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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
PROCESSO SELETIVO – EDITAL Nº 002/2018, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018.
DALVA APARECIDA PIERAZO RODRIGUES, PREFEITA DO
MUNICIPIO DE ARAMINA, ESTADO DE SÃO PAULO, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS...

RESOLVE:

I – HOMOLOGAR, após verificação de regularidade, as inscrições dos candidatos inscritos para as
funções:

Quantidades de inscritos

PEB I

091

PEB II (Arte)

009

PEB II (Educação Física)

017

PEB II (Inglês)

007

Inspetor de Aluno

070

Monitor

114

II – PUBLICAR a relação dos candidatos inscritos e deferidos para o Processo Seletivo:

Nomes

Inscrições

Funções

ADRIANA FERREIRA DA SILVA

20217

INSPETOR DE ALUNO

ALESSANDRA REIS E LADEIA

20305

INSPETOR DE ALUNO

AMANDA CRISTINA ALMEIDA DA SILVA

20062

INSPETOR DE ALUNO

ANA BEATRIZ MATIAS VIANA

20171

INSPETOR DE ALUNO

ANA LIVIA PERIN COSTA

20167

INSPETOR DE ALUNO

ANANDA DA SILVA ALMEIDA

20347

INSPETOR DE ALUNO

ANANDA MARIA RODRIGUES

20325

INSPETOR DE ALUNO

ANDREA APARECIDA DE MORAES

20073

INSPETOR DE ALUNO

ANDRESA CRISTINA CORREA LOPES

20431

INSPETOR DE ALUNO

ANTONIO BORDON NETO

20144

INSPETOR DE ALUNO

BRUNO DA SILVA LEITE

20332

INSPETOR DE ALUNO
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CAMILA DA SILVA DIVINO

20434

INSPETOR DE ALUNO

CLAUDIJANE DOS SANTOS SILVA

20074

INSPETOR DE ALUNO

DANIELI OLIVEIRA

20055

INSPETOR DE ALUNO

DEBORA PEREIRA SILVA

20463

INSPETOR DE ALUNO

EDUARDA DE PAULA PEREIRA

20269

INSPETOR DE ALUNO

EDUARDO FERNANDES VIANA

20068

INSPETOR DE ALUNO

ELIANA APARECIDA FERREIRA OLIVEIRA

20406

INSPETOR DE ALUNO

ELIANE MATIAS DOS SANTOS

20066

INSPETOR DE ALUNO

FABRICIO HENRIQUE DA SILVA

20162

INSPETOR DE ALUNO

FELIPE MATEUS RODRIGUES LEPE

20164

INSPETOR DE ALUNO

FELIPE PASQUALINO DE SOUZA

20426

INSPETOR DE ALUNO

FERNANDA BASSO PEREIRA

20006

INSPETOR DE ALUNO

FERNANDA DE LOURDES DELBIANCHI SEABRA

20243

INSPETOR DE ALUNO

FILIPE DA SILVA LEITE

20318

INSPETOR DE ALUNO

GABRIEL ANTONIO VELOSO

20410

INSPETOR DE ALUNO

GABRIEL BARBOSA SILVA

20461

INSPETOR DE ALUNO

GABRIEL DA SILVA LOPES

20107

INSPETOR DE ALUNO

GEOVANA EMANUELY OLIVEIRA DE SOUZA

20026

INSPETOR DE ALUNO

GISELE APARECIDA DA SILVA

20438

INSPETOR DE ALUNO

GRAZIELA SATURNINO DOS SANTOS

20011

INSPETOR DE ALUNO

HUGO MATHIAS DE LACERDA

20108

INSPETOR DE ALUNO

IZABELA DOS SANTOS CHAVES

20240

INSPETOR DE ALUNO

JANAINA APARECIDA BASSI DA SILVA

20266

INSPETOR DE ALUNO

JESSICA LINO BARBOSA

20155

INSPETOR DE ALUNO

JOICE BILIATO DOS SANTOS

20339

INSPETOR DE ALUNO

JULIANA APARECIDA DA SILVA SOUZA

20143

INSPETOR DE ALUNO

KELY APARECIDA TEODORO

20113

INSPETOR DE ALUNO

KENIA GIOVANA FERNANDES

20072

INSPETOR DE ALUNO

LARISSA CAVALCANTE ANTUNES

20090

INSPETOR DE ALUNO

LARISSA KARINE DE OLIVEIRA BAPTISTA

20221

INSPETOR DE ALUNO

LEIDIANE APARECIDA SIMIAO

20152

INSPETOR DE ALUNO

LILIAN CARLA MATIAS CARDOSO

20049

INSPETOR DE ALUNO

LUCIMARA DA SILVA LEITE

20328

INSPETOR DE ALUNO

LUISA VILARINHO MALUF

20094

INSPETOR DE ALUNO

LUIZ RENATO JERONIMO FILHO

20223

INSPETOR DE ALUNO

LUZIA ROBERTA KANITILA COLANIGO

20138

INSPETOR DE ALUNO

MARCEL REZENDE CORREA

20310

INSPETOR DE ALUNO

MARIA ANGELICA MORETTI

20336

INSPETOR DE ALUNO
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MARIA DE LOURDES DE CASTRO

20205

INSPETOR DE ALUNO

MARIA DIULIA LOPES DA SILVA

20017

INSPETOR DE ALUNO

MARIA EDUARDA DE JESUS OLIVEIRA

20448

INSPETOR DE ALUNO

MARILHA APARECIDA DE SOUSA

20365

INSPETOR DE ALUNO

MATEUS FELIPE LASSALIS DA SILVA

20002

INSPETOR DE ALUNO

NATALIA LIMA XAVIER COSTA

20127

INSPETOR DE ALUNO

NATHANY COSTA

20348

INSPETOR DE ALUNO

NILVA CRISTINA FERREIRA DA SILVA

20145

INSPETOR DE ALUNO

PALOMA APARECIDA MESSIAS

20329

INSPETOR DE ALUNO

ROBERTA EDUVIRGEM RODRIGUES PANTALEAO

20039

INSPETOR DE ALUNO

SAMITA SCANDIUZZI VERONEZ

20277

INSPETOR DE ALUNO

SANDI DAFNI CHAVES VIANA

20349

INSPETOR DE ALUNO

SANDRA HELENA FERREIRA DOS SANTOS

20420

INSPETOR DE ALUNO

STEFANIA BRUNA TASCA DA COSTA

20364

INSPETOR DE ALUNO

TAUANE RODRIGUES DA SILVA

20061

INSPETOR DE ALUNO

THAIS RAFAELA PEREIRA GOMES

20069

INSPETOR DE ALUNO

THAMMY DA SILVA LEITE RODRIGUES

20033

INSPETOR DE ALUNO

VALERIA CRISTINA PIERACO RODRIGUES

20179

INSPETOR DE ALUNO

VITORIA CRISTINA DE SOUZA

20173

INSPETOR DE ALUNO

WELLINGTON BARRA DE SOUZA

20226

INSPETOR DE ALUNO

WITAN DA SILVA

20056

INSPETOR DE ALUNO

ADAILHESCA JUVENAL SULINO

20027

MONITOR

ADEMIR LOPES NETO

20140

MONITOR

ADRIANA JORGE DA SILVA ALVES

20444

MONITOR

ALANE LINS DOS SANTOS

20177

MONITOR

ALESSANDRA VIEIRA

20208

MONITOR

ALICE ELIAS DA SILVA FURTADO

20381

MONITOR

ALINE LUZIA BURREGO SILVA

20424

MONITOR

AMANDA JACQUELINE PEREIRA VOGADO

20158

MONITOR

AMANDA RIBEIRO DA SILVA

20433

MONITOR

ANA BEATRIZ PARREIRA PERON

20302

MONITOR

ANA CAROLINA DOS SANTOS

20121

MONITOR

ANA FRANCISCA FERREIRA DE MENEZES

20462

MONITOR

ANA LIVIA PERIN COSTA

20168

MONITOR

ANA LUCIA PARREIRA PERON

20421

MONITOR

ANDRE LUIS APARECIDO CHINECA

20076

MONITOR

ANDREA APARECIDA DE MORAES

20075

MONITOR

ANDREA CRISTINA DE OLIVEIRA FERREIRA

20341

MONITOR
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ANIELE APARECIDA LUCAS BRITO

20432

MONITOR

ANTONIO BORDON NETO

20137

MONITOR

ARIANE FERNANDA DE OLIVEIRA

20067

MONITOR

BIANCA CRISTINA DE PAULA

20117

MONITOR

CAMILA VIEIRA DA ROCHA

20457

MONITOR

CARLA SARRETA DA SILVA

20045

MONITOR

CAROLINE VERGINIA RIBEIRO

20423

MONITOR

CLEIDIANE DE JESUS OLIVEIRA

20203

MONITOR

CLELIA PERREIRA LIMA DA SILVA

20377

MONITOR

CLEONICE APARECIDA DE CASSIA LOPES

20287

MONITOR

DANUBIA BEATRIZ CAMPOS DE SOUZA

20043

MONITOR

DARA ESTEFANI DA SILVA

20010

MONITOR

DULCINEIA DE PAULA MARTINS

20456

MONITOR

EDUARDO FERNANDES VIANA

20215

MONITOR

ELAINE APARECIDA SILVA NUNES

20032

MONITOR

ELISANGELA MARIA DA SILVA

20195

MONITOR

ELISANGELA MARIA FREITAS

20337

MONITOR

ELIZAMARI LUCIO UMBELINO MATHIAS

20273

MONITOR

ELLEN CAMILA APARECIDA DE ALMEIDA

20227

MONITOR

EMILY APARECIDA NEPONUCENO DE OLIVEIRA

20412

MONITOR

EVA DIAS MENDES ARAUJO

20385

MONITOR

FERNANDA BASSO PEREIRA

20005

MONITOR

FRANCIELY FELISBERTO BENEDITO

20375

MONITOR

GABRIEL DA SILVA LOPES

20106

MONITOR

GABRIELA CRISTINA VILARINHO

20088

MONITOR

GABRIELLE FERNANDA FERREIRA OLIVEIRA

20293

MONITOR

GEOVANA APARECIDA LISBOA

20414

MONITOR

GEOVANA DOS SANTOS SILVA DE OLIVEIRA

20281

MONITOR

HELEN KARINE DA SILVEIRA SOUZA

20376

MONITOR

ISABELA DA SILVA RODRIGUES

20147

MONITOR

ITAMAR LUIZ FERNANDES

20330

MONITOR

JAQUELINE SCARLATE DA SILVA

20342

MONITOR

JENNIFER CRISTINA MONTEIRO PEREIRA

20323

MONITOR

JESSICA LINO BARBOSA

20156

MONITOR

JOAO VITOR ALVESMARTINS

20459

MONITOR

JULIANA CRISTINA PEREIRA

20259

MONITOR

JULIANA DE SOUSA NUNES

20216

MONITOR

JUNIOR RIBEIRO DOS SANTOS

20157

MONITOR
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KAREN CRISTINA GENOVEZ BALDUINO

