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LICITAÇÕES
Chamamento Público 01/19,

Edital nº 13/19 – Para credenciamento de
prestadores de serviços de turismo receptivo,
em conformidade com o edital, disponível
na íntegra, na S. de Licitações, Av. Luciano
Consoline, 600 - Jd de Lucca - Itatiba/SP e
endereço eletrônico: www.itatiba.sp.gov.br.
As solicitações de credenciamento serão
recebidas na S. de Licitações, situada no
mesmo endereço acima citado até o dia
11 de março de 2019 às 10 horas.

PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº 6737/2018

REFERÊNCIA: EDITAL Nº 158/2018
PREGÃO Nº 11-128/2018

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DE FISIOTERAPIA E HOSPITALAR, PARA ENTREGA
IMEDIATA.

HOMOLOGO o procedimento da
presente licitação a proponente vencedora:

CIRURGICA IZAMED LTDA - EPP
Item 1 - 1 UN, ONDAS CURTAS

CONTÍNUO E PULSADO
Características Mínimas: Aparelho de

diatermia por ondas curtas; Capacitivo e
indutivo Modo de operação contínuo e
pulsado. Segurança e proteção contra
choque elétrico.

Alimentação: Bivolt 110 / 240 V~ (60
Hz); Consumo (máx.): 400 VA - 540 VA;
Frequência da O.C:- 27,12 MHz;
Características do Aplicador Capacitivo :
Timer: de 10 a 30 minutos; Intensidade
máxima de potência de saída a uma
distância eletrodo-pele aproximada de 1 a
1,5 cm (com carga resistiva de 50 O): modo
contínuo: de 100 W até 400W; modo
pulsado:- Varredura automática de
frequência (30 a 400 Hz). Pulso retangular
com duração de 0,4 a 0,8 milisegundos:
de 10 W a 200W (pico); Características do
aplicador Indutivo: Potência: de 5 a 100W,
Timer: de 1 a 40 minutos, Modo pulsado: de
30 a 800Hz; Largura de pulso: de 50 a 500
microssegundos; Largura de Pulso: de 100
a 500 microssegundos; Variação automática
de frequência: de 30 a 200 Hz. Válvulas:- 2
x 812.Acompanha o equipamento: manual
em português; 01 (um) cabo; 01 (um) kit
eletrodos vulcanizados; 01 (um) kit de
eletrodos indutivos; 02 (dois) fusíveis de 5A;
01 (uma) Cinta para eletrodos Indutivos.
Voltagem: 220V ou Bivolt (127V e 220V) -
REGISTRO NA ANVISA, Marca - CARCI, valor
unitário de R$ 6.500,00 (seis mil quinhentos
reais) e valor total de R$ 6.500,00 (seis mil
quinhentos reais)

Item 3 - 2 UN, CADEIRA DE RODAS
PARA ADULTO OBESO

Cadeira de rodas em tubos de aço
pintado; para uso adulto obeso, para
paciente de 120 até 160kg,largura padrão
de 50 cm; tipo dobrável em x, eixo de
remoção rápida nas quatro rodas; rodas
traseiras 24 pol, com sobre aro para
propulsão sem pinos, dianteiras 6 pol
removíveis, pneus maciços; com rolamentos
blindados nos eixos, freio bilateral; com
apoios de ante-braco removíveis, protetor

lateral de roupa; com apoios para os pés
rebatíveis e removíveis; elevação de pernas;
assento com almofada em espuma de alta
densidade, 5 cm de espessura, forrada e
com velcro; encosto e assento com
estofamento 100% em nylon;, Marca -
ORTOMETAL, valor unitário de R$ 1.995,00
(um mil novecentos e noventa e cinco reais)
e valor total de R$ 3.990,00 (três mil
novecentos e noventa reais)

