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SOS Cidadão
199

Raphael Luna Sarmento

Atendimento 24 horas por dia, domingos e feriados

Cemitério 3837-4666 Quaresma é tempo de jejum, penitên-
cia, conversão, volta para Deus e 
Perdão. A �m de Evangelizar, 
atualizando  a caminhada, enxergan-
do o Cristo na face do irmão sofredor, 
a CNBB (Bispos do Brasil), criou, há 52 
anos, a Campanha da Fraternidade, 
neste período de preparação para a 
Páscoa. Nela colocam-se temas 
sociais que possam melhorar a 
sociedade, reconstruir o Homem e o 
Mundo, trazendo alívio para os 
pequenos e pobres sofredores, opção 
preferencial da Igreja. Já Dom Hélder 
Câmara, Arcebispo emérito de Olinda 
e Recife respondeu, quando lhe 
perguntaram se Ele era da Igreja 
Vertical ou da Igreja Horizontal: “A 
Santa Igreja necessita destas duas 
dimensões para formarem a Cruz de 
Jesus Cristo. Necessita da Verticalida-
de: espiritualização, oração, adora-
ção. Necessita da horizontalidade: 
acolher o Cristo na pessoa do próximo 
necessitado, doente, faminto, desem-
pregado, fugitivo de guerra, órfão, 
depressivo...” A Encíclica “Laudato Si” 
“Louvado Seja” do Papa Francisco 
contém a riqueza temática para esta 
Campanha de 2016. (Vide Google). 
Pela 4ª vez é Ecumênica, foi elaborada 
pelo Conselho de cinco Igrejas Cristãs 
do Brasil (CONIC). Contou com a Igreja 
Católica da Alemanha através da 
entidade “Misereor” que trabalha 
para o desenvolvimento da Ásia, 
África e América Latina. O CONIC 
considerou  dados do Ministério das 
Cidades em que mais da metade da 
população ainda não possui acesso 
às redes de coleta de esgotos. Dos que 
possuem só 39% dos esgotos são 
tratados. 35 milhões de brasileiros 
não possuem água tratada, 5 milhões 

não têm acesso a banheiros.100 
milhões não têm coleta de lixo. 
Considerou, em regiões brasileiras, a 
desnutrição, a diarréia, a mortalidade 
infantil... Por isso tudo, neste tempo 
(Quaresma), o tema da CFE/2016 
quer conscientizar a população sobre 
a necessidade de SANEAMENTO 
BÁSICO. O TEMA é: “CASA COMUM, 
NOSSA RESPONSABILIDADE. Se o 
Planeta Terra é a nossa casa comum, 
temos a responsabilidade de cuidar 
dela. A vida digna humana depende 
da vida digna da natureza. O tema é 
ligado ao bem estar e saúde de todos. 
O Planeta está gritando por socorro, 
porque está sendo destruído pelo 
Homem que produz lixo que o 
contamina que provoca a extinção 
da espécie animal e da própria espécie 
humana. Nossa casa comum está 
sendo ameaçada. Há que se ter em 
mente que justiça ambiental é parte 
integrante da justiça social. Daí o 
LEMA  da campanha: “Quero ver o 
DIREITO brotar como fonte e correr a 
JUSTIÇA qual riacho que não seca.” 
(Amós, 5,24). Direito de todos os povos 
ao Saneamento Básico, Justiça 
Ambiental, Justiça Social. Há regiões 
em que o Brasil amarga os piores 
índices de falta de água potável, 
exposição a doenças pela falta de 
esgotamento sanitário, e coleta de 
lixo. É campeão do desperdício de 
água no mundo.O Papa Francisco 
passa uma penitência para todos 
nesta Quaresma, prolongando-a 
para sempre: -“ Fechar as torneiras, 
apagar as luzes, não produzir lixo, não 
poluir.  Abolir o uso de copos, pratos e 
talheres descartáveis. Separar o lixo 
da cozinha. Fazer compostagem com 
o lixo orgânico. Reciclar o lixo seco. 
Levar sacolas de casa ao supermerca-
do. Não Varrer com a mangueira 
d’água. Fazer sempre Reúso dela. 
Procurar e eliminar todos os criadou-
ros do “Aedes  Aegypt” mosquito 
responsável pela  Dengue, Chikun-
gunya e Zika vírus.Faça do seu quintal 
um jardim!

Errata
Na matéria intitulada “Prefeitura capacita funcionários para combate ao 
Aedes aegypti”, publicada na página 3 da edição 139 da Imprensa O�cial, o 
correto é “... pro�ssionais da Saúde e Educação realizaram na semana passa-
da...” e não somente pro�ssionais da Saúde como foi publicado.

QU A RESMA   E    FRATERNIDADE
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AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016. 
A Prefeitura do Município de Jaguariúna torna público 
e para conhecimento dos interessados que se 
encontra aberta nesta Prefeitura – TOMADA DE 
PREÇOS Nº 002/2016, cujo objeto é a contratação de 
empresa para reforma e modernização da Pista de 
Skate, com fornecimento de todo material e mão de 
obra, conforme especificações e quantitativos 
descritos no Edital. O encerramento se dará no dia 11 
de Março de 2016 às 09:00 horas. Poderão participar 
da licitação as empresas que possuem o Certificado 
de Registro Cadastral desta Prefeitura, e as que 
apresentarem e protocolarem toda a documentação 
necessária para o cadastro, até o terceiro dia anterior 
à data de recebimento dos Envelopes, ou seja, até o 
dia 08 de Março de 2016, junto ao Departamento de 
Licitações e Contratos, sito à Rua Alfredo Bueno, 
1235 – Centro – Jaguariúna/SP, no horário das 08:00 
às 17:00 horas. O Edital completo poderá ser 
consultado e adquirido no mesmo endereço citado 
acima, pelo valor de R$ 15,00 (Quinze 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 ou pelo 
endereço eletrônico: ricardo_licitacoes@jaguariu-
na.sp.gov.br  
Jaguariúna, 19 de Fevereiro de 2016.
Tarcísio Cleto Chiavegato 
Prefeito

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2016. 
Objeto: Aquisição de 02 (dois) veículos tipo passeio, 
conforme especificações descritas no Edital -  
Recebimento das propostas: das 08:00 horas do dia 
29 de Fevereiro de 2016 até as 09:00 horas do dia 
04 de Março de 2016– Abertura das propostas – a 
partir das 09:00 horas do dia 04 de Março de 2016 – 
Início da disputa de preços: a partir das 09:30 horas 
do dia 04 de Março de 2016. Disponibilidade do 
Edital: a partir de 22 de Fevereiro de 2016, no portal 
eletrônico www.licitacoes-e.com.br ou www.licitaco-
es.jaguariuna.sp.gov.br. Esclarecimentos adicionais 
com a Pregoeira Aline Leite pelo telefone (19) 
3867-9780 ou através endereços eletrônicos: 
aline_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br e anapaula_li-
citacoes@jaguariuna.sp.gov.br 
Jaguariúna, 19 de Fevereiro de 2016.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2016. – 
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS -
EXCLUSIVO PARA ME/EPP
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, torna 
público e para conhecimento dos interessados que se 
encontra aberto nesta Prefeitura, PREGÃO Nº 
021/2016 – SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS, cujo 
objeto é a aquisição de roçadeiras costais e 
sopradores de folhas, conforme quantitativos e 
especificações descritas no Edital. A data para o 
credenciamento e o recebimento dos envelopes se 
dará no dia 07 de Março de 2016 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$ 
13,00 (Treze 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) 3867-9825, com Ana Maria/Ricardo Roseto/Fá-
bio, (19) 3867-9792, com Ricardo, (19) 3867-9707, 
com Esther, (19) 3867-9757, com Ana Paula ou pelo 
endereço eletrônico: fabio.licitacoes@jaguariuna.sp.-
gov.br 
Secretaria de Gabinete, 19 de Fevereiro de 2016.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2016. (EXCLUSI-
VO PARA ME/EPP)
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, torna 
público e para conhecimento dos interessados que se 
encontra aberto nesta Prefeitura, PREGÃO Nº 
029/2016 (EXCLUSIVO PARA ME/EPP), cujo objeto é 
a aquisição de 06 (seis) unidades de roteador Access 
Point Wirelles Externo, e com demais especificações 
descritas no Edital. A data para o credenciamento e o 
recebimento dos envelopes se dará no dia 08 de 
Março de 2016 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$ 13,00 (Treze Reais), 
ou obtido gratuitamente através do site www.licitaco-
es.jaguariuna.sp.gov.br. Mais informações poderão 

ser obtidas pelos telefones: (19) 3867-9801, com 
Lílian, (19) 3867-9780, com Aline, (19) 3867-9825, 
com Ana Maria/Ricardo Roseto/Fábio, (19) 
3867-9792, com Ricardo, (19) 3867-9707, com 
Esther, (19) 3867-9757, com Ana Paula ou pelo 
endereço eletrônico: fabio.licitacoes@jaguariuna.sp.-
gov.br 
Secretaria de Gabinete, 19 de Fevereiro de 2016.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 031/2016. 
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, torna 
público e para conhecimento dos interessados que se 
encontra aberto nesta Prefeitura, PREGÃO Nº 
031/2016, cujo objeto é a aquisição de materiais, 
equipamentos e reagentes para o Laboratório de 
análises da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), 
conforme quantitativos e especificações descritas no 
Edital. A data para o credenciamento e o recebimento 
dos envelopes se dará no dia 09 de Março de 2016 
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$ 13,00 (Treze Reais), 
ou obtido gratuitamente através do site www.licitaco-
es.jaguariuna.sp.gov.br. Mais informações poderão 
ser obtidas pelos telefones: (19) 3867-9801, com 
Lílian, (19) 3867-9780, com Aline, (19) 3867-9825, 
com Ana Maria/Ricardo Roseto/Fábio, (19) 
3867-9792, com Ricardo, (19) 3867-9707, com 
Esther, (19) 3867-9757, com Ana Paula ou pelo 
endereço eletrônico: esther_licitacoes@jaguariuna.s-
p.gov.br 
Secretaria de Gabinete, 19 de Fevereiro de 2016.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2016. 
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, torna 
público e para conhecimento dos interessados que se 
encontra aberto nesta Prefeitura, PREGÃO Nº 
032/2016, cujo objeto é a contratação de empresa 
para fornecimento de refeições acondicionadas em 
embalagens descartáveis, conforme quantitativos, 
especificações e locais de entrega, constantes em 
Anexo I. A data para o credenciamento e o recebimen-
to dos envelopes se dará no dia 09 de Março de 2016 
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$ 13,00 (Treze Reais), 
ou obtido gratuitamente através do site www.licitaco-
es.jaguariuna.sp.gov.br. Mais informações poderão 
ser obtidas pelos telefones: (19) 3867-9801, com 
Lílian, (19) 3867-9780, com Aline, (19) 3867-9825, 
com Ana Maria/Ricardo Roseto/Fábio, (19) 
3867-9792, com Ricardo, (19) 3867-9707, com 
Esther, (19) 3867-9757, com Ana Paula ou pelo 
endereço eletrônico: esther_licitacoes@jaguariuna.s-
p.gov.br 
Secretaria de Gabinete, 19 de Fevereiro de 2016.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

