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“Os desa�os da Crise Hídrica” é tema de palestra na Semana do Meio Ambiente
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Público lota Estação de Guedes no Café & Viola

A Prefeitura de Jaguariúna, 
por meio da Secretaria do 
Meio Ambiente, realizou a 
palestra “Os desa�os da 
Crise Hídrica” ministrada 
pelo Prof. Dr. Paulo A�on-
so Leme Machado, maior 
autoridade em Direito 
Ambiental do país, na 
segunda-feira, dia 1 de 
junho, na Faculdade de 
Jaguariúna.
O prefeito fez a abertura 
do evento e destacou que 
os investimentos na área 
ambiental foram iniciados 
na década de 80 com a 
criação do Consórcio PCJ e 
estão sendo intensi�cados 
nos dias de hoje. Durante 
seu discurso, também 
ressaltou as obras em 
saneamento básico que 
estão sendo executadas 
no município, além da 
importância da preserva-
ção dos recursos hídricos.

Alunos do 1º ao 5º ano da 
Escola Municipal Prof. Sada 
Salomão Hossri visitaram o 
evento Horse Week na tarde 
do dia 14, na Red Eventos. De 
acordo com a coordenadora 
pedagógica Fabiana Pinto 
Catão, o objetivo da visita foi 
promover a ampliação da 
cultura dos estudantes. 
Para a organização do 
evento, a  visita foi importan-
te para que as crianças 
pudessem ter contato com 
os animais e o meio rural. 

A última edição do Café & 
Viola lotou a Estação de 
Guedes no domingo, 31 de 
maio. Nem a chuva forte 
que caía naquela manhã foi 
capaz de espantar o públi-
co que foi apreciar a apre-

sentação da Orquestra 
Violeiros do Jaguary, sob 
comando do maestro Antô-
nio Fraga. 
O Café & Viola é uma reali-
zação da Prefeitura de 
Jaguariúna, por meio da 

Secretaria de Turismo e 
Cultura e reúne o que há de 
melhor da música de raiz. É 
um evento gratuito aberto 
a toda família. O próximo 
está marcado para o último 
domingo de julho.
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Paulo A�onso Leme Machado faz palestra para auditório lotado na FAJ II 
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TOMAZ DE AQUINO PIRES

DERRUBARAM   UMA   CASA   NA  
 CORONEL   AMÂNCIO   BUENO!
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SOS Cidadão
199

Ela fez-se testemunha e participante 
da vida de Jaguariúna. Uma paisagem 
cultural  sempre cria  profundo valor 
afetivo na alma dos seus habitantes. 
Eles o constituíram! Perdê-lo signi�-
cou perder a memória de um povo. Foi 
a perda de parte de sua IDENTIDADE. A 
poetisa Adélia Prado escreveu; “_ 
Aquilo que a memória amou, �ca 
eterno”.  E “um povo sem memória é 
um povo sem passado e sem futuro.” 
Causou muita tristeza à população ver 
aquela rica morada ladeada por 
varandas em arco, com singulares 
linhas arquitetônicas, sóbrio e 
elegante projeto de engenharia e 
arquitetura dos anos 40, ser, aos 
poucos, silenciosa e impiedosamente 
derrubado, apesar dos insistentes 
apelos da Diretoria do Patrimônio 
Histórico, em 2010. Quem assim 
proceder estará varrendo a história 
das ruas da cidade, estará destruindo 
o corpo da cidade, seu povo, e a alma 
da cidade, sua história... Ladrilhos 
hidráulicos, assoalho, forro  e portas 
trabalhados em  madeira de lei. 
Construção fotografada por Sera�m 
Abib (CHAFI) desde a colocação da 
pedra fundamental, abençoada pelo 
Revmo Padre Mariano (1945) na 
presença do estimado e benemérito 
casal construtor. O singular prédio 
decorou a última esquina da Rua Cel 
Amâncio Bueno, na con�uência com a 
atual Travessa Dona Hermelinda, 

perto do Escadão. Recebeu o governa-
dor de Estado, Lucas Nogueira Garcez 
no raiar dos anos 50.  O CONPHAAJ, 
Conselho de Defesa do Patrimônio já 
exerce os seus direitos com a respecti-
va legislação já aprovada.  Pelo 
menos a manutenção da fachada 
frontal, só aquelas brancas varandas 
em arcos, se mantidas, ornamenta-
riam sem dúvida um moderno prédio, 
até de quatro andares, que subisse 
por detrás das mesmas. O progresso 
aconteceria, como deve acontecer, 
respeitando a HISTÓRIA, as memórias, 
a identidade de um povo. Destruiu-se 
tudo! Não subiu nada! Os responsá-
veis por aquele quarto de quadra não 
sabiam que, hoje, a conservação de 
um Patrimônio Histórico é um 
excelente investimento em TURISMO E 
ECONOMIA. Por que não adaptar estas 
fortes, ricas e artísticas construções 
para as necessidades dos dias atuais? 
O capitalismo selvagem que destrói, 
por ignorância, um PATRIMÔNIO 
HISTÓRICO,  dilapida também um 
patrimônio �nanceiro. Muitas vezes, 
troca-se A ARTE por barracões 
pré-moldados ou por estrutura 
metálica horrorosos empreendendo 
exorbitantes gastos �nanceiros. Falta 
sabedoria!
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Feira de Trocas mobiliza servidores municipaisALUNOS DA ESCOLA OSCARLINA TURATO VISITAM MUSEU EM SÃO PAULO

Conferência da Pessoa com De�ciência discutepolíticas públicas 
A Prefeitura de Jaguariúna, 
por meio da Secretaria de 
Assistência Social, e o Con-
selho Municipal dos Direi-
tos da Pessoa com De�ci-
ência (COMPED) realiza-
ram na manhã de segun-
da-feira,1 de junho,  a I 
Conferência Municipal da 
Pessoa com De�ciência, 
sob o tema “O Desa�o na 
Implementação das Políti-
cas da Pessoa com De�ciên-
cia: A transversalidade com 
a radicalidade dos direitos 
humanos”, no Teatro Muni-
cipal Dona Zenaide. 
A vice-prefeita e secretária 

de Saúde ressaltou a 
importância do eventona 
criação de políticas públi-
cas para inclusão da 
pessoa com de�ciência em 
todos os segmentos.
A programação teve início 
com a apresentação de 
balé de uma aluna da APAE 
e Coral dos Alunos da 
Escola Amâncio Bueno. O 
evento contou com a parti-
cipação de autoridades do 
município e Região, além 
da deputada Célia Leão, 
que ministrou a palestra 
“Políticas Públicas para Pessoa 
com De�ciência”. 

A SECRETARIA DE MEIO 
AMBIENTE E O CONSELHO 
MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO 
AMBIENTE (COMDEMA) 
ENTREGARAM, NO DIA 2 DE 
JUNHO, O CERTIFICADO DE 
“AÇÃO SUSTENTÁVEL DE 2015 - 
OS DESAFIOS DA CRISE HÍDRICA” 
ÀS TRÊS EMPRESAS POR SUAS 
INICIATIVAS EM PROMOVER AÇÕES 
VOLTADAS AO COMBATE DE 
DESPERDÍCIO DA ÁGUA, VISANDO 
SUSTENTABILIDADE HÍDRICA E A 

QUALIDADE DE VIDA DOS MUNÍCI-

PES DE JAGUARIÚNA. 
EM PRIMEIRO LUGAR, A ECOLA-

VAGEM JAGUARIÚNA, COM A 
INICIATIVA LAVAGEM ECOLÓGICA 
DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS.
EM SEGUNDO, A  A. CUSTODIO 
DE OLIVEIRA ME PELA REUTILI-

ZAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL E, EM 
TERCEIRO LUGAR, A TERUEL - 
PAPÉIS AMÁLIA LTDA PELO 
PROJETO ECONOÁGUA.

ALÉM DO CERTIFICADO DE 
AÇÃO SUSTENTÁVEL FORAM 
PREMIADOS OS VENCEDORES DOS 
CONCURSOS DE FRASES E DE 
FOTOGRAFIA NA TEMÁTICA “A 

CRISE HÍDRICA – UM NOVO 
OLHAR SOBRE A ÁGUA”. O 
OBJETIVO FOI INCENTIVAR OS 
ALUNOS DE ENSINO FUNDAMEN-
TAL A DESENVOLVER UM OLHAR 

CRÍTICO POR MEIO DE FRASES E 
FOTOS DE CONSCIENTIZAÇÃO 
DIANTE DA SITUAÇÃO DA CRISE 
DE ÁGUA QUE A REGIÃO ENFREN-
TA ATUALMENTE. 

ALUNOS DO 6º ANO À 8ª SÉRIE DA 
ESCOLA PROFª. OSCARLINA PIRES 
TURATO VISITARAM NO DIA 20 DE 
MAIO O MUSEU CATAVENTO, EM SÃO 
PAULO. O MUSEU CATAVENTO É UM 
MUSEU INTERATIVO, VOLTADO AO 
PÚBLICO JOVEM, DEDICADO ÀS 
CIÊNCIAS.  “FOI UM PASSEIO PRAZEROSO 
E PROVEITOSO, POIS ALÉM DE CURTIREM 
O PASSEIO, E SE DIVERTIREM, POSSIBILI-
TOU AOS ALUNOS A CONFIRMAÇÃO E 
COMPROVAÇÃO DOS CONTEÚDOS 
ESTUDADOS EM SALA DE AULA”, COMEN-
TOU A DIRETORA LAURA ZÓIA.

A Feira de Trocas, que 
faz parte da progra-
mação da Semana do 
Meio Ambiente, foi 
realizada durante 
todo o dia entre servi-
dores da Prefeitura 
no Paço Municipal. 
Organizada pela 

comissão A3P, a Feira 
foi uma oportunida-
de para trocar obje-
tos em bom estado 
de conservação como 
livros, CDs e DVDs e 
contribuir para a con-
servação do meio 
ambiente.

CONCURSO DE FRASES E FOTOGRAFIA

CONFERÊNCIA DA PESSOA
COM DEFICIÊNCIA1a

ENTREGA DO CERTIFICADO DE AÇÃO SUSTENTÁVEL E
CONCURSO DE FRASES E FOTOS SÃO DESTAQUES NA
SEMANA DO MEIO AMBIENTE 2015

VENCEDORES DO CONCURSO
DE FRASES:

VENCEDORES DO CONCURSO
DE FOTOGRAFIA:

1º LUGAR: LUANA RENATA BARBOSA ARAÚJO, DA 
E.M. PREF. ADONE BONETTI- "A ÁGUA CADA GOTA CONTA. SE 

SOUBER USAR, NÃO PRECISA PRESTAR CONTAS!"
2º LUGAR: ÉVELIN FERREIRA DE MORAES, DA E.M. 

MARIA TEREZA PIVA - "NÃO ESPERE ATÉ A ÚLTIMA GOTA ACABAR, 
COMECE AGORA A ECONOMIZAR!"

3º LUGAR: LUANA QUINTAS HONORATO, DA E.M. 
SADA SALOMÃO - "O MUNDO PODE TE MUDAR, VOCÊ TAMBÉM 
PODE MUDÁ-LO. CONSCIENTIZE-SE, SEM A ÁGUA NINGUÉM VIVE, 

MUITO MENOS VOCÊ! AJUDE A FAZER UM MUNDO MELHOR."