Item 15 - 1 UN, ESTEIRA ELETRÔNICA
COM SISTEMA DE INCLINAÇÃO

Características Garantia: o 36 Meses:
chassi, estruturas metálicas; o 12 Meses:
polias, mosquetões, rolamentos, molas,
componente de fixação, pintura e mão-de-
obra; o 03 Meses: estofamentos, pegadores
e espumas em geral;  Voltagem: 220  Módulo
multifuncional;  Display LCD; Sistema de
amortecimento; Coxins elásticos; Sistema de
inclinação manual: 0% ou 5%;  Lubrificação
manual;  Verificação cardíaca sensor de
lóbulo de orelha; Estrutura chassi de aço
revestido com pintura eletrostática;  Cor preta;
• Motor 1.8 HP AC peak power;  Velocidade
1,0 a 12 km/h;  Área de Corrida 134 cm x 42
cm (CxL);  Alinhamento de lona por rolos
autocentrantes; Capacidade de Uso 120 kg;
Idiomas português, inglês ou espanhol;
Dimensões e pesos aproximados  Produto:
Dimensões: 162.0 cm x 82.0 cm x 52.0 cm
(C x L x A) Peso: 78.0 kg  Embalagem:
Dimensões: 165.0 cm x 87.0 cm x 71.0 cm
(C x L x A) Peso: 83.9 kg, Marca - ERGOLIFE,
valor unitário de R$ 3.000,00 (três mil reais) e
valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais)

Item 16 - 1 UN, ELÍPTICO MAGNÉTICO:
APARELHO ELIPTICO SUP MIN 100K

Aparelho Eliptico em aço carbono
resistente e de boa qualidade, sistema
magnético, suporte mínimo de 100 kg,
sistema hand grip, painel com monitor com
informações de Tempo, Velocidade,
Distancia, Calorias, Odometro, Pulso (taxa
de batimentos cardíacos), Sensor cardíaco,
Marca - ERGOLIFE, valor unitário de R$
2.995,00 (dois mil novecentos e noventa e
cinco reais) e valor total de R$ 2.995,00 (dois
mil novecentos e noventa e cinco reais)

CIRUROMA COMERCIAL LTDA
Item 2 - 6 UN, APARELHO PARA

ELETROTERAPIA COM MULTICORRENTES: TENS,
FES, RUSSA, INTERFERENCIAL, DIADINÂMICAS,
GALVÂNICA, FARÁDICA.

Correntes disponíveis - TENS
Convencional e variações nos formatos:

da largura do pulso (VLP),
da frequência do pulso (VFP),
da largura e da frequência do pulso

(VPF),
da intensidade e da frequência do

pulso (VIF) e Burst, FES com variações na
amplitude do pulso (VAP) e largura (VLP),

Corrente Russa, interferencial Bipolar e
Interferencial Tetrapolar Vetorial,

Diadinâmicas de Bernard (DF/MF/CP/
LP/CPid), Ultra Excitante, Galvânica de 8 KHz,
construção de Pulsos Monofásicos
Triangulares ou Retangulares para
Eletrodiagnóstico com tempos de duração
de fase de 0,1ms a

500 ms e intervalo de fase de 5 ms a
1300 ms.

Memória com 8 indicações de
tratamentos pré-programados e área para

salvar 8 protocolos personalizados.
Classe de Segurança II com parte

aplicada tipo BF - Voltagem automática (127
a 230 V) - 50/60 Hz - 50VA.

Dimensão: 20 x 27,5 x 11 cm (LxPxA)
Peso de 2 Kg, Marca - CARCI, valor

unitário de R$ 2.004,00 (dois mil quatro reais)
e valor total de R$ 12.024,00 (doze mil vinte
e quatro reais)

Item 4 - 2 UN, CADEIRA DE RODAS
ADULTO. Construída em liga de alumínio;
eixos de aço reforçado; dobrável em “X”;
sistema de fechamento articulados; sistema
de montagem “quick release” nas 4 rodas;
regulagem em “tilt”; encosto baixo, assento
anatômico; apoio de pé rebatível e removível
e apoio de braço., Marca - JAGUARIBE, valor
unitário de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta
reais) e valor total de R$ 960,00 (novecentos
e sessenta reais)

Item 11 - 1 UN, BARRA PARALELA COM
TABLADO

Barra paralela pintada em branco,
medindo aproximadamente 2,50x0,78x0,86
cm, com tablado para barra paralela em
madeira emborrachado antiderrapante.,
Marca - CARCI, valor unitário de R$ 1.598,00
(um mil quinhentos e noventa e oito reais) e
valor total de R$ 1.598,00 (um mil quinhentos
e noventa e oito reais)