20405

MONITOR

KAREN ROBERTA DA SILVA CARDOSO

20247

MONITOR

KARINA APARECIDA PAIAO

20345

MONITOR

KAROLAINY DE OLIVEIRA SOARES

20315

MONITOR

KATIA CRISTINA BATISTINHA

20388

MONITOR

KELLEN APARECIDA DOS SANTOS LEAL DA FONSECA

20211

MONITOR

KELY APARECIDA TEODORO

20114

MONITOR

LAIS CRISTINA DE OLIVEIRA POLIDORO

20439

MONITOR

LAIS CRISTINA DOMICIANO

20450

MONITOR

LEIDIANE APARECIDA SIMIAO

20151

MONITOR

LETICIA RAFAELA DE SOUZA FURTADO

20409

MONITOR

LIDIA PAULA TOLEDO

20258

MONITOR

LILIAN CARLA MATIAS CARDOSO

20065

MONITOR

LORENA TORMENA BARBOSA

20218

MONITOR

LUCIANA MENDONCA DE OLIVEIRA

20389

MONITOR

LUISA VILARINHO MALUF

20003

MONITOR

LUSIMAR DA SILVA MACHADO

20184

MONITOR

LUZIENE MARTINS DOS ANJOS

20129

MONITOR

MAICON DOS SANTO GONTIJO

20279

MONITOR

MARCELA RODRIGUES GOMES

20004

MONITOR

MARCIA DA SILVA OLIVEIRA CAMPOS PACHETT

20078

MONITOR

MARIA APARECIDA CARDOSO

20344

MONITOR

MARIA LUIZA PERON CORREA

20176

MONITOR

MARIA NATALIA DA SILVA PEREIRA

20299

MONITOR

MAURO SERGIO PINHEIRO

20148

MONITOR

MERYECI MARCELINO DOS SANTOS

20238

MONITOR

MIRIAN NEVES DE OLIVEIRA

20425

MONITOR

MIRTES MARISLEIA MARCELINO

20334

MONITOR

MONIQUE AMANCIA DE PAULA

20395

MONITOR

MURIELI FONSECA DOS SANTOS

20242

MONITOR

MYLENE APARECIDA DE JESUS FERREIRA

20295

MONITOR

NAIARA ALMEIDA DOS ANJOS

20190

MONITOR

NAUANE FERNANDA MIGUEL

20009

MONITOR

NAUANI RODRIGUES DA SILVA

20248

MONITOR

NAYARA APARECIDA DA SILVA

20397

MONITOR

PATRICIA DA SILVA MORETTI

20437

MONITOR

PATRICIA FARIA DA SILVA SANTOS

20126

MONITOR

PAULA APARECIDA THEODORO DE OLIVEIRA

20085

MONITOR
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PAULA CAVALCANTE FERREIRA

20204

MONITOR

RAFAELA RAFAEL

20018

MONITOR

REGIANI APARECIDA DOS SANTOS COSTA

20308

MONITOR

RENATA APARECIDA DA CRUZ

20091

MONITOR

ROBERTA EDUVIRGEM RODRIGUES PANTALEAO

20040

MONITOR

ROSA APARECIDA DA SILVEIRA CRUVINEL PEREIRA

20159

MONITOR

SAMARA DE SOUZA INDALECIO

20304

MONITOR

SAMARA TOMAZ DE SOUZA

20321

MONITOR

SAMITA SCANDIUZZI VERONEZ

20276

MONITOR

TALIA NEPONUCENO DE SOUSA

20366

MONITOR

TALITA ESPINDOLA DOS SANTOS OLIVEIRA

20460

MONITOR

TALITA SOARES MONTEIRO

20312

MONITOR

TAUANE RODRIGUES DA SILVA

20063

MONITOR

TAUANE SANTOS DE ALMEIDA

20035

MONITOR

VALERIA CRISTINA PIERACO RODRIGUES

20087

MONITOR

VANESSA CRISTINA DA SILVA CAMARGO

20150

MONITOR

VANESSA DA SILVA FURTADO

20082

MONITOR

VANESSA DE PAULA TOLENTINO SILVA

20133

MONITOR

VANESSA MARIA FERREIRA

20306

MONITOR

VIVIANE APARECIDA FERREIRA BESSA ARAUJO

20379

MONITOR

VIVIANE CRISTINA LEAL DE PAULA

20292

MONITOR

ADEILDES MOREIRA DE JESUS SILVA

20128

PEB I

ADORAMA LOPES DE OLIVEIRA

20384

PEB I

ADRIELI ALEO FULEM

20071

PEB I

ALINE LUZIA BURREGO SILVA

20422

PEB I

ANA APARECIDA PESSOA JERONIMO

20231

PEB I

ANA CAROLINA BONOMI COLMANETTI

20350

PEB I

ANA GABRIELA RECHE LOUREIRO VIANA

20209

PEB I

ANA PAULA LOPES ORLANDO

20358

PEB I

ANDREIA DOS SANTOS OLIVEIRA ZANA

20213

PEB I

ANGELA GLADYS BARBOSA

20368

PEB I

ANGELA MARIA APARECIDA CANTALOGO

20170

PEB I

BRUNA FERNANDA OLIVEIRA DE PAULA

20141

PEB I

BRUNA GOMES CAMILO

20191

PEB I

CAMILA VIEIRA JACOMINE LINO

20380

PEB I

CELESTE REJANE TEIXEIRA MACHADO

20264

PEB I

CLEIDIANE DE JESUS OLIVEIRA

20202

PEB I

CREMILDA PEREIRA DE ALMEIDA

20282

PEB I
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CRISTIANA AMELIA MENEZES ARAO

20411

PEB I

CRISTIANA MOREIRA COSTA

20274

PEB I

DAIANE MARTINS THEODORO DA SILVA

20284

PEB I

DALILA APARECIDA MORETTI FAVERO ARANTES

20430

PEB I

DANIELA DAVID STOPATTO

20353

PEB I

DANIELA OLIVEIRA ZAMBATE DE PAULA

20153

PEB I

DANIELA STUQUE RUBIO

20322

PEB I

DANIELI FERNANDA NUNES DE ANDRADE

20265

PEB I

DULCE APARECIDA PEDROSO LOPES

20361

PEB I

ELCIA ESPINDOLA DOS SANTOS

20369

PEB I

ELIENE MARIA DOS SANTOS SOUZA

20134

PEB I

ELISANDRA APARECIDA BORGES ANDRADE

20357

PEB I

ELIZAMARI LUCIO UMBELINO MATHIAS

20272

PEB I

ELIZANGELA DA SILVA MATIAS VIANA

20169

PEB I

ERICA FERNANDA FELICIO RAFAEL

20013

PEB I

ERIKA MARIA NOGUEIRA

20297

PEB I

EVELYN TANILA APARECIDA DE ALMEIDA

20458

PEB I

FABIANA APARECIDA DA SILVA MENEZES

20290

PEB I

FABIANA CRISTINA CAMPOS ITO

20029

PEB I

FERNANDO DA SILVA

20210

PEB I

FRANCIELE SAMPAIO DE SOUSA LIPORACI

20261

PEB I

FRANCINI REGINA DOS SANTOS MARTINS

20319

PEB I

GISELE COIMBRA DA SILVA RODRIGUES

20146

PEB I

GISELI SERRANO PINHEIRO DA SILVA

20372

PEB I

GLORIA SOARES DOS SANTOS

20189

PEB I

HELENA CRISTINA TRINDADE

20340

PEB I

HORTENCIA APARECIDA DE PAULA

20362

PEB I

ISILDA CAMPOS

20081

PEB I

IZABELA PERON CORREA

20175

PEB I

IZILDINHA APARECIDA XAVIER

20194

PEB I

JAQUELINE CRISTINA TAVARES LIMA

20193

PEB I

JESSICA DA SILVA SANTOS

20440

PEB I

JESSICA SOARES DA SIVA

20105

PEB I

JOYCE DAYANE DE ALMEIDA

20391

PEB I

JULIANA CRISTINA DE ANDRADE

20030

PEB I

JULIANA NUNES DA SILVA

20359

PEB I

JULIANA SILVESTRE DE OLIVEIRA

20333

PEB I

KEILA APARECIDA TASCA PACHECCO

20367

PEB I
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LAIS CRISTINA DOMICIANO