1º LUGAR: BIANCA GELAIN, DA E.M.PREF. ADONE 
BONETTI

2º LUGAR: BEATRIZ APARECIDA LOLLI, DA E.M. 
IRINEU ESPEDITO FERRARI

3º LUGAR: ANGÉLICA PEREIRA LOIOLA, DA E.M. 
PREF. FRANCISCO XAVIER SANTIAGO

fotos em:
facebook.com/prefeituradejaguariunao�cial

A CAMINHADA PELA ÁGUA, QUE SERIA REALIZADA NO DOMIN-

GO, 31, FOI CANCELADA EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS.
A CAMINHADA PELA ÁGUA, QUE SERIA REALIZADA NO DOMIN-

GO, 31, FOI CANCELADA EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS.
A CAMINHADA PELA ÁGUA, QUE SERIA REALIZADA NO DOMIN-

GO, 31, FOI CANCELADA EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS.
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AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO (EXCLUSIVO 
PARA MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE).
PREGÃO PRESENCIAL N° 087/2015 – SISTEMA 
REGISTRO DE PREÇOS 
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, torna público 
e para conhecimento dos interessados que encontra-
-se aberto nesta Prefeitura, PREGÃO PRESENCIAL Nº 
087/2015 (EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS e 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE), cujo objeto é a 
aquisição parcelada e eventual de gêneros 
alimentícios não perecíveis e papel alumínio, conforme 
quantitativos e especificações descritas no Edital. A 
data para o credenciamento e o recebimento dos 
envelopes se dará no dia 18 de Junho de 2015 às 
09:00 horas. O Edital completo poderá ser consultado 
e adquirido no Departamento de Licitações e 
Contratos, sito à Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro – 
Jaguariúna/SP, no horário das 08:00 às 16:00 horas, 
pelo valor de R$ 14,00 (Catorze Reais), ou obtido 
gratuitamente através do site www.licitacoes.jaguariu-
na.sp.gov.br Mais informações poderão ser obtidas 
pelos telefones: (19) 3867-9801, com Lílian, (19) 
3867-9780, com Aline, (19) 3867-9707, com Esther, 
(19) 3867-9757, com Ana Paula, (19) 3867-9792, 
com Ricardo ou pelo endereço eletrônico: anapaula_li-
citacoes@jaguariuna.sp.gov.br
Jaguariúna, 03de Junho de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO (EXCLUSIVO 
PARA MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE).
PREGÃO PRESENCIAL N° 090/2015 – SISTEMA 
REGISTRO DE PREÇOS 
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, torna público 
e para conhecimento dos interessados que encontra-
-se aberto nesta Prefeitura, PREGÃO PRESENCIAL Nº 
090/2015 (EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS e 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE), cujo objeto é a 
contratação de empresa para prestação de serviços 
de bombeiro civil (brigadistas) para eventos realizados 
no Município,  conforme quantitativos e especificações 
descritas no Edital. A data para o credenciamento e o 
recebimento dos envelopes se dará no dia 19 de 
Junho de 2015 às 09:00 horas. O Edital completo 
poderá ser consultado e adquirido no Departamento 
de Licitações e Contratos, sito à Rua Alfredo Bueno, 
1235 – Centro – Jaguariúna/SP, no horário das 08:00 
às 16:00 horas, pelo valor de R$ 14,00 (Catorze 
Reais), ou obtido gratuitamente através do site 
www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br Mais informações 
poderão ser obtidas pelos telefones: (19) 3867-9801, 
com Lílian, (19) 3867-9780, com Aline, (19) 
3867-9707, com Esther, (19) 3867-9757, com Ana 
Paula, (19) 3867-9792, com Ricardo ou pelo 
endereço eletrônico: ricardo_licitacoes@jaguariuna.s-
p.gov.br
Jaguariúna, 03 de Junho de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO (EXCLUSIVO 
PARA MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE).
PREGÃO PRESENCIAL N° 091/2015 – SISTEMA 
REGISTRO DE PREÇOS 
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, torna público 
e para conhecimento dos interessados que encontra-
-se aberto nesta Prefeitura, PREGÃO PRESENCIAL Nº 
091/2015 (EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS e 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE), cujo objeto é a 
aquisição parcelada e eventual de materiais 
hidráulicos, conforme quantitativos e especificações 
descritas no Edital. A data para o credenciamento e o 
recebimento dos envelopes se dará no dia 23 de 
Junho de 2015 às 09:00 horas. O Edital completo 
poderá ser consultado e adquirido no Departamento 
de Licitações e Contratos, sito à Rua Alfredo Bueno, 
1235 – Centro – Jaguariúna/SP, no horário das 08:00 
às 16:00 horas, pelo valor de R$ 14,00 (Catorze 
Reais), ou obtido gratuitamente através do site 
www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br Mais informações 
poderão ser obtidas pelos telefones: (19) 3867-9801, 

com Lílian, (19) 3867-9780, com Aline, (19) 
3867-9707, com Esther, (19) 3867-9757, com Ana 
Paula, (19) 3867-9792, com Ricardo ou pelo 
endereço eletrônico: ricardo_licitacoes@jaguariuna.s-
p.gov.br
Jaguariúna, 03de Junho de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO (EXCLUSIVO 
PARA MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE).
PREGÃO PRESENCIAL N° 092/2015 – SISTEMA 
REGISTRO DE PREÇOS 
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, torna público 
e para conhecimento dos interessados que encontra-
-se aberto nesta Prefeitura, PREGÃO PRESENCIAL Nº 
092/2015 (EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS e 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE), cujo objeto é a 
aquisição parcelada e eventual de gêneros 
alimentícios perecíveis, conforme quantitativos e 
especificações descritas no Edital. A data para o 
credenciamento e o recebimento dos envelopes se 
dará no dia 24 de Junho de 2015 às 09:00 horas. O 
Edital completo poderá ser consultado e adquirido no 
Departamento de Licitações e Contratos, sito à Rua 
Alfredo Bueno, 1235 – Centro – Jaguariúna/SP, no 
horário das 08:00 às 16:00 horas, pelo valor de R$ 
14,00 (Catorze Reais), ou obtido gratuitamente através 
do site www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br Mais 
informações poderão ser obtidas pelos telefones: (19) 
3867-9801, com Lílian, (19) 3867-9780, com Aline, 
(19) 3867-9707, com Esther, (19) 3867-9757, com 
Ana Paula, (19) 3867-9792, com Ricardo ou pelo 
endereço eletrônico: ricardo_licitacoes@jaguariuna.s-
p.gov.br
Jaguariúna, 03 de Junho de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

AVISO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE 
PROPOSTAS.
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2015.
A Comissão Permanente de Licitação através de sua 
Presidente torna público e para conhecimento dos 
interessados que em sessão pública do dia 01 de 
Junho de 2015 às 09:00 horas, foram abertos os 
envelopes propostas das participantes do certame. 
Após abertura e análise das mesmas, foram julgadas 
regulares e condizentes com o solicitado e adotando o 
critério de julgamento prescrito no Edital, chegou-se 
ao seguinte resultado classificatório: 1º Lugar – Y.F.C. 
Construções ME., com o valor global de R$ 
118.578,94  (cento e dezoito mil, quinhentos e 
setenta e oito reais e noventa e quatro centavos); e em 
2º Lugar e último lugar – Marapuan Consultoria e 
Assessoria Ltda. – ME., com valor global de R$ 
144.553,00 (cento e quarenta e quatro mil e 
quinhentos e cinquenta e três reais). 
Esther Lana Vieira
Presidente

AVISO DE HABILITAÇÃO, DATA E HORÁRIO PARA 
ABERTURA DE ENVELOPES PROPOSTAS.
CONCORRÊNCIA Nº 001/2015.
A Comissão Permanente de Licitação através de sua 
Presidente torna público e para conhecimento dos 
interessados que em sessão do dia 29 de Maio de 
2015 às 09:00 horas, resolve habilitar todos os 
licitantes, ou seja, Construtora Estrutural Ltda.; 
JOFEGE Pavimentação e Construção Ltda. e ENGEP – 
Engenharia e Pavimentação Ltda., ficando aprazado 
para o dia 15 de Junho de 2015 às 11:00 horas, a 
abertura dos envelopes propostas de todas as 
licitantes descritas acima, no Departamento de 
Licitações e Contratos.  
Esther Lana Vieira                                        
Presidente    

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONVITE Nº 013/2015
Tarcísio Cleto Chiavegato, Prefeito do Município de 
Jaguariúna, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições e tendo transcorrido o prazo recursal,  
HOMOLOGA o certame licitatório citado acima e 
ADJUDICA o objeto em  favor da licitante G. Pires 
Ltda., com o valor de R$ 164,00 (cento e sessenta e 
quatro reais) por hora, perfazendo o valor total 
estimado de R$ 75.440,00 (setenta e cinco mil, 
quatrocentos e quarenta reais).                  
Secretaria de Gabinete, 03 de Junho de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito 

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 068/2015.
Torna-se público e para conhecimento dos interessa-
dos que o Pregão acima mencionado, tendo como 
objeto a aquisição de 01 (uma) máquina pá 
carregadeira, foi Adjudicado e Homologado em 22 e 
29 de Maio de 2015, em favor da licitante MK – 
Máquinas e Equipamentos Ltda., com o valor de R$ 
203.900,00 (duzentos e três mil e novecentos reais).
Aline Fernanda Arruda Leite – Pregoeira
Tarcísio Cleto Chiavegato – Prefeito

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 074/2015. – SISTEMA REGISTRO DE 
PREÇOS
Torna-se público e para conhecimento dos interessa-
dos que o Pregão acima mencionado, tendo como 
objeto a contratação de empresa para eventual e 
parcelada prestação de serviços de segurança, foi 
Adjudicado e Homologado em 28 de Maio de 2015, 
em favor da licitante Patriota Segurança Eirelli – EPP., 
com o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por 
profissional, perfazendo o valor total estimado de R$ 
98.000,00 (noventa e oito mil reais).
Aline Fernanda Arruda Leite – Pregoeira
Tarcísio Cleto Chiavegato – Prefeito