AVISO DE SUSPENSÃO E NOVA DATA PARA 
ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2016. (EXCLUSI-
VO PARA ME/EPP) – SISTEMA REGISTRO DE 
PREÇOS
A Prefeitura do Município de Jaguariúna torna público 
e para conhecimento dos interessados que a data de 
apresentação e abertura dos envelopes da licitação 
acima mencionada que ocorreria no dia 12 de 
Fevereiro de 2016 às 09:00 horas foi suspensa por 
motivos insertos no processo licitatório. Informamos 
ainda que a nova data para credenciamento e 
apresentação de envelopes do Pregão acima 
mencionado, cujo objeto é a contratação de empresa 
para fornecimento parcelado e eventual de 
equipamentos de proteção individual (EPI), conforme 
quantitativos e especificações descritas no Edital, se 
dará no dia 03 de Março de 2016 às 09:00 horas. O 
novo 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$ 13,00 (Treze Reais), ou obtido 
gratuitamente através do site www.licitacoes.jagua-
riuna.sp.gov.br. Mais informações poderão ser obtidas 
pelos telefones: (19) 3867-9801, com Lílian, (19) 
3867-9780, com Aline, (19) 3867-9825, com Ana 
Maria/Ricardo Roseto/Fábio, (19) 3867-9707, com 
Esther, (19) 3867-9792, com Ricardo ou pelo 
endereço eletrônico: fabio.licitacoes@jaguariuna.sp.-
gov.br 

Jaguariúna, 19 de Fevereiro de 2016.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

AVISO DE SUSPENSÃO E NOVA DATA PARA 
ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2016. (EXCLUSIVO 
PARA ME/EPP)
A Prefeitura do Município de Jaguariúna torna público 
e para conhecimento dos interessados que a data de 
apresentação e abertura dos envelopes da licitação 
acima mencionada que ocorreria no dia 24 de 
Fevereiro de 2016 às 09:00 horas está  suspensa por 
motivos insertos no processo licitatório. Informamos 
ainda que a nova data para credenciamento e 
apresentação de envelopes do Pregão acima 
mencionado, cujo objeto é a aquisição de 01 (um) 
servidor para Internet Gratuita em Praças Públicas e 
Sistema de Informática, conforme especificações 
descritas no Edital, se dará no dia 08 de Março de 
2016 às 14:00 horas. O novo 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$ 13,00 (Treze Reais), 
ou obtido gratuitamente através do site www.licitaco-
es.jaguariuna.sp.gov.br. Mais informações poderão 
ser obtidas pelos telefones: (19) 3867-9801, com 
Lílian, (19) 3867-9780, com Aline, (19) 3867-9825, 
com Ana Maria/Ricardo Roseto/Fábio, (19) 
3867-9707, com Esther, (19) 3867-9792, com 
Ricardo ou pelo endereço eletrônico: fabio.licitaco-
es@jaguariuna.sp.gov.br 
Jaguariúna, 19 de Fevereiro de 2016.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2016. (Bolsa de 
Licitações e Leilões – BLL)
A Prefeitura do Município de Jaguariúna torna público 
e para conhecimento dos interessados que se 
encontra aberto nesta Prefeitura, PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº 002/2016, cujo objeto é a contratação de 
empresas para fornecimento de materiais de 
papelaria, aparelhos telefônicos e periféricos, 
conforme quantitativos e especificações descritas no 
Edital.
Entrega das propostas: A partir de 22 de Fevereiro de 
2016 às 09:00 horas no site (www.bll.org.br) até as 
08:30 horas do dia 07 de Março de 2016 até às 
08:30 horas.
Abertura das propostas: 07 de Março de 2016 às 
09:00 horas – Site: www.bll.org.br
Início da disputa de preços: 07 de Março de 2016 às 
09:30 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 dos sites www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br 
ou www.bll.org.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 ou pelo 
endereço eletrônico: aline_licitacoes@jaguariuna.s-
p.gov.br 
Jaguariúna, 19 de Fevereiro de 2016.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1887/2016.
Ratifico o ato da Senhora Secretária de Assistência 
Social que declarou a inexigibilidade de licitação, com 
fundamento no Artigo 25, Inciso II, da Lei nº 8.666/93, 
a favor da empresa Centro Internacional de 
Longevidade Brasil, para elaboração de projeto 
visando a inserção da questão do envelhecimento 
populacional na agenda do Brasil, pelo valor total de 
R$ 147.583,78 (cento e quarenta e sete mil, 
quinhentos e oitenta e três reais e setenta e oito 
centavos), face ao disposto no Artigo 26 da Lei nº 
8.666/93, vez que o processo se encontra 
devidamente instruído.
Secretaria de Gabinete, 10 de Fevereiro de 2016.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1887/2016.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Centro Internacional de Longevidade 
Brasil
Objeto: Elaboração de projeto visando a inserção da 
questão do envelhecimento populacional na agenda 
do Brasil.
Prazo de execução: 18 (dezoito) meses
Valor total: R$ 147.583,78 (cento e quarenta e sete 
mil, quinhentos e oitenta e três reais e setenta e oito 
centavos).
Base legal: Artigo 25, Inciso II, da Lei nº 8.666/93.
Secretaria de Gabinete, 10 de Fevereiro de 2016.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016.
Torna-se público e para conhecimento dos interessa-
dos que o pregão acima mencionado tendo como 
objeto a prestação de serviços de arbitragem foi 
Adjudicado e Homologado em 17 de Fevereiro de 
2016 em favor da licitante Associação Desportiva 
Jaguariunense de Árbitros (ADJA), pelo valor unitário 
de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais), 
perfazendo o valor total de R$ 81.840,00 (oitenta e 
um mil, oitocentos e quarenta reais).
Aline Fernanda Arruda Leite – Pregoeira
Tarcísio Cleto Chiavegato - Prefeito

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016.
Torna-se público e para conhecimento dos interessa-
dos que o Pregão acima mencionado tendo como 
objeto a aquisição de zimbra de concreto foi 
Adjudicado e Homologado em 11 e 12 de Fevereiro 
de 2016, respectivamente, em favor da licitante 
Limpe Ative Comercial Ltda. – ME., com o valor 
unitário de R$ 74,50 (setenta e quatro reais e 
cinquenta centavos), perfazendo o valor total de R$ 
7.450,00 (sete mil, quatrocentos e cinquenta reais).
Aline Fernanda Arruda Leite – Pregoeira
Tarcísio Cleto Chiavegato – Prefeito

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016.
Torna-se público e para conhecimento dos interessa-
dos que os itens descritos a seguir, oriundos do 
Pregão acima mencionado tendo como objeto a 
contratação de empresa para fornecimento de areia, 
cimento, pedra e tijolo comum, foram Adjudicados e 
Homologados em 11 e 12 de Fevereiro de 2016, 
respectivamente em favor da licitante a seguir com 
seus respectivos itens, valores unitários e totais: 
Baseio e Oliveira Comércio de Materiais para 
Construção Ltda., Item 01: R$ 100,00 – R$ 
5.000,00; Item 02: R$ 25,00 – R$ 2.500,00; Item 
03: R$ 98,00 – R$ 4.900,00 e Item 04: R$ 0,35 – R$ 
1.750,00.
Aline Fernanda Arruda Leite – Pregoeira
Tarcísio Cleto Chiavegato – Prefeito

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2016.
Torna-se público e para conhecimento dos interessa-
dos que os itens descritos a seguir, oriundos do 
Pregão acima mencionado tendo como objeto a 
aquisição de hidrômetros, foram Adjudicados e 
Homologados em 16 de Fevereiro de 2016, em favor 
da licitante a seguir com seus respectivos itens, 
valores unitários e totais: Itron Soluções para Energia 
e Água Ltda. – item 01: R$ 348,00 – R$ 1.740,00 e 
Item 04: R$ 56,00 – R$ 16.800,00, homologando 
ainda que os itens 02, 03, 05 e 06 foram considera-
dos desertos.
Antonia M. S. X. Brasilino - Pregoeira
Tarcísio Cleto Chiavegato – Prefeito