Item 18 - 1 UN, APARELHO DE
MOVIMENTO PASSIVO CONTÍNUO

Aparelho de Movimento Passivo
Contínuo (CPM) para joelhos e quadril,
permite a estimulação de quadríceps,
quadril e movimento de dorsiflexão do pé.
Construído em aço carbono, com pintura
eletrostática, possui ajuste para regulagem
de comprimento, controle manual com
possibilidade de operação manual /
continuo / programa, memória de 05
programas fixos e software que armazena
aproximadamente 100 programas,
regulagem para extensão (de 10 a 120
graus), flexão (de 0 a 120 graus), e ajuste de
velocidade. Acessórios: cabo de
alimentação, suporte para coxa e perna e
pés, faixa para fixação dos pés, manual
do usuário, cabo USB, CD ROM com software.
Peso do produto aproximadamente 15 Kg,
medidas 120x30x42 cm (CXLXA), tensão de
alimentação elétrica 110 a 230 v. Garantia
mínima 1 ano., Marca - CARCI, valor unitário
de R$ 7.039,00 (sete mil trinta e nove reais) e
valor total de R$ 7.039,00 (sete mil trinta e
nove reais)

Item 19 - 2 UN, TABLADO DE MADEIRA
EM CORVIN PRETO

Tablado para fisioterapia, construído em
madeira envernizado ou natural, estofamento
com espuma de alta densidade com
revestimento em courvim, medidas
1,60x2,00x0,50m, peso líquido
aproximadamente 49kg. COR PRETO., Marca
- CARCI, valor unitário de R$ 1.095,00 (um
mil noventa e cinco reais) e valor total de R$
2.190,00 (dois mil cento e noventa reais)

Item 21 - 2 CL, CADEIRA DE BANHO
Cadeira de rodas para banho com

encosto reclinável. Descrições especificas:
cadeira de rodas para banho com assento
sanitário, com apoio de cabeça ajustável,
cinto removível, cinto para pernas (faixa para
anturrilhas) e tronco removíveis, encosto
reclinável revestido com tela de poliéster,
base com rodas com trava, Marca -

JAGUARIBE, valor unitário de R$ 1.817,00 (um
mil oitocentos e dezessete reais) e valor total
de R$ 3.634,00 (três mil seiscentos e trinta e
quatro reais)

FAM LTDA ME
Item 5 - 3 UN, ULTRASSOM PARA

FISIOTERAPIA
Equipamento microcontrolado de

ultrassom terapêutico na frequência de 1MHz
desenvolvido para utilização em fisioterapia.
ERA de 7cm2. Em fisioterapia. A potência
máxima de saída de ultrassom de 21 watts.
O modo de emissão do ultrassom continuo
ou pulsado, sendo o modo pulsado com
frequência de repetição do pulso de 100 Hz,
48 Hz ou 16 Hz e com razão de pulso de 1/
2 (50%) e 1/5 (20%); Bivolt 127 e 220 volts |
60 Hertz. Dimensões: 27 x 16,6 x 12,5 (L x P x
A cm), Marca - IBRAMED, valor unitário de R$
1.112,00 (um mil cento e doze reais) e valor
total de R$ 3.336,00 (três mil trezentos e trinta
e seis reais)

Item 6 - 3 UN, APARELHO DE
LASERTERAPIA PARA FISIOTERAPIA

Aparelho De Laser E Caneta
Infravermelho. Equipamento microcontrolado
de laser terapêutico de baixa potência
desenvolvido para a utilização em fisioterapia
e estética. Possui circuito toposcopio para
localização dos pontos de acupuntura e
possibilidade de operação com três canetas
Laser (Laser probes) com comprimentos de
660 nm - AlGaInP - (Po - 30mW), 830 nm -
GaAlAs - (Po - 30mW) ou 904 nm - GaAs - (Po
- 70W pico). O modo de emissão do feixe do
Laser nas Canetas Laser 660 nm e 830 nm
podem ser ajustados no modo contínuo ou
pulsado (50%), com possibilidade de
escolha de 10 frequências de modulação:
2,5Hz, 5Hz, 10Hz, 20Hz, 75Hz, 150Hz, 300Hz,
700Hz 1kHz e 2kHz.

Incluso CANETA 660Nm infravermelho
para laserterapia.

CANETA 830Nm infravermelho para
laserterapia.