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 007/2015. 
Torna-se público e para conhecimento dos interessa-
dos que o Pregão acima mencionado, tendo como 
objeto a aquisição de instalação de Licença de uso de 
software para processar imagem através de OCR 
(Reconhecimento de Óptico de Caracteres), foi 
Adjudicado e Homologado em 01 de Junho de 2015, 
em favor da licitante Multiway Comércio e Representa-
ções Ltda., com o valor total de R$ 90.000,00 
(noventa mil reais).
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO DE ADITAMEN-
TO DE CONTRATO
Processo Administrativo nº 4.641/2014.
Locatária: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Locadores: Carlos José Tozzi e Helena BelucciTozzi
Fica renovada a vigência do contrato por mais 12 
(doze) meses a partir de 09 de Maio de 2015 para 
continuidade na locação de imóvel localizado a Rua 
Paraná 202/212, destinado a cozinha e refeitório dos 
servidores.
Valor mensal: R$ 5.090,94 (cinco mil, noventa reais e 
noventa e quatro centavos).
Valor total: R$ 61.091,28 (sessenta e um mil, noventa 
e um reais e vinte e oito centavos).
Continuam em vigor as demais cláusulas contratuais.
Secretaria de Gabinete, 08 de Maio de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO 
DE CONTRATO
Processo Administrativo nº 3691/2013.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Matekdata – Comércio e Serviços em 
Sistemas de Teleinformática Ltda. – EPP.
Fica renovada a vigência do contrato por mais 12 
(doze) meses a partir de 16 de Abril de 2015 para 
continuidade na prestação de serviços em assistência 
e suporte técnico nos equipamentos de PABX,
Valor mensal: R$ 536,00 (quinhentos e trinta e seis 
reais)
Valor total: R$ 6.432,00 (seis mil, quatrocentos e trinta 
e dois reais).
Continuam em vigor as demais cláusulas contratuais.
Secretaria de Gabinete, 08 de Abril de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 051/2015.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: M. M. Sá Comércio e Representações 
Ltda. – EPP.
Objeto: Aquisição de 50 (cinquenta) licenças de 
software Microsoft Office Home ande Business 2013.
Prazo de entrega: Em até 30 (trinta) dias,
Valor unitário: R$ 513,00 (quinhentos e treze reais).
Valor total: R$ 25.650,00 (vinte e cinco mil, seiscentos 
e cinquenta reais)
Secretaria de Gabinete, 18 de maio de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
Processo Administrativo nº 4.977/2015.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Alfa Laval Ltda.
Objeto: Manutenção e reprogramação do módulo de 
reles e controlador DCC da centrifuga DecanterAldec 
G 2-40.
Prazo de execução; 90 (noventa) dias
Valor total: R$ 12.787,35 (doze mil, setecentos e 
oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos).
Secretaria de Gabinete, 21 de Maio de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
022/2015
Processo Administrativo nº 2288/2015
Pregão Presencial nº 032/2015
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Detentora da Ata: Expressa Distribuidora de 
Medicamentos Ltda.
Objeto: Aquisição de medicamentos: Item 1: Até 12 
ampolas de Acetato De Gosserrelina 10,8 Mg - 
Seringa De Depot De Liberação Prolongada – Marca: 
Zodalex.
Vigência da Ata: 12 (doze) meses.
Valores unitários registrados: Item 1:  com o valor 
unitário de R$ 977,270 (novecentos e setenta e sete 
reais, duzentos e setenta milésimos de real).
Valor global estimado: R$ 11.727,24 (onze mil, 
setecentos e vinte e sete reais e vinte e quatro 
centavos).
Secretaria de Gabinete, 31 de março de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
026/2015
Processo Administrativo nº 2927/2015
Pregão Presencial nº 037/2015
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Detentora da Ata: Quality Medical Comércio e 
Distribuidora de Medicamentos Ltda.
Objeto: Aquisição de materiais odontológicos: Item 27: 
Até 150 unidades de broca esférica para baixa rotação 
nº 04, broca para uso odontológico; conforme 
legislação vigente para os instrumentos rotativos 
odontológicos; passível de esterilização em meios 
físico-químicos; embalada individualmente; contendo 
externamente marca comercial, numeração, 
procedência de fabricação. Marca: Microdont; Item 
28: Até 150 unidades de broca esférica para baixa 
rotação nº 06, broca para uso odontológico; conforme 
legislação vigente para os instrumentos rotativos 
odontológicos; passível de esterilização em meios 
físico-químicos; embalada individualmente; contendo 
externamente marca comercial, numeração, 
procedência de fabricação. Marca: Microdont; Item 
29: Até 150 unidades de broca esférica para baixa 
rotação nº 08, broca para uso odontológico; conforme 
legislação vigente para os instrumentos rotativos 
odontológicos; passível de esterilização em meios 
físico-químicos; embalada individualmente; contendo 
externamente marca comercial, numeração, 
procedência de fabricação. Marca: Microdont; Item 
42: Até 10 unidades de caneta de alta rotação extra 
torque 605c- 120x120. Marca: Ruca; Item 43: Até 10 
unidades de caneta de alta rotação extra torque 605c- 
260x260. Marca: Ruca; Item 50: Até 15 pacotes de 
abaixador de língua em madeira - pacote com 100 
unidades. Marca: Estilo; Item 52: Até 140 litros de 
água oxigenada 10 volumes. Embalagem com 1.000 
ml. Validade de no mínimo 2 anos a partir da entrega. 
Marca: Vic Pharma; Item 53: Até 1.100 litros de álcool 
etílico 70%. Embalagem 1.000 ml. Validade mínima 
de 2 anos a partir da entrega. Marca: Ciclo Farma; 
Item 54: Até 02 rolos de algodão hidrófilo. Embalagem 
com 500 gr. Marca: Nathalia; Item 55: Até 50 unidades 
de almotolia plástica transparente 120 ml. Marca: J 
Prolab; Item 61: Até 200 unidades de lâmina estéril 
para bisturi nº 15. Marca: Advantive; Item 62: Até 40 
litros de liquido de dakim - Embalagem contendo 
1.000 ml - com validade de no mínimo 01 ano a partir 
da entrega. Marca: Asfer; Item 63: Até 250 pares de 
luva cirúrgica estéril nº 7,0 - embalagem contendo o 
par. Marca: Sanro; Item 64: Até 250 pares de luva 
cirúrgica estéril nº 7,5 - embalagem contendo o par. 
Marca: Sanro; Item 65: Até 250 pares de luva cirúrgica 
estéril nº 8,0 - embalagem contendo o par. Marca: 

Sanro; Item 66: Até 250 pares de luva cirúrgica estéril 
nº 8,5 - embalagem contendo o par. Marca: Sanro.
Vigência da Ata: 12 (doze) meses.
Valores unitários registrados: Item 27: com valor 
unitário de R$ 1,40 (um real e quarenta centavos), 
totalizando o valor de R$ 210,00 (duzentos e dez 
reais); Item 28: com valor unitário de R$ 1,40 (um real 
e quarenta centavos), totalizando o valor de R$ 210,00 
(duzentos e dez reais); Item 29: com valor unitário de 
R$ 1,40 (um real e quarenta centavos), totalizando o 
valor de R$ 210,00 (duzentos e dez reais); Item 42: 
com valor unitário de R$ 180,70 (cento e oitenta reais 
e setenta centavos), totalizando o valor de R$ 
1.807,00 (um mil, oitocentos e sete reais); Item 43: 
com valor unitário de R$ 180,70 (cento e oitenta reais 
e setenta centavos), totalizando o valor de R$ 
1.807,00 (um mil, oitocentos e sete reais); Item 50: 
com valor unitário de R$ 2,91 (dois reais e noventa e 
um centavos), totalizando o valor de R$ 43,65 
(quarenta e três reais e sessenta e cinco centavos); 
Item 52: com valor unitário de R$ 2,79 (dois reais e 
setenta e nove centavos), totalizando o valor de R$ 
390,60 (trezentos e noventa reais e sessenta 
centavos); Item 53: com valor unitário de R$ 3,45 (três 
reais e quarenta e cinco centavos), totalizando o valor 
de R$ 3.795,00 (três mil, setecentos e noventa e cinco 
reais); Item 54: com valor unitário de R$ 7,50 (sete 
reais e cinquenta centavos), totalizando o valor de R$ 
15,00 (quinze reais); Item 55: com valor unitário de R$ 
1,27 (um real e vinte e sete centavos), totalizando o 
valor de R$ 63,50 (sessenta e três reais e cinquenta 
centavos); Item 61: com valor unitário de R$ 0,17 
(dezessete centavos), totalizando o valor de R$ 34,00 
(trinta e quatro reais); Item 62: com valor unitário de 
R$ 3,28 (três reais e vinte e oito centavos), totalizando 
o valor de R$ 131,20 (cento e trinta e um reais e vinte 
centavos); Item 63: com valor unitário de R$ 0,88 
(oitenta e oito centavos), totalizando o valor de R$ 
220,00 (duzentos e vinte reais); Item 64: com valor 
unitário de R$ 0,88 (oitenta e oito centavos), 
totalizando o valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte 
reais); Item 65: com valor unitário de R$ 0,88 (oitenta 
e oito centavos), totalizando o valor de R$ 220,00 
(duzentos e vinte reais) e Item 66: com valor unitário 
de R$ 0,88 (oitenta e oito centavos), totalizando o valor 
de R$ 176,00 (cento e setenta e seis reais).
Valor global estimado: R$ 9.552,95 (nove mil, 
quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa e cinco 
centavos).
Secretaria de Gabinete, 24 de abril de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
030/2015
Processo Administrativo nº 3292/2015
Pregão Presencial nº 047/2015
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Detentora da Ata: Labominas Laboratório de Prótese 
Dentária Eirelli - ME.
Objeto: Prestação de serviços para execução de 
próteses dentárias: Item 01: Até 270 unidades de 
Prótese total mandibular (inferior) ou Prótese total 
maxilar (superior); Item 02: Até 135 unidades de 
Prótese parcial removível superior ou inferior 
(incluindo-se o Item 2.1 do Edital); Item 03: Até 90 
unidades de Consertos de Próteses em geral; Item 05: 
Até 90 unidades de Próteses parcial removível 
provisória.
Vigência da Ata: 12 (doze) meses.
Valores unitários registrados: Item 01: com valor 
unitário R$ 76,90 (setenta e seis reais e noventa 
centavos), totalizando o valor de R$ 20.763,00 (vinte 
mil, setecentos e sessenta e três reais); Item 02: com 
o valor unitário R$ 124,00 (cento e vinte e quatro 
reais), totalizando o valor de R$ 16.740,00 (dezesseis 
mil, setecentos e quarenta reais), Item 03: com o valor 
unitário de R$ 49,00 (quarenta e nove reais), 
totalizando o valor de R$ 4.410,00 (quatro mil, 
quatrocentos e dez reais) e Item 05: com o valor 
unitário de R$ 119,90 (cento e dezenove reais e 
noventa centavos), totalizando o valor de R$ 
10.791,00 (dez mil, setecentos e noventa e um reais)
Valor global estimado: R$ 52.704,00 (cinquenta e dois 
mil, setecentos e quatro reais).
Secretaria de Gabinete, 13 de maio de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS
DEP. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
031/2015
Processo Administrativo nº 2938/2015

Pregão Presencial nº 038/2015
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna

Detentora da Ata: Bonetto Materiais para Construção 
Ltda.
Objeto: Aquisição de Materiais de Pintura: 
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Vigência da Ata: 12 (doze) meses.
Valores unitários registrados: Item 01, com o valor 
unitário de R$ 7,75 (sete reais e setenta e cinco 
centavos) e total de R$ 7.750,00 (sete mil, setecentos 
e cinquenta reais); Item 06, com o valor unitário de R$ 
3,15 (três reais e quinze centavos) e total de R$ 63,00 
(sessenta e três reais); Item 15, com o valor unitário de 
R$ 55,85 (cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco 
centavos) e total de R$ 279,25 (duzentos e setenta e 
nove reais e vinte e cinco centavos); Item 16, com o 
valor unitário de R$ 55,85 (cinquenta e cinco reais e 
oitenta e cinco centavos) e total de R$ 558,50 
(quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta 

centavos); Item 17, com o valor unitário de R$ 70,20 
(setenta reais e vinte centavos) e total de R$ 702,00 
(setecentos e dois reais); Item 18, com o valor unitário 
de R$ 55,85 (cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco 
centavos) e total de R$ 2.792,50 (dois mil, setecentos 
e noventa e dois reais e cinquenta centavos); Item 19, 
com o valor unitário de R$ 55,85 (cinquenta e cinco 
reais e oitenta e cinco centavos) e total de R$ 558,50 
(quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta 
centavos); Item 20, com o valor unitário de R$ 55,85 
(cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) e 
total de R$ 279,25 (duzentos e setenta e nove reais e 
vinte e cinco centavos); Item 22, com o valor unitário 

de R$ 3,48 (três reais e quarenta e oito centavos) e 
total de R$ 34,80 (trinta e quatro reais e oitenta 
centavos); Item 23, com o valor unitário de R$ 4,02 
(quatro reais e dois centavos) e total de R$ 40,20 
(quarenta reais e vinte centavos); Item 27, com o valor 
unitário de R$ 10,72 (dez reais e setenta e dois 
centavos) e total de R$ 1.072,00 (um mil e setenta e 
dois reais); Item 28, com o valor unitário de R$ 2,91 
(dois reais e noventa e um centavos) e total de R$ 
291,00 (duzentos e noventa e um reais); Item 30, com 
o valor unitário de R$ 3,84 (três reais e oitenta e 
quatro centavos) e total de R$ 384,00 (trezentos e 
oitenta e quatro reais); Item 31, com o valor unitário de 
R$ 4,16 (quatro reais e dezesseis centavos) e total de 

