos técnicos e
de nível superior em instituições de Boituva, Tatuí, Sorocaba, Itu e Salto.
Thalita Collaço Neves estuda na
Universidade de Sorocaba (UNISO) e conta que o PROMAT é
muito importante para os universitários. “Facilita a locomoção entre a cidade de Iperó e
as cidades da região e estimula o ingresso numa universida-

de. No meu caso, especificamente, me ajudou a ter segurança quanto à permanência
no curso, pois se não tivesse o
benefício do reembolso do
transporte, seria mais complicado”, disse.
Jamille Eid, estudante do curso de Psicologia na Universidade Paulista (UNIP), também fala
sobre a importância do reembolso. “O PROMAT ajuda muito. Como em Iperó não há o
curso superior na área que estou estudando, precisei buscar
a formação na cidade vizinha.
A gente viaja para estudar, a
mensalidade do curso já pesa
no bolso e, se não tivesse o
reembolso do transporte, com
certeza seria mais difícil”, comentou.
O prefeito ressalta que o PROMAT amplia as condições para
que os alunos beneficiados
busquem conhecimento e formação profissional. “É um recurso que contribui para o
acesso dos iperoenses à formação técnica e universitária, gerando mão de obra qualificada para o município. Seguimos
firmes com o nosso compromisso de manter os 100% de
reembolso”, destacou.
Mais informações sobre o PROMAT: 3459-8020 (Comissão de
Transporte Escolar)