CANETA 904Nm infravermelho para
laserterapia., Marca - IBRAMED, valor unitário
de R$ 5.385,00 (cinco mil trezentos e oitenta
e cinco reais) e valor total de R$ 16.155,00
(dezesseis mil cento e cinquenta e cinco
reais)

Item 9 - 1 UN, ESTABILIZADOR VERTICAL
PARAPODIUM INFANTIL

Estabilizador Vertical Parapodium,
estrutura em aço com pintura epóxi; Encosto
fixo espumado com densidade 33; Mesa
de atividades com regulagem de altura e
profundidade; Bloqueador de joelhos com
regulagem de altura e largura; Anti tombos
traseiros; 4 rodízios sendo 2 com travas; Apoio
de cabeça e faixas de quadril e tronco
possuem regulagem de altura; Tampo de
mesa em MDF com recorte e anteparo para
objetos; Apoio de tronco e quadril com
regulagens de altura e largura; Tecido Courvin
nas cores azul ou verde; Capacidade
mínima 60kg., Marca - VANZETTI, valor unitário
de R$ 2.058,00 (dois mil cinquenta e oito
reais) e valor total de R$ 2.058,00 (dois mil
cinquenta e oito reais)

Item 10 - 1 UN, ESTABILIZADOR
VERTICAL PARAPODIUM ADULTO

Aparelho Grande com mesa para treino
de postura, acabamento antiderrapante,
apoio para calcanhar estofado e ajustável,

apoio individual de joelho com regulagem
de abdução e altura, faixa de apoio das
nádegas e de tórax, confeccionada em
poliéster, com velcro para fixação e
ajustagem, Marca - VANZATTI, valor unitário
de R$ 2.058,00 (dois mil cinquenta e oito
reais) e valor total de R$ 2.058,00 (dois mil
cinquenta e oito reais)

Item 17 - 1 UN, APARELHO
MULTIFUNCIONAL DE GINÁSTICA

Que proporciona uma simulação lateral
do movimento de subir e descer. Trazendo
como seus benefícios a perda de peso e
gordura, melhorando seu condicionamento
físico, fortalecendo seus músculos e
melhorando sua coordenação motora.

Aparelho multifuncional de ginástica;
Simulação lateral do movimento de subir

e descer;
Benefícios: Perda de peso e gordura,

melhora do condicionamento físico,
fortalecimento muscular de todos os grupos,
melhora da coordenação motora e equilíbrio;

Painel Eletrônico Multifuncional;
Informações de Tempo, Repetições,

STEP/MIN, Calorias, Scan no Painel;
Display LCD;
Indicada para: uso residencial;
Inclinação: não possui regulagem. A

inclinação é feita de acordo com o
movimento das pernas do usuário;

Silencioso;
Sistema de segurança;
Pés: trabalha com 2 pés.
Garantia de 3 meses contra defeitos de

fabricação., Marca - LORBEN, valor unitário
de R$ 1.570,00 (um mil quinhentos e setenta
reais) e valor total de R$ 1.570,00 (um mil
quinhentos e setenta reais)

Item 23 - 3 UN, CADEIRA DE AJUSTE
POSTURAL MADEIRA

Cadeira de ajuste postural infantil,
construída em madeira, constituída por 2
bases planas, rolo para separação das
pernas, assento em madeira com almofada
removível, apoio para os pés com regulagem
em várias alturas, elástico com velcro no
apoio para os pés, suporte lateral do encosto
com elástico para apoio de postura, rodízios
com freio, peso suportado de até 90kg,
mínimo 4 meses de garantia, Marca -
STANDARTE, valor unitário de R$ 2.725,00 (dois
mil setecentos e vinte e cinco reais) e valor
total de R$ 8.175,00 (oito mil cento e setenta
e cinco reais)

Item 24 - 3 UN, NEURODYN II -
APARELHO DE TENS. FES. E CORRENTE RUSSA
DE 4 CANAIS

Características do Produto:
A l i m e n t a ç ã o : — — — — — — —

comutação automática 110/220 V~ (60 Hz)
Potência de entrada - Consumo

(máx.):——————————————20 VA
EQUIPAMENTO DE: CLASSE II com parte

aplicada de tipo BF de segurança e
proteção.

Canais de saída:—————————4
canais independentes em amplitude

Intensidade de corrente máxima por
canal com carga resistiva de 1000 ohms
(quando R=250Hz e T=500useg):

Modo TENS normal: 120 mA pico a pico
por canal.