R$ 416,00 (quatrocentos e dezesseis reais); Item 33, 
com o valor unitário de R$ 6,37 (seis reais e trinta e 
sete centavos) e total de R$ 637,00 (seiscentos e 
trinta e sete reais); Item 35, com o valor unitário de R$ 
10,39 (dez reais e trinta e nove centavos) e total de R$ 
519,50 (quinhentos e dezenove reais e cinquenta 
centavos); Item 38, com o valor unitário de R$ 11,40 
(onze reais e quarenta centavos) e total de R$ 171,00 
(cento e setenta e um reais); Item 43, com o valor 
unitário de R$ 3,54 (três reais e cinquenta e quatro 
centavos) e total de R$ 1.062,00 (um mil e sessenta e 
dois reais); Item 44, com o valor unitário de R$ 3,37 
(três reais e trinta e sete centavos) e total de R$ 
1.011,00 (um mil e onze reais); Item 45, com o valor 

unitário de R$ 8,29 (oito reais e vinte e nove centavos) 
e total de R$ 16.580,00 (dezesseis mil, quinhentos e 
oitenta reais); Item 56, com o valor unitário de R$ 
59,78 (cinquenta e nove reais e setenta e oito 
centavos) e total de R$ 2.989,00 (dois mil, novecentos 
e oitenta e nove reais) e Item 57, com o valor unitário 
de R$ 66,81 (sessenta e seis reais oitenta e um 
centavos) e total de R$ 3.340,50 (três mil, trezentos e 
quarenta reais e cinquenta centavos)
Valor global estimado: R$ 41.531,00 (quarenta e um 
mil, quinhentos e trinta e um reais).
Secretaria de Gabinete, 14 de maio de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
032/2015
Processo Administrativo nº 2938/2015

Pregão Presencial nº 038/2015
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna

Detentora da Ata: Suprema Comercial Eirelli - EPP
Objeto: Aquisição de Materiais de Pintura: 
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Vigência da Ata: 12 (doze) meses.
Valores unitários registrados: Item 10, com o valor 
unitário de R$ 55,85 (cinquenta e cinco reais e oitenta 
e cinco centavos) e total de R$ 2.792,50 (dois mil, 
setecentos e noventa e dois reais e cinquenta 
centavos); Item 11, com o valor unitário de R$ 53,99 
(cinquenta e três reais e noventa e nove centavos) e 
total de R$ 2.699,50 (dois mil, seiscentos e noventa e 
nove reais e cinquenta centavos); Item 12, com o valor 
unitário de R$ 53,90 (cinquenta e três reais e noventa 

centavos) e total de R$ 2.695,00 (dois mil, seiscentos 
e noventa e cinco reais); Item 13, com o valor unitário 
de R$ 53,90 (cinquenta e três reais e noventa 
centavos) e total de R$ 10.780,00 (dez mil, 
setecentos e oitenta reais); Item 14, com o valor 
unitário de R$ 60,00 (sessenta reais) e total de R$ 
12.000,00 (doze mil reais); Item 46, com o valor 
unitário de R$ 183,10 (cento e oitenta e três reais e 
dez centavos) e total de R$ 18.310,00 (dezoito mil, 
trezentos e dez reais); Item 47,com o valor unitário de 

R$ 183,10 (cento e oitenta e três reais e dez centavos) 
e total de R$ 18.310,00 (dezoito mil, trezentos e dez 
reais); Item 48, com o valor unitário de R$ 195,00 
(cento e noventa e cinco reais) e total de R$ 
19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais); Item 49, 
com o valor unitário de R$ 131,00 (cento e trinta e um 
reais) e total de R$ 2.620,00 (dois mil, seiscentos e 
vinte reais); Item 50, com o valor unitário de R$ 
131,00 (cento e trinta e um reais) e total de R$ 
13.100,00 (treze mil e cem reais); Item 51, com o 

valor unitário de R$ 131,00 (cento e trinta e um reais) 
e total de R$ 655,00 (seiscentos e cinquenta e cinco 
reais); Item 52, com o valor unitário de R$ 131,00 
(cento e trinta e um reais) e total de R$ 655,00 
(seiscentos e cinquenta e cinco reais); Item 53, com o 
valor unitário de R$ 131,00 (cento e trinta e um reais) 
e total de R$ 655,00 (seiscentos e cinquenta e cinco 
reais); Item 54, com o valor unitário de R$ 131,00 
(cento e trinta e um reais) e total de R$ 655,00 
(seiscentos e cinquenta e cinco reais) e item 55, com 

o valor unitário de R$ 131,00 (cento e trinta e um 
reais) e total de R$ 6.550,00 (seis mil, quinhentos e 
cinquenta reais).
Valor global estimado: R$ 111.977,00 (cento e onze 
mil, novecentos e setenta e sete reais).
Secretaria de Gabinete, 14 de maio de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
036/2015
Processo Administrativo nº 1995/2015
Pregão Presencial nº 028/2015
Orgão Gerenciador: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Detentora da Ata: Cicero Aparecido Viturino 
26744398822.
Objeto: Prestação de serviços de manutenção e 
reparos em fibra óptica. 
Vigência da Ata: 12 (doze) meses.
Valor unitário registrado: Valor por hora R$ 100,00 
(cem reais)
Valor total estimado: R$ 50.000,00 (cinquenta mil 
reais).
Secretaria de Gabinete, 18 de maio de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
033/2015
Processo Administrativo nº 3421/2015
Pregão Presencial nº 054/2015
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Detentora da Ata: Amplatex Indústria de Produtos 
Químicos Ltda - EPP
Objeto: Aquisição de tintas especiais para sinalização 
viária: Item 01: 200 (duzentos) baldes de tinta para 
sinalização viária – cor BRANCA – Marca: SUPER 
ROAD; Item 02: 200 (duzentos) baldes de Tinta para 

sinalização viária – cor AMARELA – Marca: SUPER 
ROAD.
Vigência da Ata: 08 (oito) meses.
Valores unitários registrados: Item 01, com valor 
unitário de R$ 170,00 (cento e setenta reais), 
totalizando o valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil 
reais) e Item 02, com valor unitário de R$ 174,50 
(cento e setenta e quatro reais e cinquenta centavos), 
totalizando o valor de R$ 34.900,00 (trinta e quatro mil 
e novecentos reais).
Valor global estimado: R$ 68.900,00 (sessenta e oito 
mil e novecentos reais).
Secretaria de Gabinete, 18 de maio de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
034/2015
Processo Administrativo nº 3421/2015
Pregão Presencial nº 054/2015
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Detentora da Ata: Viacolor Indústria e Comércio de 
Tintas Ltda.
Objeto: Aquisição de tintas especiais para sinalização 
viária: Item 03: 50 (cinquenta) baldes de Tinta para 
sinalização viária – cor PRETO – Marca: VIACOLOR; 
Item 04: 10 (dez) baldes de Tinta para sinalização viária 
– cor VERMELHA – VIACOLOR. 
Vigência da Ata: 08 (oito) meses.
Valores unitários registrados: Item 03, com valor 

unitário de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 
totalizando o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e 
quinhentos reais) e Item 04, com valor unitário de R$ 
150,00 (cento e cinquenta reais), totalizando o valor de 
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
Valor global estimado: R$ 9.000,00 (nove mil reais).
Secretaria de Gabinete, 18 de maio de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
035/2015
Processo Administrativo nº 3421/2015
Pregão Presencial nº 054/2015
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Detentora da Ata: Vimaster Indústria e Comércio de 
Componentes de vidro Ltda.
Objeto: Aquisição de tintas especiais para sinalização 
viária: Item 05: 20 (vinte) baldes de Tinta para 
sinalização viária – cor AZUL – Marca: VIMASTER.
Vigência da Ata: 08 (oito) meses.
Valores unitários registrados: Item 05, com o valor 
unitário de R$ 174,80 (cento e setenta e quatro reais e 
oitenta centavos).
Valor global estimado: R$ 3.496,00 (três mil, 
quatrocentos e noventa e seis reais).
Secretaria de Gabinete, 18 de maio de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
037/2015
Processo Administrativo nº 3600/2015
Pregão Presencial nº 055/2015
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Detentora da Ata: Nova Natural Farmácia de Manipula-
ção e Homeopatia Ltda - EPP.
Objeto: Aquisição de medicamentos manipulados: Item 
01: 50 (cinquenta) frascos de FORMULA: ACIDO 
ACETICO GLACIAL 2% + VEICULO QSP - FR C/ 20 ML 
- Fornecedor/Fabricante: Nova Natural; Item 02: 100 
(cem) frascos de FORMULA: ACIDO TRICLOROACETICO 
3% + ÁGUA DESTILADA QSP 10 ML - FR C/ 10 ML - 
Fornecedor/Fabricante: Nova Natural; Item 03: 100 
(cem) frascos de FORMULA: ACIDO TRICLOROACETICO 
5% + ÁGUA DESTILADA QSP 10 ML - FR C/ 10 ML – 
Fornecedor/Fabricante: Nova Natural; Item 04: 100 
(cem) frascos de FORMULA: ACIDO TRICLOROACETICO 
80% + ÁGUA DESTILADA QSP 10 ML - FR C/ 10 ML – 
Fornecedor/Fabricante: Nova Natural; Item 05: 30 
(trinta) tubos de FORMULA: PERCLORETO DE FERRO III 
2% + GEL QSP 50G - TB 50 G – Fornecedor/Fabrican-
te: Nova Natural; Item 06: 100 (cem) frascos de 
FORMULA: PODOFILINA 20% + VEICULO QSP - FR 
COM 10 ML – Fornecedor/Fabricante: Nova Natural; 
Item 08: 50 (cinquenta) frascos de FORMULA: ÓLEO 
DE BÉTULA COM ARNICA - FR COM 100 ML – 
Fornecedor/Fabricante: Nova Natural; Item 09: 300 
(trezentos) potes de FÓRMULA: PAPAÍNA EM PÓ - 
POTE COM 50 GR – Fornecedor/Fabricante: Nova 

Natural.
Vigência da Ata: 12 (doze) meses.
Valores unitários registrados: Item 01, com valor 
unitário de R$ 13,50 (treze reais e cinquenta centavos), 
totalizando o valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta 
e cinco reais); Item 02, com valor unitário de R$ 11,50 
(onze reais e cinquenta centavos), totalizando o valor 
de 1.150,00 (um mil, cento e cinquenta reais); Item 03, 
com valor unitário de R$ 14,00 (quatorze reais), 
totalizando o valor de R$ 1.400,00 (um mil e 
quartocentos reais); Item 04, com valor unitário de R$ 
21,50 (vinte e um reais e cinquenta centavos), 
totalizando o valor de R$ 2.150,00 (dois mil, cento e 
cinquenta reais); Item 05, com valor unitário de R$ 
14,50 (quatorze reais e cinquenta centavos), 
totalizando o valor de R$ 435,00 (quatrocentos e trinta 
e cinco reais); Item 06, com valor unitário de R$ 26,00 
(vinte e seis reais), totalizando o valor de R$ 2.600,00 
(dois mil e seiscentos reais); Item 08, com valor unitário 
de R$ 27,00 (vinte e sete reais), totalizando o valor de 
R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais) e 
Item 09, com valor unitário de R$ 25,00 (vinte e cinco 
reais), totalizando o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e 
quinhentos reais).
Valor global estimado: R$ 17.260,00 (dezessete mil, 
duzentos e sessenta reais).
Secretaria de Gabinete, 19 de maio de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito
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DECRETO Nº 3.331, de 25 de maio de 2015.