20449

PEB I

LARISSA APARECIDA CUSTODIO DOS SANTOS COSTA

20181

PEB I

LETICIA BEATRIZ BONOMI F RODRIGUES

20327

PEB I

LETICIA DE BARROS DA SILVA FLORENCIO

20225

PEB I

LIVIA CAROLINE DA SILVA

20098

PEB I

LUANA IGNACIO DE FARIA SILVA

20139

PEB I

LUCIENE PEREIRA MARTINS DE SOUZA

20351

PEB I

LUCIMARA APARECIDA DE LACERDA SEGOBIA

20245

PEB I

LUCINDA MARCOLINO DOS REIS

20234

PEB I

LUCINEIA DA SILVA PEREIRA TEIXEIRA

20263

PEB I

MARIA CAROLINA LOURENCO ARIANI

20012

PEB I

MARIA EDUARDA BARBOSA FERREIRA PEDROSO

20270

PEB I

MARIA JOSE SOUSA DE OLIVEIRA

20233

PEB I

MARIA LUIZA RIBEIRO DA CRUZ

20386

PEB I

MARILENE DA SILVEIRA SOUZA

20416

PEB I

MATEUS ALBERTO TEIXEIRA

20161

PEB I

MAYARA CRISTINA FURLAN ESTEVES

20311

PEB I

MICHELE CRISTIELE DE OLIVEIRA

20288

PEB I

MICHELI FONSECA DOS SANTOS

20241

PEB I

MONALIZA SILVA TRAVIZAN

20142

PEB I

NAIARA RODRIGUES RIBEIRO

20268

PEB I

NILZA APARECIDA SANTOS TOLEDO

20115

PEB I

PATRICIA DA SILVA MORRETI

20436

PEB I

RAFAELA AURORA DE CARVALHO RAMALHO

20404

PEB I

RAQUEL DO CARMO LIMA

20271

PEB I

RENATA ABDALLA DE SOUSA CARETA

20249

PEB I

RENELMA SANTIAGO SENA

20454

PEB I

ROSA APARECIDA DA SILVEIRA CRUVINEL PEREIRA

20154

PEB I

ROSEMARI MARTINS DA SILVA ANDRADE

20435

PEB I

SAMITA SCANDIUZZI VERONEZ

20343

PEB I

SILVIA CAROLINA OLIVEIRA DOURADO

20102

PEB I

SILVIA HELENA CARRER DIAS

20363

PEB I

SIRLENE CARRARA

20418

PEB I

TAUANI OLIVEIRA COSTA

20356

PEB I

THAIS DOS SANTOS COLOCA

20100

PEB I

VANUSA DONIZETE BRANQUINHO EUSTAQUIO

20059

PEB I

CRISTIANE BENTO DE MORAES RUY

20352

PEB II (ARTE)

EDENISE CLAUDIA MARQUES MESSIAS

20415

PEB II (ARTE)

Este documento foi assinado digitalmente por Dalva Aparecida Pierazo Rodrigues.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8ED0-A4F6-F905-8FBF.

Este documento foi assinado digitalmente por Dalva Aparecida Pierazo Rodrigues.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8ED0-A4F6-F905-8FBF.

Diário Oficial de Aramina – Nº86, quinta - feira - 20 de dezembro de 2018

10

IDANISE TANIA MARQUES MESSIAS MARTINS

20111

PEB II (ARTE)

JOSE JORGE APARECIDO LUCAS

20407

PEB II (ARTE)

MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SOUZA

20212

PEB II (ARTE)

PAOLA CHIMENI RIBEIRO GONCALVES

20250

PEB II (ARTE)

TATIANA ORLANDO ROCHA

20378

PEB II (ARTE)

THAIS DOS SANTOS COLOCA

20101

PEB II (ARTE)

VANDERLEIA DA SILVA LIPORACI PERES

20262

PEB II (ARTE)

ADRIELE CRISTINA TEIXEIRA MENDONCA

20244

PEB II (EDUCAÇÃO FÍSICA)

ANDRE LUIZ FAGGIONI BORTOLETTO

20320

PEB II (EDUCAÇÃO FÍSICA)

BERNARDO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA

20427

PEB II (EDUCAÇÃO FÍSICA)

CAMILA GUIMARAES FERREIRA

20335

PEB II (EDUCAÇÃO FÍSICA)

CARLOS EDUARDO DE MORAIS

20455

PEB II (EDUCAÇÃO FÍSICA)

ELVIS DOUGLAS GONCALVES CORREA

20252

PEB II (EDUCAÇÃO FÍSICA)

ERICA FERREIRA MACHADO

20246

PEB II (EDUCAÇÃO FÍSICA)

FELIPE BATISTA FERNANDES

20392

PEB II (EDUCAÇÃO FÍSICA)

JAQUELINE CRISTIANA FERREIRA SILVA

20399

PEB II (EDUCAÇÃO FÍSICA)

JEAN ROBERTO DA SILVA

20451

PEB II (EDUCAÇÃO FÍSICA)

LILIA FERNANDA FURTADO

20239

PEB II (EDUCAÇÃO FÍSICA)

MARIA JULIA VITORIO VIANA

20131

PEB II (EDUCAÇÃO FÍSICA)

MICHELE CRISTIELE DE OLIVEIRA

20289

PEB II (EDUCAÇÃO FÍSICA)

NAIARA RODRIGUES RIBEIRO

20267

PEB II (EDUCAÇÃO FÍSICA)

NATALIA COSTA SOARES

20064

PEB II (EDUCAÇÃO FÍSICA)

SUELEN CAZON GOMES

20387

PEB II (EDUCAÇÃO FÍSICA)

VERONICA VITORIA DA SILVA GOMES

20041

PEB II (EDUCAÇÃO FÍSICA)

CRISTIANE FERNANDES DE LIMA PINHEIRO

20149

PEB II (INGLÊS)

ELAINE CEISTINA DOS SANTOS ALMEIDA

20229

PEB II (INGLÊS)

ELLEN RIBEIRO DA FONSECA

20300

PEB II (INGLÊS)

ONEIDA ALVES SILVA

20303

PEB II (INGLÊS)

ROSELY COSTA

20346

PEB II (INGLÊS)

VALQUIRIA TAYACOL RAMINELI

20124

PEB II (INGLÊS)

YURI GOTTSCHALK DE AZEVEDO

20109

PEB II (INGLÊS)

III – INDEFERIR NA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA, por não preencher o requisito 3.2.2
do Edital de Processo Seletivo 001/2018, as seguintes inscrições ficando as mesmas DEFERIDAS na condição de NÃO
Pessoas com Deficiência:

Nº
Candidatos

Funções

Inscr.
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Paloma Aparecida Messias

20133

Vanessa de Paula Tolentino Silva

11

Inspetor de Aluno

44314736-X

Monitor

25453159-3

IV – CONVOCAR os candidatos inscritos para as provas que serão realizadas no dia 06 DE JANEIRO DE
2019, no seguinte local e horários:

Horário de Abertura dos Portões: 7h15min
Horário de Fechamento dos Portões: 7h45min
Início das Provas: 8 horas

Denominação

Local de Prova

Endereço

“EMEF Oswaldo Campos”

Avenida Dr. Neder Cagliari, nº
1479 – Centro – Aramina/SP

PEB I
Inspetor de Aluno

Horário de Abertura dos Portões: 11h45min
Horário de Fechamento dos Portões: 12h15min
Início das Provas: 12h30min
PROVA OBJETIVA
Denominação

Local de Prova

Endereço

“EMEF Oswaldo Campos”

Avenida Dr. Neder Cagliari, nº
1479 – Centro – Aramina/SP

Monitor
PEB II (Arte)
PEB II (Educação Física)
PEB II (Inglês)

Os candidatos (CUJAS PROVAS SERÃO COM VALORAÇÃO DE TÍTULOS) deverão apresentar na data
das provas, até 30 (trinta minutos) após o encerramento das mesmas, em salas especialmente designadas, CÓPIA
REPROGRÁFICA AUTENTICADA EXCLUSIVAMENTE EM CARTÓRIO DE EVENTUAIS TÍTULOS que possuam,
conforme o item 6.1 do presente Edital. Não serão considerados os títulos apresentados, por qualquer forma, fora do dia e
horário acima determinados, e estes deverão ser entregues em envelope identificado com nome, função e número de
inscrição do candidato, conforme o modelo abaixo, que será recebido com aposição de número de protocolo por meio de
etiqueta adesiva, entregando-se cópia da mesma etiqueta ao candidato.

Este documento foi assinado digitalmente por Dalva Aparecida Pierazo Rodrigues.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8ED0-A4F6-F905-8FBF.
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Os candidatos interessados poderão obter o seu respectivo CARTÃO DE CONVOCAÇÃO, através do site
www.consesp.com.br. ESSA COMUNICAÇÃO NÃO TEM CARÁTER OFICIAL, E SIM APENAS INFORMATIVO.
Os candidatos deverão comparecer no local das provas, com antecedência mínima de 1 (uma) hora,
munidos de caneta azul ou preta, lápis preto e borracha, e documento de identificação com foto, conforme Edital.

Nos horários estabelecidos no Edital, o portão será fechado, não permitindo a entrada de candidatos

V – DETERMINAR o prazo de 2 (dois) dias corridos a contar da divulgação oficial para eventuais
Recursos sobre o presente Edital, devendo os mesmos serem protocolados através do site www.consesp.com.br .

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Aramina, 19 de dezembro de 2018.

DALVA APARECIDA PIERAZO RODRIGUES
Prefeita

Este documento foi assinado digitalmente por Dalva Aparecida Pierazo Rodrigues.
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DECRETO

DECRETO 2598
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

DALVA APARECIDA PIERAZO RODRIGUES, Prefeita Municipal de Aramina, Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 68, inciso VI
da L.O.M., de 05/ABR/1990;

DECRETA:
Artigo 1º) Fica realizada realocação orçamentária através de remanejamento de dotação
orçamentária, com destinação de recursos de um órgão para outro, nos termos do art. 7º da Lei
1460/17 (LDO) e art. 4º, inciso IV da Lei 1438/17 (LOA), a qual se procederá da seguinte forma:

Unidade Orc.