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015.
Torna-se público e para conhecimento dos interessa-
dos que os itens descritos a seguir, oriundos do 
Pregão acima mencionado, tendo como objeto a 
contratação de empresas para fornecimento de 
produtos e materiais de limpeza, foram adjudicados e 
homologados em 04 de Fevereiro de 2016 em favor 
das licitantes a seguir, com seus respectivos lotes, 
valores unitários e totais: Comvalle Produtos e 
Alimentos Ltda. – EPP, Lote 07: R$ 1,74 – R$ 522,00; 
Rodrigo José Soriano Adami Limpezas – ME, Lote 01: 
R$ 1,68 – R$ 100,80; Lote 02: R$ 47,90 – R$ 
43.110,00; Lote 03: R$ 48,50 – R$ 1.455,00; Lote 
04: R$ 5,59 – R$ 6.149,00; Lote 06: R$ 0,39 – R$ 
780,00; Lote 09: R$ 4,55 – R$ 3.640,00; Lote 10: 
R$ 1,64 – R$ 164,00; Lote 11: R$ 1,17 – R$ 
1.755,00; Lote 15: R$ 2,20 – R$ 1.320,00 e Lote 16: 
R$ 4,50 – R$ 450,00, homologando ainda que os 
itens 05, 08, 12, 13, 14,19, 20, 21, 22 e 23, foram 
considerados fracassados.
Aline Fernanda Arruda Leite – Pregoeira
Tarcísio Cleto Chiavegato – Prefeito

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016.
Torna-se público e para conhecimento dos interessa-
dos que os itens descritos a seguir, oriundo do Pregão 
acima mencionado tendo como objeto a contratação 
de empresa para fornecimento de cartuchos 
originais/genuínos para impressoras, foram 
adjudicados e homologados em 15 de fevereiro de 
2016 em favor das licitantes a seguir, com seus 
respectivos itens, valores unitários e totais: Henrique 
Rossi Freitas - ME, item 01: valor unitário R$182,95 
(cento e oitenta e dois reais e noventa e cinco 
centavos) e valor total R$2.744,25 (dois mil, 
setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco 
centavos); item 27: valor unitário R$285,00 (duzentos 
e oitenta e cinco reais) e valor total R$4.275,00 
(quatro mil, duzentos e setenta e cinco reais); item 29: 
valor unitário R$265,99 (duzentos e sessenta e cinco 
reais e noventa e nove centavos) e valor total 
R$3.989,85 (três mil, novecentos e oitenta e nove 
reais e oitenta e cinco centavos); item 30: valor 

unitário R$198,00 (cento e noventa e oito reais) e 
valor total R$2.970,00 (dois mil, novecentos e setenta 
reais); Papa´s Comércio e Distribuição de Alimentos 
Eirelli - EPP, item 05: valor unitário R$92,00 (noventa 
e dois reais) e valor total R$9.200,00 (nove mil, 
duzentos reais); item 06: valor unitário R$86,00 
(oitenta e seis reais) e valor total R$12.900,00 (doze 
mil, novecentos reais); item 07: valor unitário 
R$54,00 (cinquenta e quatro reais) e valor total 
R$4.320,00 (quatro mil, trezentos e vinte reais); item 
08: valor unitário R$89,67 (oitenta e nove reais e 
sessenta e sete centavos) e valor total R$4.931,85 
(quatro mil, novecentos e trinta e um reais e oitenta e 
cinco centavos); item 09: valor unitário R$54,00 
(cinquenta e quatro reais) e valor total R$2.160,00 
(dois mil, cento e sessenta reais); item 10: valor 
unitário R$96,00 (noventa e seis reais) e valor total 
R$1.920,00 (um mil, novecentos e vinte reais); item 
11: valor unitário R$106,00 (cento e seis reais) e valor 
total R$11.660,00 (onze mil, seiscentos e sessenta 
reais); item 12: valor unitário R$76,00 (setenta e seis 
reais) e valor total R$11.400,00 (onze mil, quatrocen-
tos reais); item 13: valor unitário R$50,00 (cinquenta 
reais) e valor total R$2.250,00 (dois mil, duzentos e 
cinquenta reais); item 14: valor unitário R$87,99 
(oitenta e sete reais e noventa e nove centavos) e 
valor total R$3.519,60 (três mil, quinhentos e 
dezenove reais e sessenta centavos); item 16: valor 
unitário R$128,00 (cento e vinte e oito reais) e valor 
total R$3.840,00 (três mil, oitocentos e quarenta 
reais); item 17: valor unitário R$54,00 (cinquenta e 
quatro reais) e valor total R$5.400,00 (cinco mil, 
quatrocentos reais); item 18: valor unitário R$62,00 
(sessenta e dois reais) e valor total R$6.200,00 (seis 
mil, duzentos reais); item 20: valor unitário R$68,99 
(sessenta e oito reais e noventa e nove centavos) e 
valor total R$3.449,50 (três mil, quatrocentos e 
quarenta e nove reais e cinquenta centavos); item 21: 
valor unitário R$54,00 (cinquenta e quatro reais) e 
valor total R$810,00 (oitocentos e dez reais); item 22: 
valor unitário R$62,00 (sessenta e dois reais) e valor 
total R$620,00 (seiscentos e vinte reais); Carlos 
Moreira Nascimento - ME, item 15: valor unitário 
R$68,00 (sessenta e oito reais) e valor total 
R$6.800,00 (seis mil, oitocentos reais); item 19: valor 
unitário R$99,96 (noventa e nove reais e noventa e 
seis centavos) e valor total R$2.998,80 (dois mil, 
novecentos e noventa e oito reais e oitenta centavos); 
item 23: valor unitário R$66,00 (sessenta e seis reais) 
e valor total R$1.980,00 (um mil, novecentos e 
oitenta reais); item 25: valor unitário R$66,00 
(sessenta e seis reais) e valor total R$1.980,00 (um 
mil, novecentos e oitenta reais); item 26: valor unitário 
R$66,00 (sessenta e seis reais) e valor total 
R$1.980,00 (um mil, novecentos e oitenta reais); item 
28: valor unitário R$272,98 (duzentos e setenta e 
dois reais e noventa e oito centavos) e valor total 
R$4.094,70 (quatro mil e noventa e quatro reais e 
setenta centavos) e Cota.com Comércio e Serviços 
Ltda - EPP, item 24: valor unitário R$79,00 (setenta e 
nove reais) e valor total R$3.160,00 (três mil, cento e 
sessenta reais). Homologando ainda que os itens 02, 
03 e 04 foram fracassados.
Antônia M. S. X. Brasilino – Pregoeira
Tarcísio Cleto Chiavegato – Prefeito

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016.
Torna-se público e para conhecimento dos interessa-
dos que os itens descritos a seguir, oriundo do Pregão 
acima mencionado tendo como objeto a contratação 
de empresa para fornecimento de tonners para 
impressoras, foram adjudicados e homologados em 
15 e 16 de fevereiro de 2016, respectivamente, em 
favor das licitantes a seguir, com seus respectivos 
itens, valores unitários e totais: Carlos Moreira 
Nascimento - ME, item 01: valor unitário R$105,00 
(cento e cinco reais) e valor total R$1.575,00 (um mil, 
quinhentos e setenta e cinco reais); item 02: valor 
unitário R$90,00 (noventa reais) e valor total 
R$1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais); 
item 03: valor unitário R$105,00 (cento e cinco reais) 
e valor total R$2.625,00 (dois mil, seiscentos e vinte 
e cinco reais); item 04: valor unitário R$105,00 (cento 
e cinco reais) e valor total R$1.575,00 (um mil, 
quinhentos e setenta e cinco reais); item 05: valor 
unitário R$105,00 (cento e cinco reais) e valor total 
R$1.575,00 (um mil, quinhentos e setenta e cinco 
reais); item 06: valor unitário R$129,50 (cento e vinte 
e nove reais e cinquenta centavos) e valor total 
R$647,50 (seiscentos e quarenta e sete reais e 
cinquenta centavos); item 07: valor unitário R$129,50 
(cento e vinte e nove reais e cinquenta centavos) e 
valor total R$647,50 (seiscentos e quarenta e sete 
reais e cinquenta centavos); item 08: valor unitário 
R$129,50 (cento e vinte e nove reais e cinquenta 
centavos) e valor total R$647,50 (seiscentos e 
quarenta e sete reais e cinquenta centavos); item 09: 
valor unitário R$129,50 (cento e vinte e nove reais e 
cinquenta centavos) e valor total R$388,50 (trezentos 
e oitenta e oito reais e cinquenta centavos); item 10: 
valor unitário R$119,50 (cento e dezenove reais e 
cinquenta centavos) e valor total R$2.390,00 (dois 
mil, trezentos e noventa reais); item 11: valor unitário 
R$69,50 (sessenta e nove reais e cinquenta centavos) 
e valor total R$2.780,00 (dois mil, setecentos e 
oitenta reais); item 12: valor unitário R$64,50 
(sessenta e quatro reais e cinquenta centavos) e valor 
total R$14.190,00 (quatorze mil, cento e noventa reais);
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item 13: valor unitário R$89,00 (oitenta e nove reais) 
e valor total R$1.780,00 (um mil, setecentos e oitenta 
reais); item 14: valor unitário R$89,00 (oitenta e nove 
reais) e valor total R$3.560,00 (três mil, quinhentos e 
sessenta reais); item 15: valor unitário R$64,50 
(sessenta e quatro reais e cinquenta centavos) e valor 
total R$7.740,00 (sete mil, setecentos e quarenta 
reais); item 16: valor unitário R$64,50 (sessenta e 
quatro reais e cinquenta centavos) e valor total 
R$967,50 (novecentos e sessenta e sete reais e 
cinquenta centavos); item 17: valor unitário R$82,00 
(oitenta e dois reais) e valor total R$410,00 
(quatrocentos e dez reais); item 18: valor unitário 
R$77,00 (setenta e sete reais) e valor total R$385,00 
(trezentos e oitenta e cinco reais); item 19: valor 
unitário R$77,00 (setenta e sete reais) e valor total 
R$385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais); item 20: 
valor unitário R$77,00 (setenta e sete reais) e valor 
total R$385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais); 
item 28: valor unitário R$109,50 (cento e nove reais e 
cinquenta centavos) e valor total R$3.832,50 (três 
mil, oitocentos e trinta e dois reais e cinquenta 
centavos); item 29: valor unitário R$83,00 (oitenta e 
três reais) e valor total R$2.075,00 (dois mil e setenta 
e cinco reais); item 30: valor unitário R$109,50 (cento 
e nove reais e cinquenta centavos) e valor total 
R$1642,50 (um mil, seiscentos e quarenta e dois 
reais e cinquenta centavos); item 31: valor unitário 
R$83,00 (oitenta e três reais) e valor total R$415,00 
(quatrocentos e quinze reais); T Versuri Distribuidora 
de Insumos e Suprimentos de Informática – ME, item 
21: valor unitário R$87,00 (oitenta e sete reais) e valor 
total R$2.175,00 (dois mil, cento e setenta e cinco 
reais); item 22: valor unitário R$87,00 (oitenta e sete 
reais) e valor total R$3.045,00 (três mil e quarenta e 
cinco reais); item 23: valor unitário R$87,00 (oitenta e 
sete reais) e valor total R$2.610,00 (dois mil, 
seiscentos e dez reais); item 24: valor unitário 
R$87,00 (oitenta e sete reais) e valor total 
R$2.610,00 (dois mil, seiscentos e dez reais); item 
25: valor unitário R$178,00 (cento e setenta e oito 
reais) e valor total R$2.670,00 (dois mil, seiscentos e 
setenta reais); item 26: valor unitário R$127,00 
(cento e vinte e sete reais) e valor total R$1.905,00 
(um mil, novecentos e cinco reais); Cota.com 
Comércio e Serviços Ltda - EPP, item 32: valor unitário 
R$150,00 (cento e cinquenta reais) e valor total 
R$750,00 (setecentos e cinquenta reais); item 33: 
valor unitário R$150,00 (cento e cinquenta reais) e 
valor total R$750,00 (setecentos e cinquenta reais) e 
R.A. Manco Serviços - ME, item 27: valor unitário 
R$119,50 (cento e dezenove reais e cinquenta 
centavos) e valor total R$5.975,00 (cinco mil, 
novecentos e setenta e cinco reais).
Aline Fernanda Arruda Leite – Pregoeira
Tarcísio Cleto Chiavegato – Prefeito