Dispõe sobre autorização para remanejamentos, 
transposições e/ou transferências entre rubricas do 
Orçamento do exercício de 2015.

TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município 
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei e, de 
conformidade com o que preceitua o art. 4º, III, da Lei 
Municipal nº 2.260, de 05 de dezembro de 2014,
DECRETA:
Art. 1º Fica o Departamento de Contabilidade e 
Orçamento da Secretaria de Administração e Finanças 
autorizado a efetuar remanejamentos, transposições 
e/ou transferências, no valor total de R$ 950.000,00 
(novecentos e cinquenta mil reais), conforme as 
seguintes dotações orçamentárias vigentes:

DE:
02.122.3390.39.00 Outros Servs. Terc.-Pes-
soa Jurídica................ F=18 R$ 
350.000,00
12.361.3390.36.00 Outros Servs. Terc.-Pes-
soa Física................... F=123 R$ 
300.000,00
17.512.4490.51.00 Obras e 
Instalações......................................... F=339 
R$ 300.000,00
 
TOTAL............................................................ 
 R$ 950.000,00

PARA:
04.122.4490.52.00 Equipamentos e Material 
Permanente............. F=67 R$ 
50.000,00
04.122.3390.39.00 Outros Servs. Terc.- 
Pessoa Jurídica............... F=76 R$ 
   300.000,00
12.365.3390.39.00 Outros Servs. Terc.- 
Pessoa Jurídica............... F=106 R$ 
300.000,00
27.812.3390.39.00 Outros Servs. Terc.- 
Pessoa Jurídica............... F=202 R$ 
100.000,00
08.241.3390.39.00 Outros Servs. Terc.- 
Pessoa Jurídica............... F=265 R$ 
100.000,00
18.541.3390.39.00 Outros Servs. Terc.- 
Pessoa Jurídica............... F=320 R$ 
100.000,00
 
TOTAL............................................................ 
 R$ 950.000,00

Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 25 de maio 
de 2015.

TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO
Prefeito
Publicado no Departamento de Expediente e Registro 
da Secretaria de Governo, na data supra.

GUSTAVO DURLACHER
Secretário de Governo

DECRETO Nº 3.334, de 28 de maio de 2015.

Regulamenta, no âmbito do Município de Jaguariúna, a 
utilização da Modalidade de Licitação denominada 
“PREGÃO ELETRÔNICO”, para aquisição de bens e 
serviços comuns e dá outras providências.

TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município 
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso da 
competência prevista no inciso II, art. 30 da Constitui-
ção Federal e das disposições de que trata a Lei 
10.520, de 17 de julho de 2002,
DECRETA:
Art. 1o  A modalidade de licitação pregão, na forma 
eletrônica, de acordo com o disposto no § 1o do art. 2o 
da Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, destina-se 
à aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito 
municipal, e submete-se ao regulamento estabelecido 
neste Decreto.
Parágrafo único - Subordinam-se ao disposto neste 
Decreto, além dos órgãos da Administração Pública 
Municipal Direta, os fundos especiais, as autarquias, as 
fundações públicas, as sociedades de economia mista 
e as demais entidades controladas direta ou 
indiretamente pelo município.
Art. 2o  O pregão, na forma eletrônica, como modalida-
de de licitação do tipo menor preço, realizar-se-á 
quando a disputa pelo fornecimento de bens ou 
serviços comuns for feita à distância em sessão 
pública, por meio de sistema que promova a comunica-
ção pela internet.
§ 1o  Consideram-se bens e serviços comuns, aqueles 
cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser 
objetivamente definidos pelo edital, por meio de 

especificações usuais do mercado.
§ 2o  Para o julgamento das propostas, serão fixados 
critérios objetivos que permitam aferir o menor preço, 
devendo ser considerados os prazos para a execução 
do contrato e do fornecimento, as especificações 
técnicas, os parâmetros mínimos de desempenho e de 
qualidade e as demais condições definidas no edital.
§ 3o  O sistema referido no caput será dotado de 
recursos de criptografia e de autenticação que 
garantam condições de segurança em todas as etapas 
do certame.
§ 4º- O pregão, na forma eletrônica, será conduzido 
pelo órgão ou entidade promotora da licitação, com 
apoio técnico e operacional de entidades devidamente 
qualificadas e credenciadas, inclusive as Bolsas de 
Mercadorias, devendo estas, estarem organizadas sob 
a forma de Sociedades Civis sem fins lucrativos e com 
a participação plural de corretoras que operem 
sistemas eletrônicos unificados de pregão.
Art. 3o  Deverão ser previamente credenciados perante 
o provedor do sistema eletrônico a autoridade 
competente do órgão promotor da licitação, o 
pregoeiro, os membros da equipe de apoio e os 
licitantes que participam do pregão na forma eletrônica.
§ 1o  O credenciamento dar-se-á pela atribuição de 
chave de identificação e de senha, pessoal e intransfe-
rível, para acesso ao sistema eletrônico.
§ 2o   A chave de identificação e a senha poderão ser 
utilizadas em qualquer pregão na forma eletrônica, 
salvo quando cancelada por solicitação do credenciado 
ou em virtude de seu descadastramento perante o 
sistema eletrônico.
§ 3o  A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser 
comunicada imediatamente ao provedor do sistema, 
para imediato bloqueio de acesso.
§ 4o  O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua 
responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu represen-
tante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão 
promotor da licitação responsabilidade por eventuais 
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 
por terceiros.
§ 5o  O credenciamento junto ao provedor do sistema 
implica a responsabilidade legal do licitante e a 
presunção de sua capacidade técnica para realização 
das transações inerentes ao pregão na forma 
eletrônica.
Art. 4o  Nas licitações para aquisição de bens e 
serviços comuns será obrigatória a modalidade pregão, 
sendo preferencial a utilização da sua forma eletrônica.
Art. 5o  A licitação na modalidade de pregão é 
condicionada aos princípios básicos da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, 
eficiência, probidade administrativa, vinculação ao 
instrumento convocatório e do julgamento objetivo, 
bem como aos princípios correlatos da razoabilidade, 
competitividade e proporcionalidade.
Parágrafo único.  As normas disciplinadoras da licitação 
serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não 
comprometam o interesse da administração, o princípio 
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
Art. 6o  Os participantes de licitação na modalidade de 
pregão, na forma eletrônica, têm direito público 
subjetivo à fiel observância do procedimento 
estabelecido neste Decreto, podendo qualquer 
interessado acompanhar o seu desenvolvimento em 
tempo real, por meio da internet.
Art. 7o  À autoridade competente, de acordo com as 
atribuições previstas no regimento ou estatuto do órgão 
ou da entidade, cabe:
I - designar e solicitar, junto ao provedor do sistema, o 
credenciamento do pregoeiro e dos componentes da 
equipe de apoio;
II - indicar o provedor do sistema;
III - determinar a abertura do processo licitatório;
IV - decidir os recursos contra atos do pregoeiro 
quando este mantiver sua decisão;
V - adjudicar o objeto da licitação, quando houver 
recurso;
VI - homologar o resultado da licitação; e
VII - celebrar o contrato.
Art. 8o  Na fase preparatória do pregão, na forma 
eletrônica, será observado o seguinte:
I - elaboração de termo de referência pelo órgão 
requisitante, com indicação do objeto de forma precisa, 
suficiente e clara, vedadas especificações que, por 
excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou 
frustrem a competição ou sua realização;
II - aprovação do termo de referência pela autoridade 
competente;
III - apresentação de justificativa da necessidade da 
contratação;
IV - elaboração do edital, estabelecendo critérios de 
aceitação das propostas;
V - definição das exigências de habilitação, das 
sanções aplicáveis, inclusive no que se refere aos 
prazos e às condições que, pelas suas particularidades, 
sejam consideradas relevantes para a celebração e 
execução do contrato e o atendimento das necessida-
des da administração; e
VI - designação do pregoeiro e de sua equipe de apoio.
§ 1o  A autoridade competente motivará os atos 
especificados nos incisos II e III, indicando os 
elementos técnicos fundamentais que o apóiam, bem 
como quanto aos elementos contidos no orçamento 
estimativo e no cronograma físico-financeiro de 
desembolso, se for o caso, elaborados pela administra-
ção.
§ 2o  O termo de referência é o documento que deverá 
conter elementos capazes de propiciar avaliação do 

custo pela administração diante de orçamento 
detalhado, definição dos métodos, estratégia de 
suprimento, valor estimado em planilhas de acordo 
com o preço de mercado, cronograma físico-financeiro, 
se for o caso, critério de aceitação do objeto, deveres 
do contratado e do contratante, procedimentos de 
fiscalização e gerenciamento do contrato, prazo de 
execução e sanções, de forma clara, concisa e objetiva.
Art. 9o  As designações do pregoeiro e da equipe de 
apoio devem recair nos servidores do órgão ou 
entidade promotora da licitação.
§ 1o  A equipe de apoio deverá ser integrada, em sua 
maioria, por servidores ocupantes de cargo efetivo ou 
emprego da administração pública, pertencentes, 
preferencialmente, ao quadro permanente do órgão ou 
entidade promotora da licitação.
§ 2o  A designação do pregoeiro, a critério da 
autoridade competente, poderá ocorrer para período de 
um ano, admitindo-se reconduções, ou para licitação 
específica.
Art. 10. Caberá ao pregoeiro, em especial:
I - coordenar o processo licitatório;
II - receber, examinar e decidir as impugnações e 
consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela 
sua elaboração;
III - conduzir a sessão pública na internet;
IV - verificar a conformidade da proposta com os 
requisitos estabelecidos no instrumento convocatório;
V - dirigir a etapa de lances;
VI - verificar e julgar as condições de habilitação;
VII - receber, examinar e decidir os recursos, 
encaminhando à autoridade competente quando 
mantiver sua decisão;
VIII - indicar o vencedor do certame;
IX - adjudicar o objeto, quando não houver recurso;
X - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e
XI - encaminhar o processo devidamente instruído à 
autoridade superior e propor a homologação.
Art. 11.  Caberá à equipe de apoio, dentre outras 
atribuições, auxiliar o pregoeiro em todas as fases do 
processo licitatório.
Art. 12.  Caberá ao licitante interessado em participar 
do pregão, na forma eletrônica:
I - credenciar-se no sistema eletrônico de apoio técnico 
operacional indicado e disponibilizado pelo município;
II - remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente por 
meio eletrônico, via internet, a proposta e, quando for o 
caso, seus anexos;
III - responsabilizar-se formalmente pelas transações 
efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e 
verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos 
praticados diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor 
da licitação responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 
terceiros;
IV - acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante o processo licitatório, responsabilizando-se 
pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 
sistema ou de sua desconexão;
V - comunicar imediatamente ao provedor do sistema 
qualquer acontecimento que possa comprometer o 
sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato 
bloqueio de acesso;
VI - utilizar-se da chave de identificação e da senha de 
acesso para participar do pregão na forma eletrônica; e
VII - solicitar o cancelamento da chave de identificação 
ou da senha de acesso por interesse próprio.
Parágrafo único.  O fornecedor descredenciado no 
sistema eletrônico terá sua chave de identificação e 
senha suspensas automaticamente.
Art. 13.  Para habilitação dos licitantes, será exigida, 
exclusivamente, a documentação relativa:
I - à habilitação jurídica;
II - à qualificação técnica;
III - à qualificação econômico-financeira;
IV - à regularidade fiscal com a Fazenda Nacional, o 
sistema da seguridade social e o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço - FGTS;
V - à regularidade fiscal perante as Fazendas Estaduais 
e Municipais, quando for o caso; e
VI - ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 
7o da Constituição e no inciso XVIII do art. 78 da Lei no 
8.666, de 1993.
§ 1º- A habilitação dos licitantes será verificada através 
das seguintes formas conforme a determinação do 
edital:
a) Por meio do SICAF, nos documentos por ele 
abrangidos, quando dos procedimentos licitatórios 
realizados pelos órgãos ou entidades que aderirem ao 
SICAF.
b) Através  do próprio portal eletrônico que disponibilize 
a ferramenta de inclusão dos documentos exigidos em 
edital  em forma digitalizada /ou escaneada (sempre 
em forma de  reconhecimento de firma por 
verdadeiros), a qual por ocasião do cadastramento da 
proposta, o licitante simultaneamente em ato continuo 
deverá cadastrar (junto ao portal eletrônico em arquivo 
especifico) os documentos exigidos em edital, que 
estes tão somente serão conhecidos (pelo pregoeiro e 
de forma publica) após o termino do  tempo randômico 
e ou prorrogação automática,  e tão somente os 
documentos do  licitante vencedor.  Documentos estes 
que devem ser anexados em sua forma original e/ou 
por verdadeiros por ocasião da assinatura do contrato.
c) Envio de documentos pelos licitantes por  via postal 
ou entrega dos mesmos na entidade ou órgão 
responsável pela licitação, por prepostos ou responsá-
veis diretos da licitante.
§2º  A documentação exigida para atender ao disposto 