Funcional Programática

Natureza da Despesa Destinação Recurso

Crédito

17

02.01.10

04.122.0045.2005

3.3.90.39.00

01.110.000

Recurso

260

02.06.10

17.512.0300.2150

3.3.90.30.00

01.110.000

Crédito

56

02.02.50

04.122.0065.2020

3.3.90.39.00

01.110.000

Recurso

260

02.06.10

17.512.0300.2150

3.3.90.30.00

01.110.000

Crédito

67

02.03.10

08.244.0120.2144

3.3.50.43.00

01.510.000

Recurso

151

02.05.10

12.361.0210.2075

3.3.90.30.00

05.220.017

Crédito

133

02.04.10

10.301.0150.2070

3.3.90.39.00

01.310.000

Recurso

287

02.06.40

20.601.0315.2015

3.3.90.39.00

01.110.000

Crédito

265

02.06.20

15.451.0280.2155

3.3.90.39.00

01.110.000

Recurso

260

02.06.10

17.512.0300.2150

3.3.90.30.00

01.110.000

Crédito

274

02.06.30

26.782.0361.2165

3.3.90.39.00

01.110.000

Recurso

89

02.03.30

08.243.0110.2135

3.3.90.30.00

01.110.000

Crédito

274

02.06.30

26.782.0361.2165

3.3.90.39.00

01.110.000

Recurso

94

02.03.60

08.244.0120.2140

3.3.50.43.00

01.110.000

Crédito

351

02.05.40

12.365.0210.2090

4.4.90.52.00

05.210.017

Recurso

333

02.05.10

12.361.0210.2075

3.3.90.39.00

05.220.017

Valor

1.000,00

5.000,00

1.555,70

3.000,00

10.410,00

4.484,41

20.000,00

7.501,53

Artigo 2º) Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar na
importância de R$ 34.935,59 (trinta e quatro mil, novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta nove
centavos), o crédito aberto na forma do artigo será coberto com recursos provenientes de permuta.
Ficha

Unidade Orc.

Funcional Programática

Natureza da Despesa Destinação Recurso Valor

Crédito

180 02.05.30

12.361.0215.2085

3.3.90.30.00

02.220.016

Recurso

182 02.05.30

12.361.0215.2085

3.3.90.30.00

05.220.017

Crédito

222 02.05.50

12.364.0226.2105

3.3.90.30.00

01.110.000

Recurso

223 02.05.50

12.364.0226.2105

3.3.90.36.00

01.110.000

Crédito

262 02.06.10

17.512.0300.2150

3.3.90.39.00

01.110.000

Este documento foi assinado digitalmente por Dalva Aparecida Pierazo Rodrigues.
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Recurso

260 02.06.10

17.512.0300.2150

3.3.90.30.00

01.110.000

Crédito

274 02.06.30

26.782.0361.2165

3.3.90.39.00

01.110.000

Recurso

273 02.06.30

26.782.0361.2165

3.3.90.36.00

01.110.000

Crédito

348 02.05.10

12.361.0210.2075

3.3.90.36.00

05.220.018

Recurso

335 02.05.10

12.361.0210.2075

3.3.90.30.00

05.220.018

4.240,00

3.365,59

6.000,00

Artigo 3º) Fica realizada realocação orçamentária através de remanejamento de dotação
orçamentária, com destinação de recursos de um órgão para outro, nos termos do art. 7º da Lei
1460/17 (LDO) e art. 4º, inciso IV da Lei 1438/17 (LOA), a qual se procederá da seguinte forma:
Ficha

Unidade Orc.

Funcional Programática

Natureza da Despesa Destinação Recurso

Crédito

318

02.04.10

10.301.0150.2066

4.4.90.52.00

05.301.001

Recurso

280

02.06.40

20.601.0315.2015

3.1.90.11.00

01.110.000

Crédito

318

02.04.10

10.301.0150.2066

4.4.90.52.00

05.301.001

Recurso

287

02.06.40

20.601.0315.2015

3.3.90.39.00

01.110.000

Valor

9.675,00

6.000,00

Artigo 4º) Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Aramina, 07 de dezembro de 2018.
DALVA APARECIDA PIERAZO RODRIGUES
Prefeita Municipal
_________________________________________________________________________________

DECRETO 2599
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

DALVA APARECIDA PIERAZO RODRIGUES, Prefeita Municipal de Aramina, Estado de São Paulo, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 68, inciso VI da L.O.M., de 05/ABR/1990;

DECRETA:
Artigo 1º) Fica realizada realocação orçamentária através de remanejamento de dotação orçamentária, com
destinação de recursos de um órgão para outro, nos termos do art. 7º da Lei 1460/17 (LDO) e art. 4º, inciso IV
da Lei 1438/17 (LOA), a qual se procederá da seguinte forma:
Ficha

Unidade Orc.

Funcional Programática

Natureza da Despesa Destinação Recurso

Crédito

144

02.05.10

12.361.0210.1105

4.4.90.51.00

02.262.000

Recurso

193

02.05.40

12.365.0210.2082

4.4.90.52.00

05.262.000

Valor

12.309,00

Artigo 2º) Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar na importância
de R$ 83.600,00 (oitenta e três mil, seiscentos reais ), o crédito aberto na forma do artigo será coberto com
recursos provenientes de permuta.

Crédito

Ficha

Unidade Orc.

Funcional Programática

130

02.04.10

10.301.0150.2070

Natureza da Despesa Destinação Recurso
3.3.90.14.00

01.310.000

Este documento foi assinado digitalmente por Dalva Aparecida Pierazo Rodrigues.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8ED0-A4F6-F905-8FBF.
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Recurso

129

02.04.10

10.301.0150.2070

3.3.50.43.00

01.310.000

Crédito

157

02.05.10

12.361.0210.2080

3.1.90.11.00

05.261.000

Recurso

164

02.05.10

12.361.0210.2080

3.3.90.30.00

05.262.000

Crédito

157

02.05.10

12.361.0210.2080

3.1.90.11.00

05.261.000

Recurso

165

02.05.10

12.361.0210.2080

3.3.90.36.00

05.262.000

Crédito

157

02.05.10

12.361.0210.2080

3.1.90.11.00

05.261.000

Recurso

167

02.05.10

12.361.0210.2080

3.3.90.46.00

05.262.000

Crédito

349

02.05.10

12.361.0210.2075

3.1.90.13.00

05.220.018

Recurso

335

02.05.10

12.361.0210.2075

3.3.90.30.00

05.220.018

5.000,00

40.000,00

10.000,00

20.000,00

8.600,00

Artigo 3º) Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Artigo 4º) Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Aramina, 13 de dezembro de 2018.

DALVA APARECIDA PIERAZO RODRIGUES

_________________________________________________________________________________

DECRETO 2601
"DISPÕE SOBRE O RECESSO ADMINISTRATIVO NO PERÍODO DE 26 DE DEZEMBRO ATÉ 28 DE
DEZEMBRO DE 2018, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIA."
DALVA APARECIDA PIERAZO RODRIGUES, Prefeita Municipal de Aramina, Estado de São Paulo, no uso de
suas atribuições legais, e em conformidade com o artigo 68, Incisivo VI da L.O.M., de 05/ ABRIL/1990;
CONSIDERANDO as tradicionais festividades de final de ano e a necessidade de paralisação dos serviços não
essenciais nesses dias comemorativos;
CONSIDERANDO, ainda, a necessidade Da redução do custeio da Administração Pública Municipal;
DECRETA
Artigo 1º) Recesso no âmbito da Administração Pública Municipal, do dia 26 à 28 de dezembro de 2018,
excetuados os serviços considerados essenciais, que por sua natureza não possam ser paralisados ou
interrompidos.
Artigo 2º) Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Artigo 3º) Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Aramina, 20 de dezembro de 2018.

DALVA APARECIDA PIERAZO RODRIGUES
Prefeita Municipal
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PORTARIA
PORTARIA 3227

"DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE EMPREGADO PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVO, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

DALVA APARECIDA PIERAZO RODRIGUES, Prefeitura Municipal de Aramina, Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o artigo 68, inciso VI
da L.O.M., DE 05/ABR/1990;

Artigo 1º) Exonerar o Sr. EDI CARLOS TEIXEIRA MOTA, brasileiro, casado, portador do RG nº
25.456.467-7 SSP/SP, e inscrita no CPF nº 181.292.248-52, do emprego público efetivo de
MOTORISTA.

Artigo 2º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
Prefeitura Municipal de Aramina, em 20 de dezembro de 2018.