Modo FES sync: 120 mA pico a pico por
canal.

Faixa de Frequência de Repetição de
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EXPEDIENTE
Vice-Prefeito: José Roberto Fumach (Prefeito em exercício); Presidente do Fundo Social de
Solidariedade: Mayara Aparecida Oliveira Lopes; Secretário de Educação: Anderson
Wilker Sanfins; Secretária de Meio Ambiente e Agricultura: Dorothéa Antonia Pereira Monteiro;
Secretária de Ação Social, Trabalho e Renda: Elizabet Gonçalves Pinheiro Tsumura; Secretário
de Finanças: Aloísio Carlos Polessi; Secretário de Saúde: Fabio Luiz Alves; Secretário de
Obras e Serviços Públicos: Herminio Geromel Junior; Secretário de Governo: Jeferson Rubens
Boava; Secretário de Segurança e Defesa do Cidadão: Fernando Augusto Pacheco da
Cruz; Secretário de Desenvolvimento Econômico e Habitação: Jorge Nicolau; Secretário de
Esportes: Igor Hungaro; Secretária de Assuntos Institucionais: Natalina Aparecida Delforno
dos Santos Alves; Secretário de Administração: Luiz Henrique Monte; Secretário de Negócios
Jurídicos: Vilson Ricardo Polli; Secretário de Cultura e Turismo: Washington Bortolossi.

A Imprensa Oficial de Itatiba é uma publicação sob a responsabilidade da Coordenadoria
de Comunicação Social e Gabinete do Prefeito, da Prefeitura do Município de Itatiba.
Circula às terças-feiras, quintas-feiras e sábados, podendo haver edições extras (de
acordo com Lei Nº 2963/1997 e Decretos regulamentadores). Distribuição digital certificada,
de acordo com a Lei Nº 5099/2018.

Prefeito: Douglas Augusto Pinheiro de Oliveira (Licenciado)
Diagramação: Fabio Hercules / Renato H. da Silva Jr

DECRETO

Pulso (R) para TENS e FES: variável de 0,5 a
250 Hz

Modulação em Trens de Pulso - BURST
(somente p/ modo TENS):

7 pulsos correspondentes a ciclo on de
25 mseg e ciclo off de 475 mseg ( 2 Hz )

ON Time (FES):———————————
————variável de 1 a 60 segundos

OFF Time (FES):———————————
———variável de 1 a 60 segundos

RISE- Tempo de subida do trem de pulso
(FES): variável de 1 a 9 segundos

DECAY- Tempo de descida do trem de
pulso (FES): variável de 1 a 9 segundos

Dimensões ( mm ):—————————
————265 x 275 x 115 (L x P x A)

Peso ( aproximadamente sem acessórios
):—————————— —————————
2,5 kg

Empilhamento máximo:———————
——————————————10 caixas

Temperatura para transporte e
armazenamento:—————————5 a
50ºC

Temperatura ambiente de trabalho:—
——————————————5 a 45ºC

Tipos de correntes:
TENS: convencional, acupuntura e breve

intensa.
TENS VIF: com variação automática de

intensidade e frequência.
TENS B: BURST, modulado em trens de

pulso a 2Hz.
FES S: sincronizado.
FES R: recíproco.
FES S VIF: sincronizado com variação

automática de intensidade e frequência.
FES R VIF: recíproco com variação

automática de intensidade e frequência.
Corrente Russa: Modos contínuo, sincronizado
e recíproco.

Acessórios que acompanham o
aparelho:

8 eletrodos de borracha de silicone 50 x
50 mm

4 cabos de conexão ao paciente
(laranja - canal 1, preto - canal 2, azul -
canal 3 e verde - canal 4)

1 cabo de força destacável
1 tubo de gel
1 fusível de proteção sobressalente.
1 CD (Manual de instruções).
Garantia: 18 meses pelo fabricante.,

Marca - IBRAMED, valor unitário de R$
1.092,00 (um mil noventa e dois reais) e
valor total de R$ 3.276,00 (três mil duzentos e
setenta e seis reais)

Os itens 07, 08, 12, 13, 14, 20 e 22
foram considerados fracassados.

À Seção de Licitações para as medidas
de direito, na conformidade da legislação
pertinente.