nos incisos I, III, IV e V deste artigo poderá – mediante 
regra expressa em edital, ser substituída pelo registro 
cadastral no SICAF ou, em se tratando de órgão ou 
entidade não abrangida pelo referido Sistema, por 
certificado de registro cadastral que atenda aos 
requisitos previstos na legislação geral.
Art. 14.  Quando permitida a participação de empresas 
estrangeiras na licitação, as exigências de habilitação 
serão atendidas mediante documentos equivalentes, 
autenticados pelos respectivos consulados ou 
embaixadas e traduzidos por tradutor juramentado no 
Brasil.
Art. 15.  Quando permitida a participação de consórcio 
de empresas, serão exigidos:
I - comprovação da existência de compromisso público 
ou particular de constituição de consórcio, com 
indicação da empresa-líder, que deverá atender às 
condições de liderança estipuladas no edital e será a 
representante das consorciadas perante o município;
II - apresentação da documentação de habilitação 
especificada no instrumento convocatório por empresa 
consorciada;
III - comprovação da capacidade técnica do consórcio 
pelo somatório dos quantitativos de cada consorciado, 
na forma estabelecida no edital;
IV - demonstração, por empresa consorciada, do 
atendimento aos índices contábeis definidos no edital, 
para fins de qualificação econômico-financeira;
V - responsabilidade solidária das empresas consorcia-
das pelas obrigações do consórcio, nas fases de 
licitação e durante a vigência do contrato;
VI - obrigatoriedade de liderança por empresa brasileira 
no consórcio formado por empresas brasileiras e 
estrangeiras, observado o disposto no inciso I; e
VII - constituição e registro do consórcio antes da 
celebração do contrato.
Parágrafo único.  Fica impedida a participação de 
empresa consorciada, na mesma licitação, por 
intermédio de mais de um consórcio ou 
isoladamente.
Art. 16.  A fase externa do pregão, na forma 
eletrônica, será iniciada com a convocação dos 
interessados por meio de publicação de aviso, 
observados os valores estimados para contratação 
e os meios de divulgação a seguir indicados:
I - até R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil 
reais):
a) Diário Oficial do Município; e
b) meio eletrônico, na internet;
II - acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e 
cinqüenta mil reais) 
a) Diário Oficial do Município;
b) meio eletrônico, na internet; e
c) jornal de grande circulação;
§ 1º- Os valores estipulados nos incisos I e II 
acompanharão as alterações verificadas nos 
limites indicados nas alíneas “b” e “c” do artigo 23, 
inciso II, da Lei Federal 8.666/93.
§ 2º- O aviso do edital conterá a definição precisa, 
suficiente e clara do objeto, a indicação dos locais, 
dias e horários em que poderá ser lida ou obtida a 
íntegra do edital, bem como o endereço eletrônico 
onde ocorrerá a sessão pública, a data e hora de 
sua realização e a indicação de que o pregão, na 
forma eletrônica, será realizado por meio da 
internet.
§ 3o  A publicação referida neste artigo poderá ser 
feita em sítios oficiais da administração pública, na 
internet, desde que certificado digitalmente por 
autoridade certificadora credenciada no âmbito da 
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - 
ICP-Brasil.
§4o  O prazo fixado para a apresentação das 
propostas, contado a partir da publicação do aviso, 
não será inferior a oito dias úteis.
§ 5o  Todos os horários estabelecidos no edital, no 
aviso e durante a sessão pública observarão, para 
todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito 
Federal, inclusive para contagem de tempo e 
registro no sistema eletrônico e na documentação 
relativa ao certame.
§ 6o  Na divulgação de pregão realizado para o 
sistema de registro de preços, independentemente 
do valor estimado, será adotado o disposto no 
inciso II.
Art. 17.  Até dois dias úteis antes da data fixada 
para abertura da sessão pública, qualquer pessoa 
poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na 
forma eletrônica.
§ 1o  Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor 
responsável pela elaboração do edital, decidir 
sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro 
horas.
§ 2o  Acolhida a impugnação contra o ato convoca-
tório, será definida e publicada nova data para 
realização do certame.
Art. 18.  Os pedidos de esclarecimentos referentes 
ao processo licitatório deverão ser enviados ao 
pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data 
fixada para abertura da sessão pública, exclusiva-
mente por meio eletrônico via internet, no 
endereço indicado no edital.
Art. 19.  Qualquer modificação no edital exige 
divulgação pelo mesmo instrumento de publicação 
em que se deu o texto original, reabrindo-se o 
prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas.
Art. 20.  Após a divulgação do edital no endereço 
eletrônico, os licitantes deverão encaminhar 
proposta com a descrição do objeto ofertado e o 

preço e, se for o caso, o respectivo anexo, até a 
data e hora marcadas para abertura da sessão, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 
quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a 
fase de recebimento de propostas.
§ 1o  A participação no pregão eletrônico dar-se-á 
pela utilização da senha privativa do licitante.
§ 2o  Para participação no pregão eletrônico, o 
licitante deverá manifestar, em campo próprio do 
sistema eletrônico, que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação e que sua proposta está 
em conformidade com as exigências do instrumen-
to convocatório.
§ 3o  A declaração falsa relativa ao cumprimento 
dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o 
licitante às sanções previstas neste Decreto.
§ 4o  Até a abertura da sessão, os licitantes 
poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada.
Art. 21.  A partir do horário previsto no edital, a 
sessão pública na internet será aberta por 
comando do pregoeiro com a utilização de sua 
chave de acesso e senha.
§ 1o  Os licitantes poderão participar da sessão 
pública na internet, devendo utilizar sua chave de 
acesso e senha.
§ 2o  O pregoeiro verificará as propostas apresen-
tadas, desclassificando aquelas que não estejam 
em conformidade com os requisitos estabelecidos 
no edital.
§ 3o  A desclassificação de proposta será sempre 
fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os 
participantes.
§ 4o  As propostas contendo a descrição do objeto, 
valor e eventuais anexos estarão disponíveis na 
internet.
§ 5o  O sistema disponibilizará campo próprio para 
troca de mensagens entre o pregoeiro e os 
licitantes.
Art. 22.  O sistema ordenará, automaticamente, as 
propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que 
somente estas participarão da fase de lance.
Parágrafo Único. O pregoeiro poderá ter acesso, na 
etapa de classificação das propostas, a razão 
social dos licitantes para efetuar consultas junto ao 
Tribunal de Contas de São Paulo e também a lista 
municipal de licitantes inidôneos com intuito de 
impedir a participação de licitantes penalizados.
Art. 23.  Classificadas as propostas, o pregoeiro 
dará início à fase competitiva, quando então os 
licitantes poderão encaminhar lances exclusiva-
mente por meio do sistema eletrônico.
§ 1o  No que se refere aos lances, o licitante será 
imediatamente informado do seu recebimento e do 
valor consignado no registro.
§ 2o  Os licitantes poderão oferecer lances 
sucessivos, observados o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no 
edital.
§ 3o  O licitante somente poderá oferecer lance 
inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 
sistema.
§ 4o  Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, 
prevalecendo aquele que for recebido e registrado 
primeiro.
§ 5o  Durante a sessão pública, os licitantes serão 
informados, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado, vedada a identificação do 
licitante.
§ 6o  A etapa de lances da sessão pública será 
encerrada por decisão do pregoeiro.
§ 7o  O sistema eletrônico encaminhará aviso de 
fechamento iminente dos lances, após o que 
transcorrerá período de tempo de até trinta 
minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual 
será automaticamente encerrada a recepção de 
lances.
§ 8º Ao invés da regra prevista o §7º deste artigo, 
poderá ser estipulado em edital o fechamento dos 
lances via “prorrogação automática”, momento em 
que o pregão se encerrará apenas quando o 
certame ficar sem receber lances pelo período de 2 
(dois) minutos consecutivos, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances, 
caso contrário serão feitas prorrogações automáti-
cas visando a continuidade da disputa.
§ 9o  Após o encerramento da etapa de lances da 
sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante 
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para 
que seja obtida melhor proposta, observado o 
critério de julgamento, não se admitindo negociar 
condições diferentes daquelas previstas no edital.
§ 10. A negociação será realizada por meio do 
sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes.
§ 11.  No caso de desconexão do pregoeiro, no 
decorrer da etapa de lances, se o sistema 
eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os 
lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo 
dos atos realizados.
§ 12.  Quando a desconexão do pregoeiro persistir 
por tempo superior a dez minutos, a sessão do 
pregão na forma eletrônica será suspensa e 
reiniciada somente após comunicação aos 
participantes, no endereço eletrônico utilizado para 
divulgação.
Art. 24.  Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro 
examinará a proposta classificada em primeiro lugar  
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quanto à compatibilidade do preço em relação ao 
estimado para contratação e verificará a habilitação do 
licitante conforme disposições do edital.
§ 1º- A habilitação dos licitantes será verificada por 
meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, 
quando dos procedimentos licitatórios realizados 
órgãos ou entidades que aderirem ao SICAF. Caso 
contrário, dar-se-á mediante a verificação da 
documentação enviada pelos licitantes, via postal ou 
entrega da mesma na entidade ou órgão responsável 
pela licitação, por prepostos ou responsáveis diretos da 
licitante.
§ 2º- Os documentos exigidos para habilitação que não 
estejam contemplados no SICAF, inclusive quando 
houver necessidade de envio de anexos, deverão ser 
apresentados inclusive via fax, no prazo definido no 
edital, após solicitação do pregoeiro no sistema 
eletrônico.
§ 3o  Os documentos e anexos exigidos, quando 
remetidos via fax, deverão ser apresentados em 
original ou por cópia autenticada, nos prazos 
estabelecidos no edital.
§ 4o  Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão 
promotor do certame nos sítios oficiais de órgãos e 
entidades emissores de certidões constitui meio legal 
de prova.
§ 5o  Se a proposta não for aceitável ou se o licitante 
não atender às exigências habilitatórias, o pregoeiro 
examinará a proposta subseqüente e, assim 
sucessivamente, na ordem de classificação, até a 
apuração de uma proposta que atenda ao edital.
§ 6o  No caso de contratação de serviços comuns em 
que a legislação ou o edital exija apresentação de 
planilha de composição de preços, esta deverá ser 
encaminhada de imediato por meio eletrônico, com os 
respectivos valores readequados ao lance vencedor.
§ 7o  No pregão, na forma eletrônica, realizado para o 
sistema de registro de preços, quando a proposta do 
licitante vencedor não atender ao quantitativo total 
estimado para a contratação, respeitada a ordem de 
classificação, poderão ser convocados tantos licitantes 
quantos forem necessários para alcançar o total 
estimado, observado o preço da proposta vencedora.
§ 8o  Os demais procedimentos referentes ao sistema 
de registro de preços ficam submetidos à norma 
específica que regulamenta o art. 15 da Lei no 8.666, 
de 1993.
§ 9o  Constatado o atendimento às exigências fixadas 
no edital, o licitante será declarado vencedor.
Art. 25.  Declarado o vencedor, qualquer licitante 
poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e 
motivada, em campo próprio do sistema, manifestar 
sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o 
prazo de três dias para apresentar as razões de 
recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, 
intimados para, querendo, apresentarem contra-razões 
em igual prazo, que começará a contar do término do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos 
seus interesses.
§ 1o  A falta de manifestação imediata e motivada do 
licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do 
caput, importará na decadência desse direito, ficando o 
pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante 
declarado vencedor.
§ 2o  O acolhimento de recurso importará na 
invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveita-
mento.
§ 3o  No julgamento da habilitação e das propostas, o 
pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas, dos documentos e 
sua validade jurídica, mediante despacho fundamenta-
do, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-
-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e 
classificação.
Art. 26.  Decididos os recursos e constatada a 
regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto e homologará o 
procedimento licitatório.
§ 1o  Após a homologação referida no caput, o 
adjudicatário será convocado para assinar o contrato 
ou a ata de registro de preços no prazo definido no 
edital.
§ 2o  Na assinatura do contrato ou da ata de registro 
de preços, será exigida a comprovação das condições 
de habilitação consignadas no edital, as quais deverão 
ser mantidas pelo licitante durante a vigência do 