DALVA APARECIDA PIERAZO RODRIGUES
Prefeita Municipal

LEI

LEI 1506

“ALTERA AS TABELAS I E II ANEXAS À LEI Nº 1.455, DE 22 DE SETEMBRO DE 2017 (DISPÕE
SOBRE O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN), E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.”
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DALVA APARECIDA PIERAZO RODRIGUES, Prefeita Municipal de Aramina, Estado de São Paulo,
no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o artigo 68, inciso VI da L.O.M., DE
05/ABR/1990;
FAÇO SABER, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:-

Art. 1º) - A Tabela I, constante do Anexo I da Lei nº 1.455/2017, que prevê a lista de serviços do
ISSQN – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, passa a vigorar com a seguinte redação:

1 – Serviços de informática e congêneres.
1.01 – Análise e desenvolvimento de sistemas.
1.02 – Programação.
1.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas
eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.
1.04 - Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, independentemente da
arquitetura construtiva da máquina em que o programa será executado, incluindo tablets, smartphones e
congêneres.
1.05 – Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.
1.06 – Assessoria e consultoria em informática.
1.07 – Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de
computação e bancos de dados.
1.08 – Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.
1.09 - Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por meio da
internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos (exceto a distribuição de conteúdos pelas
prestadoras de Serviço de Acesso Condicionado, de que trata a Lei no 12.485, de 12 de setembro de 2011,
sujeita ao ICMS).
2 – Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.
2.01 – Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.
3 – Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres.
3.01 – Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda.
3.02 – Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras
esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e
congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer natureza.
3.03 – Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou
não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza.
3.04 – Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.
4 – Serviços de saúde, assistência médica e congêneres.
4.01 – Medicina e biomedicina.
4.02 – Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia,
ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.
4.03 – Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros,
ambulatórios e congêneres.
4.04 – Instrumentação cirúrgica.
4.05 – Acupuntura.
4.06 – Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.
4.07 – Serviços farmacêuticos.
4.08 – Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.
4.09 – Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental.
4.10 – Nutrição.
4.11 – Obstetrícia.
4.12 – Odontologia.
4.13 – Ortóptica.
4.14 – Próteses sob encomenda.
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4.15 – Psicanálise.
4.16 – Psicologia.
4.17 – Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres.
4.18 – Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres.
4.19 – Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres.
4.20 – Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie.
4.21 – Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.
4.22 – Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica,
hospitalar, odontológica e congêneres.
4.23 – Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados,
cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário.
5 – Serviços de medicina e assistência veterinária e congêneres.
5.01 – Medicina veterinária e zootecnia.
5.02 – Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na área veterinária.
5.03 – Laboratórios de análise na área veterinária.
5.04 – Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres.
5.05 – Bancos de sangue e de órgãos e congêneres.
5.06 – Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie.
5.07 – Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.
5.08 – Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congêneres.
5.09 – Planos de atendimento e assistência médico-veterinária.
6 – Serviços de cuidados pessoais, estética, atividades físicas e congêneres.
6.01 – Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres.
6.02 – Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres.
6.03 – Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres.
6.04 – Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas.
6.05 – Centros de emagrecimento, spa e congêneres.
6.06 - Aplicação de tatuagens, piercings e congêneres.
7 – Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, manutenção,
limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres.
7.01 – Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.
7.02 – Execução, por administração, empreitada ou sub empreitada, de obras de construção civil, hidráulica
ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem
e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e
equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da
prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).
7.03 – Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros,
relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos
executivos para trabalhos de engenharia.
7.04 – Demolição.
7.05 – Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o
fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos
serviços, que fica sujeito ao ICMS).
7.06 – Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros,
divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço.
7.07 – Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres.
7.08 – Calafetação.
7.09 – Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo,
rejeitos e outros resíduos quaisquer.
7.10 – Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas,
parques, jardins e congêneres.
7.11 – Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.
7.12 – Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos.
7.13 – Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e
congêneres.
7.14 - Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita,
corte e descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e dos serviços congêneres indissociáveis
da formação, manutenção e colheita de florestas, para quaisquer fins e por quaisquer meios.
7.15 – Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres.
7.16 – Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e congêneres.

Este documento foi assinado digitalmente por Dalva Aparecida Pierazo Rodrigues.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8ED0-A4F6-F905-8FBF.

Este documento foi assinado digitalmente por Dalva Aparecida Pierazo Rodrigues.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8ED0-A4F6-F905-8FBF.

Diário Oficial de Aramina – Nº86, quinta - feira - 20 de dezembro de 2018

19

7.17 – Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.
7.18 – Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento, levantamentos topográficos,
batimétricos, geográficos, geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres.
7.19 – Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretação, testemunhagem, pescaria,
estimulação e outros serviços relacionados com a exploração e explotação de petróleo, gás natural e de
outros recursos minerais.
7.20 – Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres.
8 – Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e educacional, instrução, treinamento e
avaliação pessoal de qualquer grau ou natureza.
8.01 – Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior.
8.02 – Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de
qualquer natureza.
9 – Serviços relativos a hospedagem, turismo, viagens e congêneres.
9.01 – Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis
residência, residence-service, suiteservice, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação
por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da
diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).
9.02 – Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo,
passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.
9.03 – Guias de turismo.
10 – Serviços de intermediação e congêneres.
10.01 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de
planos de saúde e de planos de previdência privada.
10.02 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos
quaisquer.
10.03 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial, artística ou
literária.
10.04 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento mercantil (leasing), de
franquia (franchising) e de faturização (factoring).
10.05 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros
itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer
meios.
10.06 – Agenciamento marítimo.
10.07 – Agenciamento de notícias.
10.08 – Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer
meios.
10.09 – Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.
10.10 – Distribuição de bens de terceiros.
11 – Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância e congêneres.
11.01 – Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações.
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.
11.03 – Escolta, inclusive de veículos e cargas.
11.04 – Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie.
12 – Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres.
12.01 – Espetáculos teatrais.
12.02 – Exibições cinematográficas.
12.03 – Espetáculos circenses.
12.04 – Programas de auditório.
12.05 – Parques de diversões, centros de lazer e congêneres.
12.06 – Boates, taxi-dancing e congêneres.
12.07 – Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.
12.08 – Feiras, exposições, congressos e congêneres.
12.09 – Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não.
12.10 – Corridas e competições de animais.
12.11 – Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem a participação do
espectador.
12.12 – Execução de música.
12.13 – Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet,
danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.
12.14 – Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer
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processo.
12.15 – Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e congêneres.
12.16 – Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas,
competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres.
12.17 – Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza.
13 – Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia.
13.01 – Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres.
13.02 – Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e
congêneres.
13.03 – Reprografia, microfilmagem e digitalização.
13.04 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria,
zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou
industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de
posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e
de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.
14 – Serviços relativos a bens de terceiros.
14.01 – Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem,
manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de
qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).
14.02 – Assistência técnica.
14.03 – Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).
14.04 – Recauchutagem ou regeneração de pneus.
14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem,
tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e
congêneres de objetos quaisquer.
14.06 – Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial,
prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.
14.07 – Colocação de molduras e congêneres.
14.08 – Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres.
14.09 – Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento.
14.10 – Tinturaria e lavanderia.
14.11 – Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral.
14.12 – Funilaria e lanternagem.
14.13 – Carpintaria e serralheria.
14.14 - Guincho intra municipal, guindaste e içamento.
15 – Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestados por
instituições financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por quem de direito.
15.01 – Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de
carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres.
15.02 – Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de investimentos e aplicação e
caderneta de poupança, no País e no exterior, bem como a manutenção das referidas contas ativas e
inativas.
15.03 – Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento
e de bens e equipamentos em geral.
15.04 – Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive atestado de idoneidade, atestado de
capacidade financeira e congêneres.
15.05 – Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e congêneres, inclusão ou exclusão no
Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos – CCF ou em quaisquer outros bancos cadastrais.
15.06 – Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes e documentos em geral; abono de
firmas; coleta e entrega de documentos, bens e valores; comunicação com outra agência ou com a
administração central; licenciamento eletrônico de veículos; transferência de veículos; agenciamento
fiduciário ou depositário; devolução de bens em custódia.
15.07 – Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral, por qualquer meio ou processo,
inclusive por telefone, fac-símile, internet e telex, acesso a terminais de atendimento, inclusive vinte e quatro
horas; acesso a outro banco e a rede compartilhada; fornecimento de saldo, extrato e demais informações
relativas a contas em geral, por qualquer meio ou processo.
15.08 – Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e registro de contrato de crédito;
estudo, análise e avaliação de operações de crédito; emissão, concessão, alteração ou contratação de aval,
fiança, anuência e congêneres; serviços relativos a abertura de crédito, para quaisquer fins.
15.09 – Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessão de direitos e obrigações,
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substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro de contrato, e demais serviços relacionados ao
arrendamento mercantil (leasing).
15.10 – Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer, de
contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os efetuados por meio eletrônico,
automático ou por máquinas de atendimento; fornecimento de posição de cobrança, recebimento ou
pagamento; emissão de carnês, fichas de compensação, impressos e documentos em geral.
15.11 – Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto, manutenção de títulos,
reapresentação de títulos, e demais serviços a eles relacionados.
15.12 – Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários.
15.13 – Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, alteração, prorrogação,
cancelamento e baixa de contrato de câmbio; emissão de registro de exportação ou de crédito; cobrança ou
depósito no exterior; emissão, fornecimento e cancelamento de cheques de viagem; fornecimento,
transferência, cancelamento e demais serviços relativos a carta de crédito de importação, exportação e
garantias recebidas; envio e recebimento de mensagens em geral relacionadas a operações de câmbio.
15.14 – Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de
crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres.
15.15 – Compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços relacionados a depósito, inclusive depósito
identificado, a saque de contas quaisquer, por qualquer meio ou processo, inclusive em terminais eletrônicos
e de atendimento.
15.16 – Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e baixa de ordens de pagamento, ordens
de crédito e similares, por qualquer meio ou processo; serviços relacionados à transferência de valores,
dados, fundos, pagamentos e similares, inclusive entre contas em geral.
15.17 – Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e oposição de cheques quaisquer,
avulso ou por talão.
15.18 – Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria de imóvel ou obra, análise técnica e
jurídica, emissão, reemissão, alteração, transferência e renegociação de contrato, emissão e reemissão do
termo de quitação e demais serviços relacionados a crédito imobiliário.
16 – Serviços de transporte de natureza municipal.
16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de
passageiros.
16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.
17 – Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres.
17.01 – Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise,
exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive
cadastro e similares.
17.02 – Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação,
edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.
17.03 – Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.
17.04 – Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra.
17.05 – Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou
trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.
17.06 – Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas
de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.
17.07 – Franquia (franchising).
17.08 – Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.
17.09 – Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.
17.10 – Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica
sujeito ao ICMS).
17.11 – Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.
17.12 – Leilão e congêneres.
17.13 – Advocacia.
17.14 – Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica.
17.15 – Auditoria.
17.16 – Análise de Organização e Métodos.
17.17 – Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza.
17.18 – Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.
17.19 – Consultoria e assessoria econômica ou financeira.
17.20 – Estatística.
17.21 – Cobrança em geral.
17.22 – Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção, gerenciamento de
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informações, administração de contas a receber ou a pagar e em geral, relacionados a operações de
faturização (factoring).
17.23 – Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.
17.24 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio
(exceto em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e
imagens de recepção livre e gratuita).
18 – Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeção e avaliação de
riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis e
congêneres.
18.01 - Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeção e avaliação de riscos
para cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres.
19 – Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, pules
ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e
congêneres.
19.01 - Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, pules ou
cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e congêneres.
20 – Serviços portuários, aeroportuários, ferroportuários, de terminais rodoviários, ferroviários e
metroviários.
20.01 – Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, movimentação de passageiros, reboque de
embarcações, rebocador escoteiro, atracação, desatracação, serviços de praticagem, capatazia,
armazenagem de qualquer natureza, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, serviços de apoio
marítimo, de movimentação ao largo, serviços de armadores, estiva, conferência, logística e congêneres.
20.02 – Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, movimentação de passageiros, armazenagem de
qualquer natureza, capatazia, movimentação de aeronaves, serviços de apoio aeroportuários, serviços
acessórios, movimentação de mercadorias, logística e congêneres.
20.03 – Serviços de terminais rodoviários, ferroviários, metroviários, movimentação de passageiros,
mercadorias, inclusive suas operações, logística e congêneres.
21 – Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.
21.01 - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.
22 – Serviços de exploração de rodovia.
22.01 – Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço ou pedágio dos usuários,
envolvendo execução de serviços de conservação, manutenção, melhoramentos para adequação de
capacidade e segurança de trânsito, operação, monitoração, assistência aos usuários e outros serviços
definidos em contratos, atos de concessão ou de permissão ou em
normas oficiais.
23 – Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres.
23.01 – Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres.
24 – Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e
congêneres.
24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e
congêneres.
25 - Serviços funerários.
25.01 – Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo
cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito;
fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração
de cadáveres.
25.02 - Translado intramunicipal e cremação de corpos e partes de corpos cadavéricos.
25.03 – Planos ou convênio funerários.
25.04 – Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios.
25.05 - Cessão de uso de espaços em cemitérios para sepultamento.
26 – Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou
valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courrier e congêneres.
26.01 – Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores,
inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courrier e congêneres.
27 – Serviços de assistência social.
27.01 – Serviços de assistência social.
28 – Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza.
28.01 – Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza.
29 – Serviços de biblioteconomia.
29.01 – Serviços de biblioteconomia.
30 – Serviços de biologia, biotecnologia e química.
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Art. 2º - A Tabela II, constante do Anexo II da Lei nº 1.455/2017, que prevê as alíquotas, bem como os
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30.01 – Serviços de biologia, biotecnologia e química.
31 – Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e
congêneres.
31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e
congêneres.
32 – Serviços de desenhos técnicos.
32.01 - Serviços de desenhos técnicos.
33 – Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres.
33.01 - Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres.
34 – Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres.
34.01 - Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres.
35 – Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.
35.01 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.
36 – Serviços de meteorologia.
36.01 – Serviços de meteorologia.
37 – Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins.
37.01 - Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins.
38 – Serviços de museologia.
38.01 – Serviços de museologia.
39 – Serviços de ourivesaria e lapidação.
39.01 - Serviços de ourivesaria e lapidação (quando o material for fornecido pelo tomador do serviço).
40 – Serviços relativos a obras de arte sob encomenda.
40.01 - Obras de arte sob encomenda.