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 154/2015.
Torna-se público e para conhecimento dos interessa-
dos que os itens descritos a seguir, oriundos do 
Pregão acima mencionado tendo como objeto a 
contratação de empresa para fornecimento de 
uniformes para a Secretaria de Obras e Serviços, 
foram adjudicados e homologados em favor da 
licitante V.G. Simões – ME., com seus respectivos 
itens, valores unitários e totais:

Valor global: R$ 93.383,40 (noventa e três mil, 
trezentos e oitenta e três reais e quarenta centavos)
Antonia M. S. X. Brasilino – Pregoeira
Tarcísio Cleto Chiavegato - Prefeito

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONVITE Nº 033/2015.
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 presente certame licitatório CONVITE 
Nº 033/2015 – Processo Administrativo n° 
12.249/2015 e ADJUDICA o objeto em  favor da 
licitante Cristina Aparecida Sabino Fernandes – ME., 
pelo valor global de R$ 30.022,60 (trinta mil, vinte e 
dois reais e sessenta centavos).                     
Secretaria de Gabinete, 17 de Fevereiro de 2016.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2044/2016.
RATIFICO o ato da Senhora Secretária de Assistência 

Social, que declarou a dispensa de licitação, com 
fundamento no Artigo 24, Inciso I, da Lei nº 8.666/93, 
a favor da Empresa Edno Otacilio de Oliveira 
08963034895, para construção de casa de gás no 
Centro Dia do Idoso, pelo valor total de R$ 7.995,00 
(sete mil, novecentos e noventa e cinco reais), face ao 
disposto no Artigo 26 da Lei nº 8.666/93, vez que o 
processo se encontra devidamente instruído.
Secretaria de Gabinete, 15 de Fevereiro de 2016.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2044/2016.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Edno Otacilio de Oliveira 08963034895
Objeto: Construção de casa de gás no Centro Dia do 
Idoso, com fornecimento de todo material e mão de 
obra.
Prazo de execução: 30 (trinta) dias.
Valor total: R$ 7.995,00
Base legal: Artigo 24, Inciso I, da Lei nº 8.666/93.
Secretaria de Gabinete, 15 de Fevereiro de 2016.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

AVISO DE JULGAMENTO, DESCLASSIFICAÇÃO E 
CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA.
TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2015.
A Comissão Permanente de Licitação através de sua 
Presidente torna público e para conhecimento dos 
interessados que em sessão do dia 16 de Fevereiro 
de 2016 às 14:00 horas, resolve desclassificar as 
propostas apresentadas pelas seguintes licitantes: 
MS 7 Construtora Eireli - EPP e Estrutural 
Construções Civil e Estruturas Metálicas Ltda. ME., 
por motivos insertos no processo licitatório, 
classificando a proposta da licitante Tesla Engenharia 
e Comércio Ltda., e adotando o critério de julgamento 
prescrito no Edital da Tomada de Preços acima 
mencionada, chegou-se ao seguinte resultado: 1º e 
único Lugar: Tesla Engenharia e Comércio Ltda., com 
o valor global de R$ 92.691,03 (noventa e dois mil, 
seiscentos e noventa e um reais e três centavos). 
Esther Lana Vieira   
Presidente

AVISO DE JULGAMENTO, DESCLASSIFICAÇÃO E 
CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA.
TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2015.
A Comissão Permanente de Licitação através de sua 
Presidente torna público e para conhecimento dos 
interessados que em sessão do dia 16 de Fevereiro 
de 2016 às 09:00 horas, resolve desclassificar as 
propostas apresentadas pelas seguintes licitantes: 
MS 7 Construtora Eireli - EPP e Estrutural 
Construções Civil e Estruturas Metálicas Ltda. ME., 
por motivos insertos no processo licitatório, 
classificando a proposta da licitante Tesla Engenharia 
e Comércio Ltda., e adotando o critério de julgamento 
prescrito no Edital da Tomada de Preços acima 
mencionada, chegou-se ao seguinte resultado: 1º e 
único Lugar: Tesla Engenharia e Comércio Ltda., com 
o valor global de R$ 145.043,35 (cento e quarenta e 
cinco mil e quarenta e três reais e trinta e cinco 
centavos).  
Esther Lana Vieira   
Presidente

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 151/2015.
Torna-se público e para conhecimento dos interessa-
dos que o Pregão acima mencionado tendo como 
objeto a contratação de empresas para prestação de 
serviços de mecânica em veículos pertencentes a 
frota desta Prefeitura fora revogado em todos os 
termos, por motivos insertos no processo licitatório.
Secretaria de Gabinete, 12 de Fevereiro de 2016.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
Processo Administrativo nº 909/2016.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Imprensa Oficial do Estado S/A – IMESP.
Objeto: Prestação de serviços de publicidade legal de 
todos os atos de interesses da Contratante, pelo 
sistema “on line”, nos respectivos cadernos do “Diário 
Oficial do Estado de São Paulo”.
Prazo de execução: 60 (sessenta) meses.
Valor total (12 meses): R$ 100.855,86 (cem mil, 
oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e seis 
centavos).
Secretaria de Gabinete, 21 de Janeiro de 2016.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

AVISO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.875/2015
RATIFICO o ato do Senhor Secretário de Administra-
ção e Finanças que declarou a dispensa de licitação, 
com fundamento no Artigo 24, Inciso VIII, da Lei nº 
8.666/93, a favor do Banco do Brasil S/A, tendo como 
objeto o recebimento, as transferências para a conta 
única do Tesouro do Município, o controle e o 
pagamento dos depósitos judiciais em dinheiro, 

tributários ou não tributários, nos quais o Município de 
seja parte, bem como a administração dos fluxos 
financeiros gerados pelo cumprimento do disposto na 
Lei Complementar nº 151, de 05 de Agosto de 2015, 
face ao disposto no Artigo 26 da Lei nº 8.666/93, vez 
que o processo se encontra devidamente instruído.
Secretaria de Gabinete, 15 de Fevereiro de 2016.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.875/2015.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Banco do Brasil S/A.
Objeto: O presente contrato tem por objeto o 
recebimento, as transferências para a conta única do 
Tesouro do Município, o controle e o pagamento dos 
depósitos judiciais em dinheiro, tributários ou não 
tributários, nos quais o Município de seja parte, bem 
como a administração dos fluxos financeiros gerados 
pelo cumprimento do disposto na Lei Complementar 
nº 151, de 05 de Agosto de 2015. 
Vigência do Contrato: 12 (doze) meses.
Base legal: Artigo 24, Inciso VIII, da Lei nº 8.666/93.
Secretaria de Gabinete, 15 de Fevereiro de 2016.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
Processo Administrativo nº 10.875/2015.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Banco do Brasil S/A.
Objeto: O presente contrato tem por objeto o 
recebimento, as transferências para a conta única do 
Tesouro do Município, o controle e o pagamento dos 
depósitos judiciais em dinheiro, tributários ou não 
tributários, nos quais o Município de seja parte, bem 
como a administração dos fluxos financeiros gerados 
pelo cumprimento do disposto na Lei Complementar 
nº 151, de 05 de Agosto de 2015. 
Vigência do Contrato: 12 (doze) meses.
Secretaria de Gabinete, 15 de Fevereiro de 2016.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DO SEXTO TERMO DE ADITAMENTO 
DE CONTRATO
Dispensa n°: 13811/2013
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Associação Santa Maria de Saúde - 
ASAMAS
Fica prorrogada a vigência do contrato por mais 06 
(seis) meses, contados a partir de 02 de janeiro de 
2016.
Para o período prorrogado, pela prestação dos 
serviços objeto do Contrato (Anexo I), a CONTRATAN-
TE repassará à CONTRATADA a importância de R$ 
23.760.000,00 (Vinte e três milhões, setecentos e 
sessenta mil reais), o qual onerará a rubrica 
10.302.3390.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica, para o exercício de 2016, destinado 
a custear o Contrato de Gestão.
Continuam em vigor todas as outras cláusulas, 
parágrafos, números, alíneas, itens e condições do 
Contrato de Gestão assinado em 02 de janeito de 
2014 e Termo de Primeiro Aditamento assinado em 
27 de fevereiro de 2014.
Secretaria de Gabinete, 02 de janeiro de 2016.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
Concorrência nº 007/2015.
Contrato: 015/2016
Compromissária: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Compromitente: Estrutural Desenvolvimento 
Imobiliário Ltda.
Objeto: A compromissária tem ajustado vender 
conforme promete a compromitente o imóvel 
matriculado sob o n° 26.508 no Cartório de Registro 
de Imóveis da Comarca de Pedreira – SP.  
Valor total: R$ 315.836,70 (trezentos e quinze mil, 
oitocentos e trinta e seis reais e setenta centavos).  
Secretaria de Gabinete, 28 de janeiro de 2016.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO DE ADITAMEN-
TO DE CONTRATO
Tomada de Preços n°: 004/2014
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Construtora Novo Mundo e Empreendi-
mentos Ltda. - EPP
Fica prorrogada a vigência do contrato por mais 07 
(sete) meses, contados a partir de 22 de janeiro de 
2016.
Continuam em vigor todas as outras cláusulas e 
condições do contrato e do correlato processo 
administrativo.
Secretaria de Gabinete, 11 de janeiro de 2016.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE ADITAMEN-
TO DE CONTRATO
Pregão Presencial n°: 143/2015
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna

Contratada: Edivaldo Rene de Oliveira - EPP
Fica prorrogada a vigência do contrato por mais 15 
(quinze) dias, contados a partir de 29 de janeiro de 
2016.
Ratificam-se neste Ato todas as cláusulas do contrato, 
as quais permanecem inalteradas para todos os 
efeitos legais.
Secretaria de Gabinete, 28 de janeiro de 2016.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DO QUARTO TERMO DE ADITAMENTO 
DE CONTRATO
Concorrência n°: 005/2011
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Expresso Metrópolis Transportes e 
Viagens Ltda.
Fica prorrogada a vigência do contrato por mais 12 
(doze) meses, a partir de 31 de janeiro de 2016.
O valor por viagem passa a ser de R$ 676,29 
(seiscentos e setenta e seis reais e vinte e nove 
centavos), tendo em vista a aplicação do IPCA 
acumulado nos últimos 12 (doze) meses de 
10,4762%.
Dá-se a este aditamento o valor total estimado de R$ 
426.062,70 (quatrocentos e vinte e seis mil, sessenta 
e dois reais e setenta centavos).
Ratificam-se, neste ato, as demais cláusulas do 
contrato, as quais permanecem inalteradas para 
todos os efeitos legais.
Secretaria de Gabinete, 29 de janeiro de 2016.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DO QUARTO TERMO DE ADITAMENTO 
DE CONTRATO
Concorrência n°: 005/2011
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Expresso Jota Jota Ltda.
Fica renovada a vigência do contrato por 12 (doze) 
meses, a partir de 31 de janeiro de 2016.
O valor por viagem passa a ser de R$ 675,17 
(seiscentos e setenta e cinco reais e dezessete 
centavos), tendo em vista a aplicação do IPCA 
acumulado nos últimos 12 (doze) meses de 
10,4762%.
Dá-se a este aditamento o valor total estimado de R$ 
850.714,20 (oitocentos e cinquenta mil, setecentos e 
catorze reais e vinte centavos).
Ratificam-se, neste ato, as demais cláusulas do 
contrato, as quais permanecem inalteradas para 
todos os efeitos legais.
Secretaria de Gabinete, 29 de janeiro de 2016.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMEN-
TO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2015
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Willian Nogueira Equipamentos 
Comerciais ME.
Fica prorrogada a vigência do contrato por mais 30 
(trinta) dias, a partir de 07 de janeiro de 2016.
Ratificam-se, neste ato, as demais cláusulas do 
contrato, as quais permanecem inalteradas para 
todos os efeitos legais.
Secretaria de Gabinete, 07 de janeiro de 2016.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
015/2016
Processo Administrativo nº 12.613/2015
Pregão Eletrônico nº 019/2015
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Detentora da Ata: Mirassol Med Comércio de 
Medicamentos - Eireli 
Objeto: Fornecimento eventual e parcelado de 
medicamentos:

Vigência da Ata: 12 (doze) meses.
Valores unitários registrados: Lote 58, valor unitário 
de R$ 25,900 (vinte e cinco reais e novecentos 
milésimos de real), totalizando o valor de R$ 
51.800,00 (cinquenta e um mil e oitocentos reais), 
Lote 157, valor unitário de R$ 1,300 (um real e 
trezentos milésimos de real), totalizando o valor de R$ 
39.000,00 (trinta e nove mil reais) e Lote 172, valor 
unitário de R$ 4,900 (quatro reais e novecentos 
milésimos de real), totalizando o valor de R$ 
19.600,00 (dezenove mil e seiscentos reais).
Valor global estimado: R$ 110.400,00 (cento e dez 
mil e quatrocentos reais).
Secretaria de Gabinete, 25 de janeiro de 2016.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
015/2016
Processo Administrativo nº 3.297/2015
Pregão Presencial nº 159/2015
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Detentora da Ata: JB Comércio de Peças para 
Veículos Eireli - EPP 
Objeto: Fornecimento eventual e parcelado de pneus:
Item 02: Até 16 (dezesseis) unidades de Pneu 
10.00/20 – liso. Marca: Linglong-LL47. Item 04: Até 
10 (dez) unidades de Pneu 10.5 65/16. Marca: 
Advance-R1. Item 05: Até 04 (quatro) unidades de 
Pneu 12.5-80x18. Marca: Super Guider-R4. Item 06: 
Até 02 (duas) unidades de Pneu 1400X24. Marca: 
Super Guider-G2/L2. Item 09: Até 80 (oitenta) 
unidades de Pneu 175/70 R13. Marca: Tornel-Clas-
sic. Item 10: Até 16 (dezesseis) unidades de Pneu 
185/70/14. Marca: JK-Vectra. Item 11: Até 20 (vinte) 
unidades de Pneu 185R14. Marca: Chengshan-
-CSC01. Item 12: Até 08 (oito) unidades de Pneu 
205X60X16 Radial. Marca: Goform-G745.
Item 13: Até 16 (dezesseis) unidade de Pneu 
225/75/16. Marca: Linglong-R666.
Vigência da Ata: 12 (doze) meses.
Valores unitários registrados: Item 02, com valor 
unitário R$ 1.093,00 (um mil e noventa e três reais) e 
total de R$ 17.488,00 (dezessete mil, quatrocentos e 
oitenta e oito centavos); Item 04, com valor unitário 
R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais) e total de R$ 
7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais); Item 05, 
com valor unitário R$ 1.325,00 (um mil, trezentos e 
vinte e cinco reais) e total de R$ 5.300,00 (cinco mil 
e trezentos reais); Item 06, com valor unitário R$ 
2.329,00 (dois mil, trezentos e vinte e nove reais) e 
total de R$ 4.658,00 (quatro mil, seiscentos e 
cinquenta reais); Item 09, com valor unitário R$ 
180,00 (cento e oitenta reais) e total de R$ 
14.400,00 (catorze mil e quatrocentos reais); Item 
10, com valor unitário R$ 340,00 (trezentos e 
quarenta reais) e total de R$ 5.440,00 (cinco mil, 
quatrocentos e quarenta reais); Item 11, com valor 
unitário R$ 324,00 (trezentos e vinte e quatro reais) e 
total de R$ 6.480,00 (seis mil, quatrocentos e oitenta 
reais); Item 12, com valor unitário R$ 423,00 
(quatrocentos e vinte e três reais) e total de R$ 
3.384,00 (três mil, trezentos e oitenta e quatro reais); 
Item 13, com valor unitário R$ 600,00 (seiscentos 
reais) e total de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos 
reais).
Valor global estimado: R$ 74.150,00 (setenta e 
quatro mil, cento e cinquenta reais).
Secretaria de Gabinete, 29 de janeiro de 2016.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
015/2016
Processo Administrativo nº 9.153/2015
Pregão Presencial nº 134/2015
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Detentora da Ata: Perfil JD Comércio de Produtos 
Alimentícios Eireli 
Objeto: Fornecimento eventual e parcelado de carnes:
Item 01: até 732 (setecentos e trinta e dois) 
quilogramas de carne bovina tipo Acém, Marca/Frigo-
rífico: File do Boi; Item 02: até 72 (setenta e dois) 
quilogramas de fígado bovino, Marca/ Frigorífico: File 
do Boi; Item 03: até 468 (quatrocentos e sessenta e 
oito) quilogramas de Filé de Merluza, Marca: Fenix; 
Item 04: até 240 (duzentos e quarenta) quilogramas 
de frango inteiro resfriado, Marca: Copacol; Item 05: 
até 192 (cento e noventa e dois) quilogramas de 
carne bovina tipo Músculo, Marca: File do Boi; Item 
06: até 480 (quatrocentos e oitenta) quilogramas de 
carne bovina tipo Patinho, Marca: File do Boi; Item 07: 
até 708 (setecentos e oito) quilogramas de peito de 
frango sem osso, Marca: Copacol.
Vigência da Ata: 12 (doze) meses.
Valores unitários registrados: Item 01, com o valor 
unitário de : R$ 15,00 (quinze reais) e valor total de  
R$ 10.980,00 (dez mil, novecentos e oitenta reais); 
item 02, com valor unitário de: R$ 10,00 (dez reais) e 
valor total de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais); 
Item 03, com valor unitário de: R$ 20,50 (vinte reais e 
cinquenta centavos) e valor total de R$ 9.594,00 
(nove mil, quinhentos e noventa e quatro reais); Item 
04: com valor unitário de: R$ 6,79 (seis reais e 
setenta e nove centavos) e valor total de R$ 1.629,60 
(um mil, seiscentos e vinte e nove reais e sessenta 
centavos), Item 05: com o valor unitário de R$ 14,80 
(catorze reais e oitenta centavos) e valor total de R$ 
2.841,00 (dois mil, oitocentos e quarenta e um reais), 
Item 06: com o valor unitário de R$ 20,90 (vinte rais e 
noventa centavos) e valor total de R$ 10.032,00 (dez 
mil e trinta e dois reais); Item 07: com o valor unitário 
de R$ 10,20 (dez reais e vinte centavos) e valor total 
de R$ 7.221,60 (sete mil, duzentos e vinte e um reais 
e sessenta centavos).
Valor global estimado: R$ 43.018,80 (quarenta e três 
mil e dezoito reais e oitenta centavos).
Secretaria de Gabinete, 29 de janeiro de 2016.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 056/2015.
Pregão Presencial nº 072/2015
Empenho: 1199

www.jaguariuna.sp.gov.brPODER EXECUTIVO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS



0619 de Fevereiro de 2016 IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE  JAGUARIÚNA
www.jaguariuna.sp.gov.br

Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Expresso Jota Jota Ltda.
Objeto: Prestação de serviços de transporte – item 
02.
Valor do Empenho: R$ 176,40
Data do empenho: 04/01/2016
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 087/2015.
Pregão Presencial nº 102/2015
Empenho: 3063
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Liga desportiva de Árbitros de Amparo
Objeto: Prestação de serviços de arbitragem – itens 
07 e 08.
Valor do Empenho: R$ 2.660,00
Data do empenho: 12/01/2016
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 023/2016.
Pregão Presencial nº 158/2015
Empenho: 3018
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Licit Rib Comércio Atacadista e Varejista 
Ltda. EPP
Objeto: Aquisição de fraldas descartáveis – item 08.
Valor do Empenho: R$ 31.170,00
Data do empenho: 02/02/2016
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 085/2015.
Pregão Presencial nº 087/2015
Empenho: 3017
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: LAP Comércio e Serviços Eireli ME
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios – itens 01, 
02, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33 e 34.
Valor do Empenho: R$ 2.601,53
Data do empenho: 01/02/2016
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 043/2015.
Pregão Presencial nº 062/2015
Empenho: 2929
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: J.M.M. Paula Garcia Distribuidora - ME
Objeto: aquisição de equipamentos médicos 
hospitalares – item 01.
Valor do Empenho: R$ 597,54
Data do empenho: 02/02/2016
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 024/2016.
Pregão Presencial nº 158/2015
Empenho: 2928
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Lumar Com. Prod. Farmacêuticos Ltda.
Objeto: Aquisição de fraldas descartáveis – item 14.
Valor do Empenho: R$ 2.821,50
Data do empenho: 02/02/2016
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 046/2015.
Pregão Presencial nº 062/2015
Empenho: 2927
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Medimport Com. de Prod. Hospitalares 
Ltda. EPP.
Objeto: Aquisição de equipamentos médicos 
hospitalares – item 04.
Valor do Empenho: R$ 412,00
Data do empenho: 01/02/2016
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 025/2016.
Pregão Presencial nº 158/2015
Empenho: 2925
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Medimport Coml. De Prod. Hospitalares 
Ltda. EPP
Objeto: Aquisição de fraldas descartáveis – itens 06 e 
16.
Valor do Empenho: R$ 5.348,00
Data do empenho: 01/02/2016
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 056/2015.
Pregão Presencial nº 072/2015
Empenho: 3131
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Expresso Jota Jota Ltda.
Objeto: Prestação de serviços de transporte.
Valor do Empenho: R$ 117,60
Data do empenho: 04/02/2016
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DO QUARTO TERMO DE ADITAMENTO 
DE CONTRATO
Tomada de Preços n°: 007/2013
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: K33 Engenharia Ltda. - EPP
Fica prorrogada a vigência do contrato por mais 180 
(cento e oitenta) dias, contados de 13 de março de 
2015.
Continuam em vigor todas as outras cláusulas e 
condições do contrato e do correlato processo 
administrativo.
Secretaria de Gabinete, 13 de março de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMEN-
TO DE CONTRATO
Pregão Presencial n°: 143/2015
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Biosantec Comércio de artigos Hospitala-
res Ltda. - EPP
Fica prorrogada a vigência do contrato por mais 50 
(cinquenta) dias, contados a partir de 30 de dezembro 
de 2015.
Ratificam-se neste ato todas as cláusulas do contrato, 
as quais permanecem inalteradas para todos os 
efeitos legais.
Secretaria de Gabinete, 21 de dezembro de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO DE ADITAMEN-
TO DE CONTRATO
Pregão Presencial n°: 011/2013
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Hortcamp Alimentos Ltda. - EPP
Fica renovada por 12 (doze) meses, a vigência 
estabelecida em Cláusula 12.1 do contrato, a partir de 
25 de fevereiro de 2016.
Dá- se a este aditamento o valor total estimado de R$ 
1.675.880,93 (um milhão, seiscentos e setenta e 
cinco mil, oitocentos e oitenta reais e noventa e três 
centavos.
Ratificam-se neste ato as demais cláusulas do 
contrato, as quais permanecem inalteradas para 
todos os efeitos legais, inclusive quanto aos locais e 
forma de entrega.
Secretaria de Gabinete, 12 de fevereiro de 2016.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE ADITAMEN-
TO DE CONTRATO
Pregão Presencial n°: 143/2015
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: J.C.F. Marana - ME
Fica prorrogada a vigência do contrato por mais 15 
(quinze) dias, contados de 29 de janeiro de 2016.
Ratificam-se neste ato todas as cláusulas do contrato, 
as quais permanecem inalteradas para todos os 
efeitos legais.
Secretaria de Gabinete, 28 de janeiro de 2016.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMEN-
TO DE CONTRATO
Pregão Presencial n°: 143/2015
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: TK Produtos e Equipamentos Médicos 
Ltda. ME
Fica prorrogada a vigência do contrato por mais 30 
(trinta) dias, contados de 30 de dezembro de 2015.
Ratificam-se neste ato todas as cláusulas do contrato, 
as quais permanecem inalteradas para todos os 
efeitos legais.
Secretaria de Gabinete, 23 de dezembro de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DO DÉCIMO TERMO DE ADITAMENTO 
DE CONTRATO
Pregão Presencial n°: 161/2013
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Centro Automotivo Jaguary Ltda.
Fica alterado, a partir do dia 08 de janeiro de 2016, o 
custo do litro do combustível – Diesel – para R$ 2,97 
(dois reais e noventa e sete centavos).
Diante do reajuste citado acima, a diferença do valor 
do litro de Diesel será de R$ 0,10 (dez centavos), 
tendo este aditamento o valor total de R$ 23.222,80 
(vinte e três mil, duzentos e vinte e dois reais e oitenta 
centavos).
O valor total do contrato passa a ser de R$ 
967.382,80 (novecentos e sessenta e sete mil, 
trezentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos).
Continuam em vigor todas as outras cláusulas do 
contrato e do correlato processo administrativo.
Secretaria de Gabinete, 15 de janeiro de 2016.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DO OITAVO TERMO DE ADITAMENTO 
DE CONTRATO
Pregão Presencial n°: 002/2013
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Restaurante Família Marchesini Ltda. - 
ME
Fica prorrogada a vigência do contrato por mais 03 
(três) meses, contados de 05 de fevereiro de 2016.
O quantitativo total deste aditamento será de até 
15.000 (quinze mil) refeições.
Permanece inalterado o valor por refeição, ou seja, R$ 

10,68 (dez reais e sessenta e oito centavos), tendo 
este aditamento o valor total estimado de R$ 
160.200,00 (cento e sessenta mil e duzentos reais).
Continuam em vigor todas as outras cláusulas do 
contrato e do correlato processo administrativo.
Secretaria de Gabinete, 05 de fevereiro de 2016.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DO QUARTO TERMO DE ADITAMENTO 
DE CONTRATO
Concorrência n°: 005/2011
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Tel Fretamento e Turismo Ltda.
Fica renovada a vigência do contrato por mais 12 
(doze) meses, contados de 31 de janeiro de 2016.
O valor por viagem passa a ser de R$ 724,86 
(setecentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis 
centavos), tendo em vista a aplicação de IPCA 
acumulado nos últimos 12 (doze) meses de 
10,4762%.
Dá-se a este aditamento o valor total estimado de R$ 
1.065.544,20 (um milhão, sessenta e cinco mil, 
quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte 
centavos).
Ratificam-se neste ato todas as cláusulas do contrato, 
as quais permanecem inalteradas para todos os 
efeitos legais.
Secretaria de Gabinete, 29 de janeiro de 2016.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMEN-
TO DE CONTRATO
Pregão Eletrônico n°: 011/2015
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Ventto Tecnologia e Saúde Ltda. EPP
Fica renovada a vigência do contrato por mais 30 
(trinta) dias, contados de 23 de dezembro de 2015.
Continuam em vigor todas as outras cláusulas do 
contrato e do correlato processo administrativo.
Secretaria de Gabinete, 23 de dezembro de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
Pregão Presencial nº 006/2016.
Contrato: 017/2016
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Samapi Produtos Hospitalares Ltda.
Objeto: Fornecimento de dietas alimentares.  
Prazo do objeto: 12 (doze) meses.  
Valor total: R$ 10.350,00 (dez mil, trezentos e 
cinquenta reais).  
Secretaria de Gabinete, 10 de fevereiro de 2016.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
020/2016
Processo Administrativo nº 12.613/2015
Pregão Eletrônico n° 019/2015
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Detentora da Ata: R.A.P. – Aparecida Comércio de 
Medicamentos Ltda.
Objeto: Fornecimento eventual e parcelado de 
medicamentos:

Vigência da Ata: 12 (doze) meses.
Valores unitários registrados: Lote 06, valor unitário 
de R$ 2,646 (dois reais seiscentos e quarenta e seis 
milésimos de real), totalizando o valor de R$ 
2.381,40 (dois mil trezentos e oitenta e um reais e 
quarenta centavos); Lote 22, valor unitário de R$ 
3,800 (três reais e oitocentos milésimos de real), 
totalizando o valor de R$  3.420,00 (três mil 
quatrocentos e vinte reais), Lote 27, valor unitário de 
R$ 0,310 (trezentos e dez milésimos de real), 
totalizando o valor de R$ 4.650,00 (quatro mil 
seiscentos e cinquenta reais), Lote 33, valor unitário 
de R$ 4,00 (quatro reais), totalizando o valor de R$ 
20.000,00 (vinte mil reais), Lote 36, valor unitário de 
R$ 223,00 (duzentos e vinte e três reais), totalizando 
o valor de R$ 66.900,00 (sessenta e seis mil e 
novecentos reais), Lote 49, valor unitário de R$ 0,350 
(trezentos e cinquenta milésimos de real), totalizando 
o valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), 
Lote 53, valor unitário de R$ 5,00 (cinco reais), 
totalizando o valor de R$ 250,00 (duzentos e 
cinquenta reais), Lote 54, valor unitário de R$ 3,200 
(três reais e duzentos milésimos de real), totalizando 
o valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos 
reais), Lote 55, valor unitário de R$ 0,135 (cento e 
trinta e cinco milésimos de real), totalizando o valor 
de R$ 20.250,00 (vinte mil duzentos e cinquenta 
reais), Lote 77, valor unitário de R$ 2,200 (dois reais 
e duzentos milésimos de real), totalizando o valor de 
R$ 1.980,00 (um mil novecentos e oitenta reais), 
Lote 89, valor unitário de R$ 0,120 (cento e vinte 
milésimos de real), totalizando o valor de R$ 
21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais), Lote 
103, valor unitário de R$ 1,00 (um real), totalizando o 
valor de R$ 1.820,00 (um mil oitocentos e vinte 
reais), Lote 112, valor unitário de R$ 16,00 
(dezesseis reais), totalizando o valor de R$ 
96.000,00 (noventa e seis mil reais), Lote 117, valor 
unitário de R$ 2,500 (dois reais e quinhentos 
milésimos de real), totalizando o valor de R$ 
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), Lote 119, 
valor unitário de R$ 0,290 (duzentos e noventa 
milésimos de real), totalizando o valor de R$ 
2.900,00 (dois mil e novecentos reais), Lote 128, 
valor unitário de R$ 0,023 (vinte e três milésimos de 
real), totalizando o valor de R$ 4.600,00 (quatro mil e 
seiscentos reais), Lote 134, valor unitário de R$ 
2,290 (dois reais duzentos e noventa milésimos de 
real), totalizando o valor de R$ 2.290,00 (dois mil 
duzentos e noventa reais), Lote 142, valor unitário de 
R$ 0,400 (quatrocentos milésimos de real), 
totalizando o valor de R$ 1.200,00 (um mil e 
duzentos reais), Lote 144, valor unitário de R$ 
32,800 (trinta e dois reais e oitocentos milésimos de 
real), totalizando o valor de R$ 98.400,00 (noventa e 
oito mil e quatrocentos reais), Lote 148, valor unitário 
de R$ 40,00 (quarenta reais), totalizando o valor de 
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), Lote 169, valor 
unitário de R$ 0,060 (sessenta milésimos de real), 
totalizando o valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e 
oitocentos reais), Lote 171, valor unitário de R$ 
8,500 (oito reais e quinhentos milésimos de real), 
totalizando o valor de R$ 15.470,00 (quinze mil 
quatrocentos e setenta reais), Lote 181, valor unitário 
de R$ 0,050 (cinquenta milésimos de real), 
totalizando o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 
Lote 183, valor unitário de R$ 0,650 (seiscentos e 
cinquenta milésimos de real), totalizando o valor de 
R$ 97.500,00 (noventa e sete mil e quinhentos 
reais), Lote 185, valor unitário de R$ 2,500 (dois 
reais e quinhentos milésimos de real), totalizando o 
valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), 
Lote 192, valor unitário de R$ 2,150 (dois reais cento 
e cinquenta milésimos de real), totalizando o valor de 
R$ 12.900,00 (doze mil e novecentos reais), Lote 
197, valor unitário de R$ 2,550 (dois reais 
quinhentos e cinquenta milésimos de real), 
totalizando o valor de R$ 12.750,00 (doze mil 
setecentos e cinquenta reais), Lote 198, valor unitário 
de R$ 2,250 (dois reais duzentos e cinquenta 
milésimos de real), totalizando o valor de R$ 
4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), Lote 204, 
valor unitário de R$ 24,00 (vinte e quatro reais), 
totalizando o valor de R$ 2.880,00 (dois mil 
oitocentos e oitenta reais), Lote 207, valor unitário de 
R$ 0,165 (cento e sessenta e cinco milésimos de 
real), totalizando o valor de R$ 33.000,00 (trinta e 
três mil reais), Lote 211, valor unitário de R$ 12,500 
(doze reais e quinhentos milésimos de real), 
totalizando o valor de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil 
e quinhentos reais), Lote 217, valor unitário de R$ 
1,800 (um real e oitocentos milésimos de real), 
totalizando o valor de R$ 54.000,00 (cinquenta e 
quatro mil reais), Lote 218, valor unitário de R$ 0,050 
(cinquenta milésimos de real), totalizando o valor de 
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), Lote 225, 

valor unitário de R$ 4,170 (quatro reais cento e 
setenta milésimos de real), totalizando o valor de R$ 
12.510,00 (doze mil quinhentos e dez reais), Lote 
230, valor unitário de R$ 2,380 (dois reais trezentos 
e oitenta milésimos de real), totalizando o valor de R$ 
7.140,00 (sete mil cento e quarenta reais), Lote 244, 
valor unitário de R$ 60,00 (sessenta reais), 
totalizando o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil 
reais), Lote 246, valor unitário de R$ 0,375 (trezentos 
e setenta e cinco milésimos de real), totalizando o 
valor de R$ 11.250,00 (onze mil duzentos e 
cinquenta reais), Lote 249, valor unitário de R$ 0,420 
(quatrocentos e vinte milésimos de real), totalizando o 
valor de R$ 22.344,00 (vinte e dois mil trezentos e 
quarenta e quatro reais), Lote 256, valor unitário de 
R$ 0,230 (duzentos e trinta milésimos de real), 
totalizando o valor de R$ 27.600,00 (vinte e sete mil 
e seiscentos reais), Lote 258, valor unitário de R$ 
0,655 (seiscentos e cinquenta e cinco milésimos de 
real), totalizando o valor de R$ 1.965,00 (um mil 
novecentos e sessenta e cinco reais), Lote 260, valor 
unitário de R$ 0,110 (cento e dez milésimos de real), 
totalizando o valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e 
quinhentos reais), Lote 263, valor unitário de R$ 
2,680 (dois reais seiscentos e oitenta milésimos de 
real), totalizando o valor de R$ 30.016,00 (trinta mil e 
dezesseis reais) e Lote 264, valor unitário de R$ 
2,600 (dois reais e seiscentos milésimos de real), 
totalizando o valor de R$ 2.496,00 (dois mil 
quatrocentos e noventa e seis reais), 
Valor global estimado: R$ 848.062,40 (oitocentos e 
quarenta e oito mil sessenta e dois reais e quarenta 
centavos).
Secretaria de Gabinete, 25 de janeiro de 2016.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
027/2016
Processo Administrativo nº 13.297/2015
Pregão Presencial nº 159/2015
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Detentora da Ata: Pneu Bom Ltda.
Objeto: Fornecimento eventual e parcelado de pneus:
Item 07: Até 08 (oito) unidades de Pneu 17.5/R25. 
Marca: Condor/L2; Item 08: Até 08 (oito) unidades de 
Pneu 17.5x25. Marca: Condor/L2.
Vigência da Ata: 12 (doze) meses.
Valores unitários registrados: Item 07, com valor 
unitário R$ 3.050,00 (três mil e cinquenta reais) e 
total de R$ 24.400,00 (vinte e quatro mil e 
quatrocentos reais); Item 08, com valor unitário R$ 
4.000,00 (quatro mil reais) e total de R$ 32.000,00 
(trinta e dois mil reais).
Valor global estimado: R$ 56.400,00 (cinquenta e 
seis mil e quatrocentos reais).
Secretaria de Gabinete, 29 de janeiro de 2016.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016.
Torna-se público e para conhecimento dos interessa-
dos que o Pregão acima mencionado tendo como 
objeto o fornecimento de até 13.608 caixas de pães, 
tipo hot dog, embalados individualmente, foi 
Adjudicado e Homologado em 18 de Fevereiro de 
2016 em favor da licitante Bella Pan – Indústria e 
Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. – ME., pelo 
valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais por caixa), 
perfazendo o valor global estimado de R$ 
340.200,00 (Trezentos e quarenta mil e duzentos 
reais).
Aline Fernanda Arruda Leite – Pregoeira
Tarcísio Cleto Chiavegato – Prefeito

AVISO DE RESULTADO DE NOTA TOTAL E 
JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA Nº 009/2015.
A Comissão Permanente de Licitação através de sua 
Presidente torna público e para conhecimento dos 
interessados que em sessão pública do dia 18 de 
Fevereiro de 2016 às 10:00 horas, foi aberto o 
envelope proposta de preços da licitante Editora 
Gráfica OPET Ltda., onde, utilizando-se da fórmula 
constante da Cláusula 10.11 do Edital, atingiu a 
pontuação “3” e adotando o critério de julgamento 
prescrito no Edital, foi considerada vencedora a 
licitante Editora Gráfica OPET Ltda., com a Nota Total 
(NT) de 10, tendo sido apresentado o valor global de 
R$ 2.436.420,00 (dois milhões, quatrocentos e trinta 
e seis mil, quatrocentos e vinte reais). 