contrato ou da ata de registro de preços.
§ 3o  O vencedor da licitação que não fizer a 
comprovação referida no § 2o ou quando, injustificada-
mente, recusar-se a assinar o contrato ou a ata de 
registro de preços, poderá ser convocado outro 
licitante, desde que respeitada a ordem de classifica-
ção, para, após comprovados os requisitos habilitató-
rios e feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de 
registro de preços, sem prejuízo das multas previstas 
em edital e no contrato e das demais cominações 
legais.
§ 4o  O prazo de validade das propostas será de 
sessenta dias, salvo disposição específica do edital.
Art. 27.  Aquele que, convocado dentro do prazo de 
validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata 
de registro de preços, deixar de entregar documenta-
ção exigida no edital, apresentar documentação falsa, 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o 
direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de 
contratar com o município, e será, se for o caso, 
descredenciado no SICAF, ficando impedido de 
participar de licitações coma administração pública 
pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas 
previstas em edital e no contrato e das demais 
cominações legais.
Parágrafo único. As penalidades serão obrigatoriamen-
te registradas no SICAF, caso o município utilize-o e, 
em todo caso, constarão, também, dos registros 
próprios de controle do município.
Art. 28.  A autoridade competente para aprovação do 
procedimento licitatório somente poderá revogá-lo em 
face de razões de interesse público, por motivo de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo 
por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamenta-
do.
§ 1o  A anulação do procedimento licitatório induz à do 
contrato ou da ata de registro de preços.
§ 2o  Os licitantes não terão direito à indenização em 
decorrência da anulação do procedimento licitatório, 
ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser 
ressarcido pelos encargos que tiver suportado no 
cumprimento do contrato.
Art. 29.  O processo licitatório será instruído com os 
seguintes documentos:
I - justificativa da contratação;
II - termo de referência;
III - planilhas de custo, quando for o caso;
IV - previsão de recursos orçamentários, com a 
indicação das respectivas rubricas;
V - autorização de abertura da licitação;
VI - designação do pregoeiro e equipe de apoio;
VII - edital e respectivos anexos, quando for o caso;
VIII - minuta do termo do contrato ou instrumento 
equivalente, ou minuta da ata de registro de preços, 
conforme o caso;
IX - parecer jurídico;
X - documentação exigida para a habilitação;
XI - ata contendo os seguintes registros:
a) licitantes participantes;
b) propostas apresentadas;
c) lances ofertados na ordem de classificação;
d) aceitabilidade da proposta de preço;
e) habilitação; e
f) recursos interpostos, respectivas análises e 
decisões;
XII - comprovantes das publicações:
a) do aviso do edital;
b) do resultado da licitação;
c) do extrato do contrato; e
d) dos demais atos em que seja exigida a publicidade, 
conforme o caso.
§ 1o  O processo licitatório poderá ser realizado por 
meio de sistema eletrônico, sendo que os atos e 
documentos referidos neste artigo constantes dos 
arquivos e registros digitais serão válidos para todos os 
efeitos legais, inclusive para comprovação e prestação 
de contas.
§ 2o  Os arquivos e registros digitais, relativos ao 
processo licitatório, deverão permanecer à disposição 
das auditorias internas e externas.
§ 3o  A ata será disponibilizada na internet para acesso 
livre, imediatamente após o encerramento da sessão 

pública.
Art. 30- Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação.
Art. 31- Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 32 – Aplicam-se subsidiariamente as normas Lei 
Federal nº 8.666/93, Decretos Federais números 
3.555 de 08 de agosto e 2000 e 5.450, de 1º de 
Junho de 2005.
Art. 34 – Compete a Secretaria Municipal de 
Administração estabelecer normas e orientações 
complementares sobre matéria regulamentada neste 
Decreto, bem como resolver os casos omissos.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 28 de maio 
de 2015.

TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO
Prefeito

Publicado no Departamento de Expediente e Registro 
da Secretaria de Governo, na data supra.

GUSTAVO DURLACHER
Secretário de Governo

PORTARIA Nº 264, de 29 de maio de 2015.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município 
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de 
suas atribuições legais, 
RESOLVE:
I-Exonerar, a pedido, MARCOS ROCHA DA SILVA, R.G. 
nº 33.368.191-5 SSP/SP, do cargo de Guarda 
Municipal, que exercia junto a Guarda Municipal de 
Jaguariúna da Secretaria Municipal de Segurança 
Pública.
II- Esta Portaria terá efeito retroativo a 26 de maio de 
2015.

PORTARIA Nº 265, de 29 de maio de 2015.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município 
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em 
vista o resultado do Concurso Público, Edital 
011/2013, Protocolo nº 13.644/2013, homologado 
em 11/04/2014, em conformidade com o Protocolado 
nº 4.067/2015,
RESOLVE:
Nomear, pelo regime jurídico único estatutário, 
instituído pela Lei Complementar Municipal nº 
209/2012, o adiante relacionado para o cargo público 
efetivo indicado, ficando lotado na respectiva unidade 
administrativa também indicada:
ILDEMIR GOMES PEREIRA - R.G. nº 21.449.973-X 
SPP/SP – MOTORISTA – R$ 1.699,11 (um mil, 
seiscentos e noventa e nove reais e onze centavos), 
junto a Secretaria de Turismo e Cultura.

PORTARIA Nº 266, de 29 de maio de 2015.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município 
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em 
vista o resultado do Concurso Público, Edital 
002/2010, Protocolo nº 4.005/2010, homologado em 
31/03/2012, com vigência prorrogada pelo Decreto 
Municipal nº 3.210, de 11 de março de 2014, em 
conformidade com o Protocolado nº 4.135/2015,
RESOLVE:
Nomear, pelo regime jurídico único estatutário, 
instituído pela Lei Complementar Municipal nº 
209/2012, o adiante relacionado para o cargo público 
efetivo indicado, ficando lotado na respectiva unidade 
administrativa também indicada:
RICARDO SEBASTIÃO ROSETO- R.G. nº 18.346.810-7 
SSP/SP – ASSISTENTE DE GESTÃO PÚBLICA – R$ 
1.856,71 (um mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e 
setenta e um centavos), junto ao Departamento de 
Licitações e Contratos da Secretaria de Administração 
e Finanças.

PORTARIA Nº 267, de 31 de maio de 2015.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município 

de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de 
suas atribuições legais, 
RESOLVE:
Exonerar WAGNER FERREIRA DE BRITO, R.G. nº 
18.672.051-8 SSP/SP, do cargo de Assessor II, que 
exercia junto a Secretaria de Administração e Finanças.

PORTARIA Nº 268, de 1º de junho de 2015.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município 
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de 
suas atribuições legais, com apoio nos artigos 49, 
inciso III e artigo 100 e parágrafos, ambos da Lei 
Complementar nº 209/2012,  
RESOLVE:
Nomear, em substituição, o servidor PAULINO GOMES 
MOTOSO, RG nº 12.121.912 SSP/SP, para o cargo de 
Diretor de Departamento, R$ 5.069,26 (cinco mil, 
sessenta e nove reais e vinte e seis centavos) junto ao 
Departamento de Abastecimento de Água da 
Secretaria de Meio Ambiente, durante o período de 
férias do servidor LUIZ ALBERTO BUENO, compreendi-
do entre 01 a 30 de junho de 2015, fazendo jus aos 
vencimentos desta.

PORTARIA Nº 269, de 1º de junho de 2015.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município 
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de 
suas atribuições legais,
RESOLVE:
Nomear WAGNER FERREIRA DE BRITO, R.G. nº 
18.672.051-8– SSP/SP, para exercer o cargo de 
Diretor de Departamento, R$ 5.069,26 (cinco mil, 
sessenta e nove reais e vinte e seis centavos), junto ao 
Departamento Administrativo e Financeiro da 
Secretaria de Administração e Finanças.

PORTARIA Nº 270, de 1º de junho de 2015.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município 
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de 
suas atribuições legais,
RESOLVE:
Nomear ANA LÚCIA ANDREOLI, R.G. nº 12.505.571-7 
SSP/SP, para exercer o cargo de Diretor de 
Departamento, R$ 5.069,26 (cinco mil, sessenta e 
nove reais e vinte e seis centavos), junto ao 
Departamento de Assistência Farmacêutica da 
Secretaria de Saúde.

PORTARIA Nº 271, de 1º de junho de 2015.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município 
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de 
suas atribuições legais,
RESOLVE:
Nomear TOMAZ DE AQUINO PIRES, R.G. nº 4.423.750-
-9 SSP/SP, para exercer o cargo de Diretor de 
Departamento, R$ 5.069,26 (cinco mil, sessenta e 
nove reais e vinte e seis centavos), junto ao 
Departamento de Patrimônio Histórico da Secretaria de 
Turismo e Cultura.

EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO
As Partes: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚ-
NA E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO.
Objeto: Doação mensal de até 100 (cem) litros de 
combustível automotivo pela Prefeitura do Município de 
Jaguariúna em favor do Fórum da Comarca de 
Jaguariúna.
Vigência: 12 (doze) meses contados da data de 
assinatura.
Data da Assinatura: 28/04/2015.
Jaguariúna, 28/05/2015.
 