valores fixos do ISSQN – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, passa a vigorar com a seguinte
redação:

ALÍQUOTA SOBRE O
PREÇO DO SERVIÇO (%)
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1 – Serviços de informática e congêneres.
1.01 – Análise e desenvolvimento de sistemas.
1.02 – Programação.
1.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados,
textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de
informação, entre outros formatos, e congêneres.
1.04 - Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos
eletrônicos, independentemente da arquitetura construtiva da máquina
em que o programa será executado, incluindo tablets, smartphones e
congêneres.
1.05 – Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de
computação.
1.06 – Assessoria e consultoria em informática.
1.07 – Suporte técnico em informática, inclusive instalação,
configuração e manutenção de programas de computação e bancos de
dados.
1.08 – Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas
eletrônicas.
1.09 - Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio,
vídeo, imagem e texto por meio da internet, respeitada a imunidade de
livros, jornais e periódicos (exceto a distribuição de conteúdos pelas
prestadoras de Serviço de Acesso Condicionado, de que trata a Lei
no 12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao ICMS).
2 – Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.

3%
3%

3%

3%
3%
3%
3%

3%

3%
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2.01 – Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.
3%
3 – Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres.
3.01 – Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda.
5%
3.02 – Exploração de salões de festas, centro de convenções,
5%
escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios,
auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e
congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer
natureza.
3.03 – Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou
5%
permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes,
cabos, dutos e condutos de qualquer natureza.
3.04 – Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de
5%
uso temporário.
4 – Serviços de saúde, assistência médica e congêneres.
4.01 – Medicina e biomedicina.
3%
4.02 – Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia,
3%
quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia,
tomografia e congêneres.
4.03 – Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas
3%
de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.
4.04 – Instrumentação cirúrgica.
3%
4.05 – Acupuntura.
3%
4.06 – Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.
3%
4.07 – Serviços farmacêuticos.
3%
4.08 – Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.
3%
4.09 – Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico,
3%
orgânico e mental.
4.10 – Nutrição.
3%
4.11 – Obstetrícia.
3%
4.12 – Odontologia.
3%
4.13 – Ortóptica.
3%
4.14 – Próteses sob encomenda.
3%
4.15 – Psicanálise.
3%
4.16 – Psicologia.
3%
4.17 – Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e
3%
congêneres.
4.18 – Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres.
3%
4.19 – Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e
3%
congêneres.
4.20 – Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais
3%
biológicos de qualquer espécie.
4.21 – Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e
3%
congêneres.
4.22 – Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para
3%
prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e
congêneres.
4.23 – Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de
3%
terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo
operador do plano mediante indicação do beneficiário.
5 – Serviços de medicina e assistência veterinária e congêneres.
5.01 – Medicina veterinária e zootecnia.
3%
5.02 – Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, 3%
na área veterinária.
5.03 – Laboratórios de análise na área veterinária.
3%
5.04 – Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres.
3%
5.05 – Bancos de sangue e de órgãos e congêneres.
3%
5.06 – Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais
3%
biológicos de qualquer espécie.
5.07 – Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e
3%
congêneres.
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5.08 – Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento
3%
e congêneres.
5.09 – Planos de atendimento e assistência médico-veterinária.
3%
6 – Serviços de cuidados pessoais, estética, atividades físicas e congêneres.
6.01 – Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres.
3%
6.02 – Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres.
3%
6.03 – Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres.
3%
6.04 – Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais
3%
atividades físicas.
6.05 – Centros de emagrecimento, spa e congêneres.
3%
6.06 - Aplicação de tatuagens, piercings e congêneres.
3%
7 – Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, manutenção,
limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres.
7.01 – Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia,
5%
urbanismo, paisagismo e congêneres.
7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de
5%
obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras
semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação,
drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a
instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o
fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora
do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).
7.03 – Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos
5%
organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de
engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos
executivos para trabalhos de engenharia.
7.04 – Demolição.
5%
7.05 – Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas,
5%
pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias
produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos
serviços, que fica sujeito ao ICMS).
7.06 – Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, 5%
revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e
congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço.
7.07 – Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e
5%
congêneres.
7.08 – Calafetação.
5%
7.09 – Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem,
5%
separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos
quaisquer.
7.10 – Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros
5%
públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.
7.11 – Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.
5%
7.12 – Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de
5%
agentes físicos, químicos e biológicos.
7.13 – Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização,
5%
higienização, desratização, pulverização e congêneres.
7.14 - Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação,
5%
reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte e descascamento de
árvores, silvicultura, exploração florestal e dos serviços congêneres
indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas, para
quaisquer fins e por quaisquer meios.
7.15 – Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres.
5%
7.16 – Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos,
5%
lagoas, represas, açudes e congêneres.
7.17 – Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de
5%
engenharia, arquitetura e urbanismo.
7.18 – Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia,
5%
mapeamento, levantamentos topográficos, batimétricos, geográficos,
geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres.
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7.19 – Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem,
5%
concretação, testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços
relacionados com a exploração e explotação de petróleo, gás natural e
de outros recursos minerais.
7.20 – Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres.
5%
8 – Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e educacional, instrução, treinamento e
avaliação pessoal de qualquer grau ou natureza.
8.01 – Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior.
3%
8.02 – Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional,
3%
avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.
9 – Serviços relativos a hospedagem, turismo, viagens e congêneres.
9.01 – Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart3%
service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residenceservice, suiteservice, hotelaria marítima, motéis, pensões e
congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o
valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica
sujeito ao Imposto Sobre Serviços).
9.02 – Agenciamento, organização, promoção, intermediação e
3%
execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões,
hospedagens e congêneres.
9.03 – Guias de turismo.
3%
10 – Serviços de intermediação e congêneres.
10.01 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de
5%
seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de
previdência privada.
10.02 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em
5%
geral, valores mobiliários e contratos quaisquer.
10.03 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de
5%
propriedade industrial, artística ou literária.
10.04 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de
5%
arrendamento mercantil (leasing), de franquia (franchising) e de
faturização (factoring).
10.05 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis
5%
ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive
aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por
quaisquer meios.
10.06 – Agenciamento marítimo.
5%
10.07 – Agenciamento de notícias.
5%
10.08 – Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o
5%
agenciamento de veiculação por quaisquer meios.
10.09 – Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.
5%
10.10 – Distribuição de bens de terceiros.
5%
11 – Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância e congêneres.
11.01 – Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores,
3%
de aeronaves e de embarcações.
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e
3%
semoventes.
11.03 – Escolta, inclusive de veículos e cargas.
3%
11.04 – Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e
3%
guarda de bens de qualquer espécie.
12 – Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres.
12.01 – Espetáculos teatrais.
5%
12.02 – Exibições cinematográficas.
5%
12.03 – Espetáculos circenses.
5%
12.04 – Programas de auditório.
5%
12.05 – Parques de diversões, centros de lazer e congêneres.
5%
12.06 – Boates, taxi-dancing e congêneres.
5%
12.07 – Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos,
5%
recitais, festivais e congêneres.
12.08 – Feiras, exposições, congressos e congêneres.
5%
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12.09 – Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não.
5%
12.10 – Corridas e competições de animais.
5%
12.11 – Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual,
5%
com ou sem a participação do espectador.
12.12 – Execução de música.
5%
12.13 – Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos,
5%
espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes,
teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.
12.14 – Fornecimento de música para ambientes fechados ou não,
5%
mediante transmissão por qualquer processo.
12.15 – Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e
5%
congêneres.
12.16 – Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows,
5%
concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza
intelectual ou congêneres.
12.17 – Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de
5%
qualquer natureza.
13 – Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia.
13.01 – Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, 3%
mixagem e congêneres.
13.02 – Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação,
3%
cópia, reprodução, trucagem e congêneres.
13.03 – Reprografia, microfilmagem e digitalização.
3%
13.04 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos,
fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto
se destinados a posterior operação de comercialização ou
3%
industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra
mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas,
rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e
de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS. (Redação dada pela Lei
Complementar nº 157, de 2016)
14 – Serviços relativos a bens de terceiros.
14.01 – Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga,
conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de
máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou
3%
de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam
sujeitas ao ICMS).
14.02 – Assistência técnica.
3%
14.03 – Recondicionamento de motores (exceto peças e partes
3%
empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).