Dê-se ciência na forma da lei.
Comunique-se.
Em 31 de janeiro de 2019

JOSÉ ROBERTO FUMACH
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº 6923/2018

CHAMAMENTO PÚBLICO
N. º 12/2018

REFERÊNCIA - EDITAL Nº 156/2018
OBJETO: Seleção de Organização da

Sociedade Civil sem fins lucrativos (OSC),
para Estabelecer parceria entre a Prefeitura
do Município de Itatiba através da SASTR-
Secretaria de Ação Social, Trabalho e Renda
e OSC - Organização da Sociedade Civil,
para oferta de até 10 (dez) vagas para
Acolhimento Institucional de Adolescentes em
Situação de Risco.

Itatiba, 04 de fevereiro de 2019.

HOMOLOGAÇÃO

De conformidade com a ata de
julgamento da Comissão de Seleção da
Secretaria Municipal de Ação Social, Trabalho
e Renda, que adoto, hei por bem ADJUDICAR
o objeto e HOMOLOGAR o procedimento da
licitação à licitante vencedora CASA DE
ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE VILA JOVEM,
no valor total de R$ 334.800,00 (trezentos e
trinta e quatro mil e oitocentos reais)

À Seção de Licitações para medidas
pertinentes, na conformidade da legislação
vigente.

Publique-se.

JOSÉ ROBERTO FUMACH
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº 6864/2018

CHAMAMENTO PÚBLICO
N. º 13/2018

REFERÊNCIA - EDITAL Nº 157/2018
OBJETO: Seleção de Organização da

Sociedade Civil sem fins lucrativos (osc), para
estabelecer parceria entre a Prefeitura do
Município de Itatiba através da SASTR-
Secretaria de Ação Social, Trabalho e Renda
e OSC - Organização da Sociedade Civil,
para oferta de até 10 (dez) vagas para
Acolhimento Institucional de Crianças em
Situação de Risco.

Itatiba, 04 de fevereiro de 2019.

HOMOLOGAÇÃO

De conformidade com a ata de
julgamento da Comissão de Seleção da
Secretaria Municipal de Ação Social, Trabalho
e Renda, que adoto, hei por bem ADJUDICAR
o objeto e HOMOLOGAR o procedimento da
licitação à licitante vencedora LAR ITATIBENSE
DA CRIANÇA, no valor total de R$ 371.592,00
(trezentos e setenta e um mil quinhentos e
noventa e dois reais)

À Seção de Licitações para medidas
pertinentes, na conformidade da legislação
vigente.

Publique-se.

JOSÉ ROBERTO FUMACH
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

EXTRATOS

DECRETO Nº 7.166, DE 05 DE
FEVEREIRO DE 2019

“Concede prazo para adesão à
Licença Prêmio, conforme disposto na Lei
Municipal nº 5.160, de 07 de janeiro de
2019, na forma que especifica”.

ENG.º JOSÉ ROBERTO FUMACH,
Prefeito em Exercício, do Município de Itatiba,
Estado de São Paulo, no uso das atribuições
de seu cargo, e com fundamento no art. 4º,
na Lei Municipal n.º 5.160, de 07 de janeiro
de 2019,

D E C R E T A:

Art. 1º. Nos termos do Art. 4.º da Lei
Municipal n.º 5.160 de 07 de janeiro de
2019, fica concedido aos profissionais do
magistério, referidos no caput do artigo 1º.
da referida Lei, o prazo de 08 à 22 de fevereiro
de 2019, para realizarem, a opção pelo
benefício da licença prêmio em substituição
ao recebimento da gratificação prevista nos
artigos 144, 146 e 149 da Lei Municipal nº
4.623, de 23 de dezembro de 2013.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na
data de sua publicação.

Centro Administrativo Municipal “Prefeito
Ettore Consoline”,

em  05 de fevereiro de 2019.

ENG.º JOSÉ ROBERTO FUMACH
Prefeito Municipal em Exercício

Redigida e lavrada na Secretaria dos
Negócios Jurídicos. Publicada no Paço
Municipal, mediante afixação no local de
costume, na data supra.