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito Municipal

FECHAMENTO DE RUA
A Rua Paraíba, trecho entre a Rua Silvia Bueno e a Rua 
Para – Bairro Dom Bosco estará fechada ao trânsito 

em geral, na data de 06 de Junho do corrente ano, das 
08:00 às 22:00horas para a realização de Festa 
Junina dos Moradores.
   
Detransp, aos 1º de Junho de 2015.

Ana Carolina Guiselli Alves
Diretora Detransp

DECRETO Nº 3.335, de 1º de junho de 2015.

Dá nova redação aos artigos 1º e 3º do Decreto nº 
2.449/2006, que dispõe sobre a delimitação das áreas 
especiais de estacionamento rotativo pago “zona azul”, 
e dá outras providências.

TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município 
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de 
suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º O art. 1º, do Decreto nº 2.449, de 06 de 
fevereiro de 2006, alterado pelos Decretos nºs 2.546, 
de 07 de fevereiro de 2007, 2.620, de 21 de novembro 
de 2007 e 2.999, de 1º de fevereiro de 2012, passa a 
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Ficam delimitadas como áreas especiais do 
sistema de estacionamento rotativo pago de veículos, 
denominado “zona azul”, que só serão usufruídas 
mediante o pagamento de preço público:
I-Rua Cândido Bueno, da Rua José Alves Guedes até a 
Avenida Marginal;
II-Rua Alfredo Engler, da Rua José Alves Guedes até a 
Avenida Marginal;
III-Rua Alfredo Bueno, da Rua José Alves Guedes até a 
Avenida Marginal;
IV- Rua José Alves Guedes, da Rua Alfredo Engler até a 
Avenida Lauro de Carvalho;
V-Rua Coronel Amâncio Bueno, da Rua Alfredo Engler 
até a Rua Cândido Bueno;
VI- Rua Coronel Amâncio Bueno, da Rua Alfredo Bueno 
até a Avenida Lauro de Carvalho;
VII- Ruas no entorno da Praça Umbelina Bueno;
VIII- Rua Júlia Bueno, da Rua Alfredo Engler até a Rua 
Alfredo Bueno;
IX- Rua Sílvia Bueno, da Rua Alfredo Engler até a Rua 
Alfredo Bueno;
X- Avenida Lauro de Carvalho, da Rua Júlia Bueno até 
a Rua José Alves Guedes.”
Art. 2º O caput do art. 3º, mantidos os seus §§ 1º a 3º, 
do Decreto nº 2.449, de 06 de fevereiro de 2006, 
alterado pelos Decretos nºs 2.546, de 07 de fevereiro 
de 2007, 2.620, de 21 de novembro de 2007 e 2.999, 
de 1º de fevereiro de 2012, passa a vigorar com a 
seguinte redação:
“Art. 3º Fica estabelecido o preço público de R$ 1,25 
(um real e vinte e cinco centavos), por hora de 
estacionamento, a ser cobrado do usuário, por vaga 
ocupada, permitindo o fracionamento mínimo de 30 
(trinta) minutos, a partir de 1º de junho de 2015.”
Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, em 1º de junho 
de 2015.

TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO
Prefeito

Publicado no Departamento de Expediente e Registro 
da Secretaria de Governo, na data supra.

GUSTAVO DURLACHER
Secretário de Governo

PORTARIAS ASSINADAS PELO SENHOR PREFEITO

SECRETARIA  MUNICIPAL DE
SEGURANÇA PÚBLICA
DEP. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES



A cidade de Jaguariúna 
venceu o Dia do Desa�o 
ao mobilizar 29.003 mil 
pessoas, o que repre-
senta 65,45% da sua 
população, contra 
apenas 0,07% dos mo-
radores de Vega Alta, 
em Porto Rico, na quar-

ta-feira, 27 de maio. A 
Secretaria de Juventu-
de, Esportes e Lazer 
(SEJEL) programou 
aulas de zumba abertas 
ao público, na Praça 
Umbelina Bueno e no 
Centro Cultural, com 
grande adesão.  O secre-

tário disse que foi grati-
�cante a participação, 
pois a cidade vem supe-
rando os números das 
edições anteriores. No 
ano passado, a cidade 
registrou 21.900 pesso-
as, sendo 49,42% da 
população. 
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Jaguariúna vence Dia do Desa�o mobiliza 29 mil pessoas 

Semana Cultural revela vencedores para  fase regional 

A Semana Cultural de 
Jaguariúna foi encerrada 
na sexta-feira, 29 de maio, 
com a divulgação dos 
vencedores para a fase 
regional do Mapa Cultural 
Paulista, no Teatro Munici-
pal Dona Zenaide. Nesta 
edição, o evento contou 

com 64 artistas inscritos. 
Na modalidade artes plás-
ticas, os selecionados 
foram Wagner Aragon, 
Júlio Grégio e Vagner 
Rodrigues. Já em fotogra-
�a: Eduardo Xavier Petrini, 
Rose Oliveira e Je� Ferrei-
ra se classi�caram para a 

fase regional. 
O selecionado em dese-
nho de humor foi Gabriel 
Morales – Gah. Na modali-
dade teatro, o grupo Já de 
Teatro se classi�cou para 
a fase regional. Na litera-
tura – poesia, os classi�ca-
dos foram Je� Ferreira, 

Nadyr Cury e Luis Felipe 
Gonzaga enquanto que 
no conto: Marcelo Masse-
lani (Osmar), Ricardo 
Black e Isa Pessoa serão os 
representantes da cidade. 
O Coral Municipal de 
Jaguariúna (COMJA) é o 
classi�cado para a fase 

regional.   
A programação ainda 
contou com uma bela 
apresentação da Banda 
Municipal Paulo de 
Moraes Penteado que 
mostrou um repertório 
voltado aos clássicos do 
cinema. 

A FEIRA DE ARTE E ARTESANA-

TO (FEART) RESERVA ESPAÇO 
PARA A GASTRONOMIA. JOSIEL-

GOMES INTEGRA O GRUPO HÁ 
SEIS MESES E OFERECE O 
DELICIOSO CHURRASCO PARA 
TURISTAS E MORADORES DE 
JAGUARIÚNA. ELE CONTOU QUE 

NESSE SISTEMA COLOCABIFES NO 
ESPETO E VAI RECHEANDO AS 
CAMADAS COM CENOURA, 
BETERRABA, PIMENTÃO E 
CEBOLA. “ESSE PRODU-
TO É UMA NOVIDADE E 
VEM TENDO UMA BOA 
ACEITAÇÃO”, COMPLETOU 

FEART: DELICIOSO CHURRASCO  FEART: DELICIOSO CHURRASCO  

Sábado:
09h às 15h

Domingo e Feriado:
09h às 17h

LOCAL: Centro CulturaL
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Leão é um labrador 
que foi abandonado 
pelos donos, �cou alo-
jado no canil da Unida-
de de Vigilância em 
Zoonoses (UVZ) e foi 
adotado por um casal. 
A UVZ possui 62 cães e 
9 gatos que aguardam 
por adoção. 
Os interessados devem 
entrar em contato pelo 
3867-3960 ou ir direta-
mente à Unidade de 
Vigilância em Zoono-

ses (UVZ), que está 
localizada no Campus 
2 da FAJ, que funciona 
de segunda a sexta-fei-
ra, das 8 às 18 horas. É 
necessário apresentar 
um documento de 
identidade com foto e 
assinar um termo de 
posse responsável. 
O agendamento para 
adoção pode ser feito 
também pela página 
do projeto Adote Um 
Amigo, no Facebook. 
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Animais de estimação aguardam 
por adoção na UVZ 

Paixão pela Literatura: Vigilante Patrimonial da Prefeitura tem 
seis livros publicados 

CERCA DE 80 PROFESSORES DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA 
JAGUARIÚNA ENCERRARAM NO 
DIA 14 DE MAIO A CAPACITAÇÃO 
PELO PACTO NACIONAL PELA 
ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA 
(PNAIC), COM ÊNFASE NA 
ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA. 
CRIADO EM 2012, O PNAIC 
BUSCA ASSEGURAR QUE TODAS AS 
CRIANÇAS ESTEJAM ALFABETIZA-
DAS ATÉ OS 8 ANOS DE IDADE (3º 
ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL).
A METODOLOGIA DO PNAIC 

PROPÕE ESTUDOS E ATIVIDADES 
PRÁTICAS PARA ATUALIZAR OU 
APROFUNDAR A FORMAÇÃO DOS 
ALFABETIZADORES DA REDE PÚBLI-
CA E SEUS RESULTADOS FORAM 
AFERIDOS NA PRIMEIRA EDIÇÃO 
DA AVALIAÇÃO NACIONAL DA 
ALFABETIZAÇÃO (ANA).
DE ACORDO COM A DIRETORA 
DO ENSINO FUNDAMENTAL DA 
PREFEITURA DE JAGUARIÚNA, 
JULIANA AMADEU MARCONA-
TO, A PARTICIPAÇÃO DE JAGUA-
RIÚNA NO PNAIC JÁ APRESEN-

TOU RESULTADOS POSITIVOS. 
“TIVEMOS AUMENTO NA QUALI-
DADE DAS AVALIAÇÕES TANTO 
INTERNAS (PROVAS NAS 
PRÓPRIAS ESCOLAS) QUANTO 
EXTERNAS (SARESP E PROVA 
BRASIL). O PACTO ESTÁ SENDO 
MUITO BEM APROVEITADO 
PELOS PROFESSORES, QUE SÃO 
CAPACITADOS POR UMA METO-
DOLOGIA ESPECÍFICA PARA 
TRABALHAR OS CONCEITOS DA 
MATEMÁTICA PARA ESTA FAIXA 
ETÁRIA”, RESSALTOU JULIANA.

ADESÃO DE JAGUARIÚNA AO PNAIC APRESENTA RESULTADOS POSITIVOS EM SALA DE AULA

O Vigilante Patrimo-
nial da Prefeitura de 
Jaguariúna, Carlos 
Augusto Manoel é 
um apaixonado pela 
literatura e se dedica 
nas horas de folga a 
arte de escrever. Ele 
já tem seis livros 

publicados: Movi-
mento: Origem da 
Vida; Vivo entre 
Mortos; Imagem e 
Semelhança; Bendito 
ou Maldito; Noé, 
Porta Entreaberta e 
Cele: Conquistador 
de Mundos. 

Carlos Augusto Manoel é um apaixonado pela literatura

                          Entre, con�ra e curta 
www.facebook.com/campanhaadoteumamigo

Prefeitura e Conselho do Idoso �nalizam pré-conferências 
municipais do idoso

A Prefeitura de Jaguari-
úna, por meio da Secre-
taria de Assistência 
Social, e o Conselho 

Municipal do Idoso (CMI) 
realizaram as Pré-Confe-
rências Municipais do 
Idoso 2015. As reuniões 

preparatórias para a I 
Conferência Municipal 
do Idoso, que será reali-
zada no dia 19 de junho 
no Teatro Municipal 
Dona Zenaide, foram 
realizadas com os parti-
cipantes das entidades 
ligadas aos idosos 
como o Grupo Acolher, 
Grupo BPC Idoso, 
Raízes da Vida, Vida 
Ascendente, ProAtiv, 
Centro Dia do Idoso e 
integrantes do Voleibol 
Adaptado da SEJEL.

OS INTERESSADOS EM ADQUIRIR OS 
LIVROS PODEM ACESSAR O SITE 
WWW.PERSE.COM.BR E PARA QUEM 
DESEJA ENTRAR EM CONTATO COM O 
AUTOR PODE ENVIAR UMA MENSAGEM 
PELO E-MAIL:
c a r l o s m a n o e l 5 6 @ g m a i l. c o m
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