14.04 – Recauchutagem ou regeneração de pneus.
3%
14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura,
beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia,
anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento,
3%
polimento e congêneres de objetos quaisquer.
14.06 – Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e
3%
equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário
final, exclusivamente com material por ele fornecido.
14.07 – Colocação de molduras e congêneres.
3%
14.08 – Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e
3%
congêneres.
14.09 – Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo
3%
usuário final, exceto aviamento.
14.10 – Tinturaria e lavanderia.
3%
14.11 – Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral.
3%
14.12 – Funilaria e lanternagem.
3%
14.13 – Carpintaria e serralheria.
3%
14.14 - Guincho intramunicipal, guindaste e içamento.
3%
15 – Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestados por
instituições financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por quem de direito.
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15.01 – Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de
crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques prédatados e congêneres.
15.02 – Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de
investimentos e aplicação e caderneta de poupança, no País e no
exterior, bem como a manutenção das referidas contas ativas e inativas.
15.03 – Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais
eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em
geral.
15.04 – Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive
atestado de idoneidade, atestado de capacidade financeira e
congêneres.
15.05 – Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e
congêneres, inclusão ou exclusão no Cadastro de Emitentes de
Cheques sem Fundos – CCF ou em quaisquer outros bancos
cadastrais.
15.06 – Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes e
documentos em geral; abono de firmas; coleta e entrega de
documentos, bens e valores; comunicação com outra agência ou com a
administração central; licenciamento eletrônico de veículos;
transferência de veículos; agenciamento fiduciário ou depositário;
devolução de bens em custódia.
15.07 – Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em
geral, por qualquer meio ou processo, inclusive por telefone, fac-símile,
internet e telex, acesso a terminais de atendimento, inclusive vinte e
quatro horas; acesso a outro banco e a rede compartilhada;
fornecimento de saldo, extrato e demais informações relativas a contas
em geral, por qualquer meio ou processo.
15.08 – Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição,
cancelamento e registro de contrato de crédito; estudo, análise e
avaliação de operações de crédito; emissão, concessão, alteração ou
contratação de aval, fiança, anuência e congêneres; serviços relativos a
abertura de crédito, para quaisquer fins.
15.09 – Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive
cessão de direitos e obrigações, substituição de garantia, alteração,
cancelamento e registro de contrato, e demais serviços relacionados ao
arrendamento mercantil (leasing).
15.10 – Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou
pagamentos em geral, de títulos quaisquer, de contas ou carnês, de
câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os efetuados por
meio eletrônico, automático ou por máquinas de atendimento;
fornecimento de posição de cobrança, recebimento ou pagamento;
emissão de carnês, fichas de compensação, impressos e documentos
em geral.
15.11 – Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto,
manutenção de títulos, reapresentação de títulos, e demais serviços a
eles relacionados.
15.12 – Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários.
15.13 – Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição,
alteração, prorrogação, cancelamento e baixa de contrato de câmbio;
emissão de registro de exportação ou de crédito; cobrança ou depósito
no exterior; emissão, fornecimento e cancelamento de cheques de
viagem; fornecimento, transferência, cancelamento e demais serviços
relativos a carta de crédito de importação, exportação e garantias
recebidas; envio e recebimento de mensagens em geral relacionadas a
operações de câmbio.
15.14 – Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção
de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e
congêneres.
15.15 – Compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços
relacionados a depósito, inclusive depósito identificado, a saque de
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contas quaisquer, por qualquer meio ou processo, inclusive em
terminais eletrônicos e de atendimento.
15.16 – Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e
5%
baixa de ordens de pagamento, ordens de crédito e similares, por
qualquer meio ou processo; serviços relacionados à transferência de
valores, dados, fundos, pagamentos e similares, inclusive entre contas
em geral.
15.17 – Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e
5%
oposição de cheques quaisquer, avulso ou por talão.
15.18 – Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria
5%
de imóvel ou obra, análise técnica e jurídica, emissão, reemissão,
alteração, transferência e renegociação de contrato, emissão e
reemissão do termo de quitação e demais serviços relacionados a
crédito imobiliário.
16 – Serviços de transporte de natureza municipal.
16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, 3%
ferroviário e aquaviário de passageiros.
16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.
3%
17 – Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres.
17.01 – Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em 3%
outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e
fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive
cadastro e similares.
17.02 – Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em
3%
geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão,
tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.
17.03 – Planejamento, coordenação, programação ou organização
3%
técnica, financeira ou administrativa.
17.04 – Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de3%
obra.
17.05 – Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário,
3%
inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários,
contratados pelo prestador de serviço.
17.06 – Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas,
3%
planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de
desenhos, textos e demais materiais publicitários.
17.07 – Franquia (franchising).
3%
17.08 – Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.
3%
17.09 – Planejamento, organização e administração de feiras,
3%
exposições, congressos e congêneres.
17.10 – Organização de festas e recepções; bufê (exceto o
3%
fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).
17.11 – Administração em geral, inclusive de bens e negócios de
3%
terceiros.
17.12 – Leilão e congêneres.
3%
17.13 – Advocacia.
3%
17.14 – Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica.
3%
17.15 – Auditoria.
3%
17.16 – Análise de Organização e Métodos.
3%
17.17 – Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza.
3%
17.18 – Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.
3%
17.19 – Consultoria e assessoria econômica ou financeira.
3%
17.20 – Estatística.
3%
17.21 – Cobrança em geral.
3%
17.22 – Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, 3%
seleção, gerenciamento de informações, administração de contas a
receber ou a pagar e em geral, relacionados a operações de faturização
(factoring).
17.23 – Apresentação de palestras, conferências, seminários e
3%
congêneres.
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17.24 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda
3%
e publicidade, em qualquer meio (exceto em livros, jornais, periódicos e
nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e
imagens de recepção livre e gratuita).
18 – Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeção e avaliação de
riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis e
congêneres.
18.01 - Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de
5%
seguros; inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos de
seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres.
19 – Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, pules
ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e
congêneres.
19.01 - Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos
5%
de loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios,
prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e
congêneres.
20 – Serviços portuários, aeroportuários, ferroportuários, de terminais rodoviários, ferroviários e
metroviários.
20.01 – Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto,
3%
movimentação de passageiros, reboque de embarcações, rebocador
escoteiro, atracação, desatracação, serviços de praticagem, capatazia,
armazenagem de qualquer natureza, serviços acessórios,
movimentação de mercadorias, serviços de apoio marítimo, de
movimentação ao largo, serviços de armadores, estiva, conferência,
logística e congêneres.
20.02 – Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, movimentação 3%
de passageiros, armazenagem de qualquer natureza, capatazia,
movimentação de aeronaves, serviços de apoio aeroportuários, serviços
acessórios, movimentação de mercadorias, logística e congêneres.
20.03 – Serviços de terminais rodoviários, ferroviários, metroviários,
3%
movimentação de passageiros, mercadorias, inclusive suas
operações, logística e congêneres.
21 – Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.
21.01 - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.
5%
22 – Serviços de exploração de rodovia.
22.01 – Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço 5%
ou pedágio dos usuários, envolvendo execução de serviços de
conservação, manutenção, melhoramentos para adequação de
capacidade e segurança de trânsito, operação, monitoração, assistência
aos usuários e outros serviços definidos em contratos, atos de
concessão ou de permissão ou em
normas oficiais.
23 – Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres.
23.01 – Serviços de programação e comunicação visual, desenho
3%
industrial e congêneres.
24 – Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e
congêneres.
24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas,
3%
sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.
25 - Serviços funerários.
25.01 – Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes;
3%
aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de
flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito;
fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento,
embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres.
25.02 - Translado intramunicipal e cremação de corpos e partes de
3%
corpos cadavéricos.
25.03 – Planos ou convênio funerários.
3%
25.04 – Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios.
3%
25.05 - Cessão de uso de espaços em cemitérios para sepultamento.
3%
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26 – Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou
valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courrier e congêneres.
26.01 – Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências,
5%
documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas
agências franqueadas; courrier e congêneres.
27 – Serviços de assistência social.
27.01 – Serviços de assistência social.
3%
28 – Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza.
28.01 – Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza. 3%
29 – Serviços de biblioteconomia.
29.01 – Serviços de biblioteconomia.
3%
30 – Serviços de biologia, biotecnologia e química.
30.01 – Serviços de biologia, biotecnologia e química.
3%
31 – Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e
congêneres.
31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica,
3%
mecânica, telecomunicações e congêneres.
32 – Serviços de desenhos técnicos.
32.01 - Serviços de desenhos técnicos.
3%
33 – Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres.
33.01 - Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários,
3%
despachantes e congêneres.
34 – Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres.
34.01 - Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres.
3%
35 – Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.
35.01 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e
3%
relações públicas.
36 – Serviços de meteorologia.
36.01 – Serviços de meteorologia.
3%
37 – Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins.
37.01 - Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins.
3%
38 – Serviços de museologia.
38.01 – Serviços de museologia.
3%
39 – Serviços de ourivesaria e lapidação.
39.01 - Serviços de ourivesaria e lapidação (quando o material for
3%
fornecido pelo tomador do serviço).
40 – Serviços relativos a obras de arte sob encomenda.
40.01 - Obras de arte sob encomenda.
3%