VILSON RICARDO POLLI
Secretário dos Negócios Jurídicos

Extrato da Ordem de
Fornecimento (empenho nº450/2019)
referente a Ata de Registro de Preços
nº36/00590/18/05-003. Modalidade:
Pregão Eletrônico de Registro de Preços nº36/
00590/18/05. Órgão Gerenciador:
Fundação para o Desenvolvimento da
Educação FDE. Contratante: Prefeitura do
Município de Itatiba. Detentora:  EN
Consórcio de Fornecimento de Kits Escolares,
constituído pela empresa EBN Comércio
Importação e Exportação Ltda. Objeto:

PORTARIA Nº 7.477, DE 05 DE
FEVEREIRO DE 2019

“Designa servidores para compor
o GRUPO DE TRABALHO DO
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA
DESENVOLVIMENTO DO PÓLO
TURÍSTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS,
para a gestão de 2019/2020”.

ENG.º JOSÉ ROBERTO FUMACH,
Prefeito em Exercício, do Município de Itatiba,
Estado de São Paulo, no uso das atribuições
de seu cargo, resolve

I - D E S I G N A R:

os servidores abaixo indicados para
compor o GRUPO DE TRABALHO DO
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA
DESENVOLVIMENTO DO PÓLO
TURÍSTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS,
para a gestão de 2019/2020:

a)  Representantes da área de turismo:
TITULAR: HELOISE PIGATTO,

portadora do RG nº 32.454.111-9 e do CPF/
MF nº 318.225.608-45;

SUPLENTE: RAFAELA MARREIRA
MAGNUSSON, portadora do RG nº
35.474.839-7 e do CPF/MF nº 362.823.368-
21.

b) Representantes da área de
agricultura:

TITULAR: RICARDO PIRES
STANINGHER, portador do RG nº 19.516.737
e do CPF/MF nº 084.567.728-44;

SUPLENTE: JOSÉ CARLOS
MAZIERO, portador do RG nº 43.027.796-9
e do CPF/MF nº 342.197.368-75.

(Portaria nº 7.477/19) fls. 02

CUMPRA-SE .

Centro Administrativo Municipal “Prefeito
Ettore Consoline”,

em 05 de fevereiro de 2019.

ENG.º JOSÉ ROBERTO FUMACH
Prefeito Municipal em Exercício

Redigida e lavrada na Secretaria dos
Negócios Jurídicos. Publicada no Paço
Municipal, mediante afixação no local de
costume, na data supra.

VILSON RICARDO POLLI
Secretário dos Negócios Jurídicos

PORTARIA

CONVOCAÇÕES
Recursos Humanos
Secretaria de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Setor de Recursos Humanos da
Prefeitura do Município de Itatiba, Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições
CONVOCA o (os) candidato (os) abaixo
relacionado (os), aprovado (os) em Concurso
Público Edital – 01/2018 a comparecer ao
Centro Administrativo Municipal “Prefeito Ettore
Consoline”, situado na Avenida Luciano
Consoline, nº 600, Jardim de Lucca, para
apresentação de documentos:

Dia 08/02/2019 às 14h30min no balcão
do RH.

Professor I – PEB I (Comparecer com RG
e Comprovante de Conclusão de
Licenciatura plena em Pedagogia com
habilitação para a docência dos anos
iniciais do Ensino Fundamental ou com
habilitação para a docência na Educação
Infantil ou Pedagogia Licenciatura de acordo
com as Diretrizes Curriculares Nacionais
Homologadas em 2006).

29° Gisleide Areias Nobrega Zigaib
2° Eliana de Fatima Minutti da Silva

(Deficiente)
30° Amanda Nardy Dorta

Professor I – PEB I - Substituto
(Comparecer com RG e Comprovante de
Conclusão de Licenciatura plena em
Pedagogia com habilitação para a
docência dos anos iniciais do Ensino
Fundamental ou com habilitação para a
docência na Educação Infantil ou
Pedagogia Licenciatura de acordo com as
Diretrizes Curriculares Nacionais
Homologadas em 2006).

28° Patricia Correa Cezar Godoi
2° Leticia Gonçalves Soares (Deficiente)

Professor II – PEB II – Geografia -
Substituto (Comparecer com RG e
Comprovante de Conclusão de Licenciatura
plena com habilitação específica na área
de atuação).

4° Bruna Raspantini Pellegrino

Professor II – PEB II – Língua Portuguesa
(Comparecer com RG e Comprovante de
Conclusão de Licenciatura de Graduação
Plena com Habilitação especifica em Língua
Portuguesa).

4° Sabrina Palladino Simas

OBS:
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 01/2018
XII – DA CONTRATAÇÃO
12.2. Após a Convocação, que se dará

através da Imprensa Oficial do Município, o
candidato deverá se apresentar no Centro
Administrativo “Prefeito Ettore Consoline”, Setor
de Recursos Humanos, situado na Rodovia
Luciano Consoline, n° 600, Jardim de Lucca
– Itatiba SP, em até 05 (cinco) dias úteis.
12.2.1. O não comparecimento do
candidato implicará imediata eliminação
do CONCURSO PÚBLICO, anulando-se todos
os atos por ele praticados.

Itatiba, 06 de Fevereiro de 2019.

Everton Inácio Pereira
Encarregado do Departamento de

Recursos Humanos

Constitui objeto do presente ajuste o REGISTRO
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR
PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ITATIBA
conforme especificações técnicas,
constantes do Anexo II do Edital, que passa
a fazer parte integrante deste instrumento
independente de transcrição. Valor: R$
217.439,01 (duzentos e dezessete mil e
quatrocentos e trinta e nove reais e um
centavo). Dotação Orçamentária:
3.3.90.32.00 (Natureza da Despesa),
12.361.0008.2.036 (classificação funcional).
Prazo: 12 (doze) meses. Assinatura: 04/
02/2019.



Atos Oficiais da Prefeitura de Itatiba

Imprensa Oficial 3 Itatiba, 7 de fevereiro de 2019 - QUINTA-FEIRA

Edital de Notificação de Lançamento do IPTU/2019

A Prefeitura do Município de Itatiba, através do presente Edital, publicado em
conformidade com o disposto nos incisos I a V do artigo 37 do Código Tributário
Municipal e Decreto n° 5.880 de 20 de outubro de 2.010, Notifica a todos os contribuintes
do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, que os carnês relativos ao lançamento do
exercício de 2.019, estão sendo encaminhados no período de 23/01/19 a 15/02/19,
com os vencimentos abaixo:

I - em parcela única, com vencimento no dia 25 de Fevereiro de 2019 e desconto
de 5% (cinco inteiros por cento);

II - em 05 (cinco) parcelas iguais, mensais e sucessivas, com vencimento da
primeira no dia 25/02/2019; da segunda no dia 25/03/2019; da terceira no dia 25/04/
2019; da quarta no dia 25/05/2019 e da quinta e última no dia 25/06/2019, no valor
mínimo de R$ 40,00 (quarenta reais) cada uma, com desconto de 3% (três inteiros por
cento);

III - em até 11 (onze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, com vencimento da
primeira no dia 25/02/2019; da segunda no dia 25/03/2019; da terceira no dia 25/04/
2019; da quarta no dia 25/05/2019; da quinta no dia 25/06/2019; da sexta no dia 25/
07/2019; da sétima no dia 25/08/2019; da oitava no dia 25/09/2019; da nona no dia
25/10/2019; da décima no dia 25/11/2019; e da décima primeira e última no dia 25/
12/2019, no valor mínimo de R$ 40,00 (quarenta reais) cada uma, sem desconto.

A 2ª via do IPTU 2019 está disponível no site da Prefeitura através do site
(www.itatiba.sp.gov.br).

 Em caso de impossibilidade de acesso a internet os carnês poderão ser retirados
na Prefeitura no endereço Avenida Luciano Consoline n° 600 – Jardim De Lucca a partir
do dia 15/02/19, para maiores esclarecimentos contato pelos telefones (11) 3183-0745,
(11) 3183-0698 (11) 3183.0775 ou (11) 3183-0829

Atenção:

O PAGAMENTO DO IPTU 2019 DEVERÁ SER EFETUADO SOMENTE NOS
BANCOS CONVENIADOS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL OU CASAS LOTÉRICAS,
BRADESCO, ITAÚ, SANTANDER E BANCO DO BRASIL.

A quitação do tributo após o vencimento implicará na incidência dos acréscimos
legais, que serão aplicados sobre o valor principal.

O não recebimento do carnê não implica na prorrogação do
vencimento, sendo necessário que os contribuintes procurem a Prefeitura
para retirarem seu carnê antes da data do vencimento.

Para evitar extravios de correspondências, mantenha seu endereço
atualizado junto à Prefeitura.

Secretaria de Finanças/Seção da Receita.
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