ISS FIXO – AUTÔNOMOS (Desde que observados os
requisitos dos artigos 11, inciso III, e § 2º; 14, §§ 1º e 3º
da Lei Municipal 1.455/2017)

VALOR ANUAL (R$)

a) Nível universitário (art. 11, III, a, desta lei)
b) Nível médio/técnico (art. 11, III, b, desta lei)
c) Demais autônomos (art. 11, III, c, desta lei)

200,00
150,00
100,00

Art. 3º) - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º) - Ficam revogadas as disposições contrárias ou conflitantes com esta Lei.
Prefeitura do Município de Aramina, 10 de dezembro de 2018.
DALVA APARECIDA PIERAZO RODRIGUES
Prefeita Municipal
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EXTRATO DE CONTRATO
Processo de Licitação nº 0662018
Chamada Pública nº 002/2018
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO
EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
Contratada: CELSO ALVES RODRIGUES
Contrato nº 046/2018
Valor do Contrato: R$ 8.270,50 (oito mil, duzentos e setenta reais e cinquenta centavos)
Contratada: EDIVETE ALVES TEIXEIRA
Contrato nº 047/2018
Valor do Contrato: R$ 19.387,00 (dezenove mil, trezentos e oitenta e sete reais)
Contratada: FABIANA APARECIDA PAZ
Contrato nº 048/2018
Valor do Contrato: R$ 3.320,90 (três mil, trezentos e vinte reais e noventa centavos)
Contratada: GEORGINIA APARECIDA DE OLIVEIRA PAZ
Contrato nº 049/2018
Valor do Contrato: R$ 13.074,00 (treze mil e setenta e quatro reais)
Contratada: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
Contrato nº 050/2018
Valor do Contrato: R$ 14.662,90 (quatorze mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa
centavos)
Contratada: JOSÉ ANTÔNIO RIBEIRO
Contrato nº 051/2018
Valor do Contrato: R$ 19.838,00 (dezenove mil, oitocentos e trinta e oito reais)
Contratada: MARIA DAS GRAÇAS FAUSTINO SABINO
Contrato nº 052/2018
Valor do Contrato: R$ 9.332,00 (nove mil, trezentos e trinta e dois reais)
Contratada: PRISCILA SANTOS DE FREITAS CORREA
Contrato nº 053/2018
Valor do Contrato: R$ 10.857,30 (dez mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta
centavos)
Vigência – 12 (doze) meses
Data da Assinatura, 28 de novembro de 2018
Aramina/SP, 20 de dezembro de 2018.
Dalva Aparecida Pierazo Rodrigues
Prefeita Municipal
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EXTRATO DE CONTRATO
Processo de Licitação nº 069/2018
Tomada de Preços nº 0012/2018
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E
AMPLIAÇÃO DA UBS “NATAL ABADIO DE LACERDA”, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE
DO MUNICÍPIO DE ARAMINA.
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
Contratada: ROBERTO BONIFÁCIO RIBEIRO E CIA LTDA
Contrato nº 69/2018
Valor do Contrato: R$ 139.985,15 (cento e trinta e nove mil, novecentos e oitenta e cinco
reais e quinze centavos).
Vigência – 12 (doze) meses
Data da Assinatura, 03 de dezembro de 2018
Aramina/SP, 20 de dezembro de 2018
Dalva Aparecida Pierazo Rodrigues
Prefeita Municipal
EXTRATO CONTRATO
Processo de Licitação nº 068/2018
Pregão Presencial nº 051/2018
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA A
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAMINA/SP, CONFORME EMENDAS
PARLAMENTARES Nº 11370.241000/1180-10 E 11370.241000/1180-11 (FNS), COM
REVERSA DE ATÉ 25% PARA MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE,
DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO REFERENTE
EDITAL.
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
Contratada: MARCELA FABIANA VERÁGUAS SANCHEZ ME
Contrato nº 054/2018
Valor total: R$ 1.950,00 (um mil, novecentos e cinquenta reais)
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EXTRATO DE CONTRATO
Processo de Licitação nº 0272018
Tomada de Preços nº 002/2018
Objeto: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR PLANO
DIRETOR DE COMBATE E CONTROLE DE PERDAS E DESPERDÍCIO DE ÁGUA DO
SISTEMA PUBLICO DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE ARAMINA”
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
Contratada: TCA - SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA EPP
Contrato nº 070/2018
Valor do Contrato: R$ 36.200,00 (trinta e seis mil e duzentos reais)
Vigência – 12 (doze) meses
Data da Assinatura, 06 de dezembro de 2018
Aramina/SP, 20 de dezembro de 2018.
Dalva Aparecida Pierazo Rodrigues
Prefeita Municipal

Contratada: FERNANDO CESAR INADA DE OLIVEIRA ME
Contrato nº 055/2018
Valor total: R$ 4.680,00 (quatro mil, seiscentos e oitenta reais)
Contratada: J.ADILSON CHAUD FILHO – ARTIGOS MÉDICOS ME
Contrato nº 056/2018
Valor total: R$ 8.665,00 (oito mil, seiscentos e sessenta e cinco)
Contratada: TECMOVEIS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP
Contrato nº 057/2018
Valor total: R$ 3.927,00 (três mil, novecentos e vinte e sete reais)
Contratada: MIDAS COM. AT. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME
Contrato nº 058/2018
Valor total: R$ 6.540,00 (seis mil, quinhentos e quarenta reais)
Contratada: TK PROD. E EQUIP. MEDICOS LTDA ME
Contrato nº 059/2018
Valor total: R$ 13.485,00 (treze mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais)
Contratada: JEAN CARLOS VETORASSO – EPP
Contrato nº 060/2018
Valor total: R$ 6.720,00 (seis mil, setecentos e vinte reais)
Contratada: AUTOMATIZA BRASIL LTDA
Contrato nº 061/2018
Valor total: R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais)
Contratada: HENRIQUE ALEXANDRE LEMOS AJEJE ME
Contrato nº 062/2018
Valor total: R$ 7.320,00 (sete mil e terzentos e vinte reais)
Contratada: G.M. VALÊNCIA PRODUTOS HOSPITALARES ME
Contrato nº 063/2018
Valor total: R$ 5.897,00 (cinco mil oitocentos e noventa e sete reais)
Contratada: LUMAFO LTDA – ME
Contrato nº 064/2018
Valor total: R$ 3.680,00 (três mil seicentos e oitenta reais)
Contratada: TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELLI – EPP
Contrato nº 065/2018
Valor total: R$ 22.914,00 (vinte e dois mil novecentos e quatorze reais)
Contratada: INTERA COMERCIAL LTDA – ME
Contrato nº 066/2018
Valor total: R$ 1.617,00 (um mil seiscentos e dezessete reais)
Contratada: TATIANE VERONICA DA SILVA 27441445841
Contrato nº 067/2018
Valor total: R$ 6.912,00 (seis mil novecentos e doze reais)
Contratada: ROSALIE CRISTINE CIRIACO MOREIRA – ME
Contrato nº 068/2018
Valor total: R$ 6.978,60 (seis mil novecentos e setenta e oito reais e sessenta centavos)
Vigência – 12 (doze) meses
Data da Assinatura, 30 de novembro de 2018
Aramina/SP, 20 de dezembro de 2018.
Dalva Aparecida Pierazo Rodrigues
Prefeita Municipal

Este documento foi assinado digitalmente por Dalva Aparecida Pierazo Rodrigues.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8ED0-A4F6-F905-8FBF.

34

Este documento foi assinado digitalmente por Dalva Aparecida Pierazo Rodrigues.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8ED0-A4F6-F905-8FBF.

Diário Oficial de Aramina – Nº86, quinta - feira - 20 de dezembro de 2018

35

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo de Licitação nº 067/2018
Pregão Presencial nº 050/2018
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS COM RESERVA DE COTA DE 25% EXCLUSIVA PARA
MICROEMPRESAS E EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA FORNECIMENTO
EVENTUAL DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE VIAS E
LOGRADOUROS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO
DURANTE 12 (DOZE) MESES.
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
Contratada: SILVIO ALVES MARTINS TINTAS ME
Ata de Registro nº 050.01/2018
Valor Total Registrado: R$ 20.185,00 (vinte mil, cento e oitenta e cinco reais).
Contratada: EDER DE CASTRO FILETO ME
Ata de Registro nº 050.02/2018
Valor Total Registrado: R$ 57.427,00 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e vinte e sete
reais)
Contratada: L.F GONÇALVES JUNIOR TINTAS EIRELLI – ME
Ata de Registro nº 050.03/2018
Valor Total Registrado: R$ 35.228,10 (trinta e cinco mil duzentos e vinte e oito reais e dez
centavos)
Vigência – 12 (doze) meses
Data da Assinatura, 06 de dezembro de 2018
Aramina/SP, 20 de dezembro de 2018.
Dalva Aparecida Pierazo Rodrigues
Prefeita Municipal
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