Esther Lana Vieira                                        
Presidente
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Jaguariúna, 19 de fevereiro de 2016
COMUNICADO OFICIAL Nº 001/2016 – PROUNI 
MUNICIPAL

A Comissão Permanente de Acompanhamento do 

Programa Municipal Universidade para Todos – 2016, 

no uso de suas atribuições, vem, por meio deste, 

divulgar o Resultado PARCIAL do processo seletivo 

2016, indicando, por Registro Acadêmico – RA, a 

situação dos candidatos.



De acordo com os itens 8.3 e 8.4 do Decreto 3.391 de 
17 de dezembro de 2015, o prazo para interposição de 
eventuais recursos será de 01(um) dia útil, sendo o dia 
23 de fevereiro de 2016.
Os recursos deverão ser endereçados à comissão 
Permanente de Acompanhamento e Avaliação do 
Programa Municipal Universidade para Todos e 

protocolados na Faculdade de Jaguariúna – FAJ 
Campus I, exclusivamente no período da tarde e noite, 
mediante requerimento específico.

Comissão Permanente de Acompanhamento 
do Programa Municipal Universidade para 
Todos
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EDITAL Nº 005/2016
Convoca pessoas do cadastro habitacional municipal 
para manifestar interesse em unidades habitacionais 
do Programa Minha Casa Minha Vida 

TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município 
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de 
suas atribuições legais,
CONVOCA as pessoas previamente cadastradas no 
Cadastro Habitacional do Município, realizado nos 
meses de fevereiro/março/2.015, para apresenta-
rem-se junto ao Departamento de Habitação da 
Prefeitura, localizado na Rua Rita Villela de Andrade 
Lima, nº 257, Jardim Cruzeiro do Sul, CEP 
13820-000, em Jaguariúna-SP, nos dias e períodos 
abaixo indicados, a fim de manifestarem interesse em 
participar de processo de seleção para adquirir 
unidade habitacional do empreendimento “Condomí-
nio Residencial Jaguariúna (Lote B)”, do Programa 
Minha Casa Minha Vida, de propriedade de HM 02 
Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.
A pessoa que comparecer no dia marcado pela 
Administração Municipal, conforme abaixo, para 
manifestar interesse, deverá ser maior de 18 (dezoito) 
anos e ser um dos membros que compõe a renda 
familiar.
O processo de seleção será de responsabilidade da 
proprietária do empreendimento, HM 02 Empreendi-
mento Imobiliário SPE Ltda., a quem caberá, inclusive, 
a análise da documentação do interessado e a 
aceitação ou não das informações prestadas, em 
conformidade com as regras do Programa Minha 
Casa Minha Vida.
O empreendimento habitacional a que alude o 
presente edital é destinado, prioritariamente, aos 
integrantes do Cadastro Habitacional do Município, 
cuja renda familiar atual somada esteja entre R$ 
1.601,00 (um mil e seiscentos e um reais) e R$ 
3.275,00 (três mil, duzentos e setenta e cinco reais) – 
Faixa 2, podendo compor a renda até 2 pessoas (o 
interessado e o cônjuge ou convivente)
Cronograma para comparecimento das pessoas 

convocadas por este edital:
a) número de inscrição 0001 a 0125: dia 
29/02/2016 das 08:30 às 12:00hs;
b) número de inscrição 0126 a 0250: dia 
29/02/2016 das 13:00 às 17:00hs;
c) número de inscrição 0251 a 0375: dia 
01/03/2016 das 08:30 às 12:00hs;
d) número de inscrição 0376 a 500: dia 01/03/2016 
das 13:00 às 17:00hs;
e) número de inscrição 501 a 0625: dia 02/03/2016 
das 08:30 às 12:00hs;
f) número de inscrição 0626 a 0750: dia 02/03/2016 
das 13:00 às 17:00hs;
g) número de inscrição 0751 a 0875: dia 03/03/2016 
das 08:30 às 12:00hs;
h) número de inscrição 0876 a 1000: dia 03/03/2016 
das 13:00 às 17:00hs;
i) número de inscrição 1001 a 1125: dia 04/03/2016 
das 08:30 às 12:00hs;
j) número de inscrição 1126 a 1250: dia 04/03/2016 
das 13:00 às 17:00hs;
k) número de inscrição 1251 a 1375: dia 07/03/2016 
das 08:30 às 12:00hs;
l) número de inscrição 1376 a 1500: dia 07/03/2016 
das 13:00 às 17:00hs;
m) número de inscrição 1501 a 1625: dia 
08/03/2016 das 08:30 às 12:00hs;
n) número de inscrição 1626 a 1750: dia 08/03/2016 
das 13:00 às 17:00hs;
o) número de inscrição 1751 a 1875: dia 09/03/2016 
das 08:30 às 12:00hs;
p) número de inscrição 1876 a 2000: dia 09/03/2016 
das 13:00 às 17:00hs;
q) número de inscrição 2001 a 2125: dia 10/03/2016 
das 08:30 às 12:00hs;
r) número de inscrição 2126 a 2250: dia 10/03/2016 
das 13:00 às 17:00hs;
s) número de inscrição 2251 a 2375: dia 11/03/2016 
das 08:30 às 12:00hs;
t) número de inscrição 2376 a 2500: dia 11/03/2016 
das 13:00 às 17:00hs.
u) número de inscrição 2501 a 2625: dia 14/03/2016 
das 08:30 às 12:00hs;
v) número de inscrição 2626 a 2750: dia 14/03/2016 
das 13:00 às 17:00hs.
w) número de inscrição 2751 a 2875: dia 
15/03/2016 das 08:30 às 12:00hs;
x) número de inscrição 2876 a 3000: dia 15/03/2016 

das 13:00 às 17:00hs.
y) número de inscrição 3001 a 3125: dia 16/03/2016 
das 08:30 às 12:00hs;
z) número de inscrição 3126 a 3250: dia 16/03/2016 
das 13:00 às 17:00hs.
aa) número de inscrição 3251 a 3375: dia 
17/03/2016 das 08:30 às 12:00hs;
bb) número de inscrição 3376 a 3500: dia 
17/03/2016 das 13:00 às 17:00hs.
cc) número de inscrição 3501 a 3625: dia 
18/03/2016 das 08:30 às 12:00hs;
dd) número de inscrição 3626 a 3750: dia 
18/03/2016 das 13:00 às 17:00hs.
ee) número de inscrição 3751 a 3875: dia 
21/03/2016 das 08:30 às 12:00hs;
ff) número de inscrição 3876 a 4000: dia 21/03/2016 
das 13:00 às 17:00hs.
gg)número de inscrição 4001 a 4125: dia 
22/03/2016 das 08:30 às 12:00hs;
hh) número de inscrição 4126 a 4250: dia 
22/03/2016 das 13:00 às 17:00hs.
ii) número de inscrição 4251 a 4375: dia 23/03/2016 
das 08:30 às 12:00hs;
jj) número de inscrição 4376 a 4500: dia 23/03/2016 
das 13:00 às 17:00hs.
kk) número de inscrição 4501 a 4625: dia 
28/03/2016 das 08:30 às 12:00hs;
ll) número de inscrição 4626 a 4750: dia 28/03/2016 
das 13:00 às 17:00hs.
mm) número de inscrição 4751 a 4875: dia 
29/03/2016 das 08:30 às 12:00hs;
nn) número de inscrição 4876 a 5000: dia 
29/03/2016 das 13:00 às 17:00hs.
oo) número de inscrição 5001 a 5125: dia 
30/03/2016 das 08:30 às 12:00hs;
pp) número de inscrição 5126 a 5250: dia 
30/03/2016 das 13:00 às 17:00hs.
qq) número de inscrição 5251 a 5375: dia 
31/03/2016 das 08:30 às 12:00hs;
rr) número de inscrição 5376 a 5500: dia 
31/03/2016 das 13:00 às 17:00hs.
ss) número de inscrição 5501 a 5625: dia 
01/04/2016 das 08:30 às 12:00hs;
tt) número de inscrição 5626 a 5750: dia 01/04/2016 
das 13:00 às 17:00hs.
uu) número de inscrição 5751 a 5875: dia 
04/04/2016 das 08:30 às 12:00hs;
vv) número de inscrição 5876 a 6000: dia 

04/04/2016 das 13:00 às 17:00hs.
ww) número de inscrição 6001 a 6125: dia 
05/04/2016 das 08:30 às 12:00hs;
xx) número de inscrição 6126 a 6250: dia 
05/04/2016 das 13:00 às 17:00hs.
yy)número de inscrição 6251 a 6375: dia 
06/04/2016 das 08:30 às 12:00hs;
zz) número de inscrição 6376 a 6500: dia 
06/04/2016 das 13:00 às 17:00hs.
aaa) número de inscrição 6501 a 6535: dia 
07/04/2016 das 08:30 às 12:00hs.

Caso o convocado não tenha seu número de 
inscrição, feita em fevereiro/março de 2015, poderá 
confirmar seu número de inscrição por meio do site 
www.jaguariúna.sp.gov.br. 
Caso o convocado não compareça no dia marcado 
neste edital, não lhe será garantida prioridade na 

aquisição da unidade habitacional do empreendimen-
to “Condomínio Residencial Jaguariúna (Lote B)”, por 
intermédio do cadastro habitacional da Prefeitura.

Dúvidas poderão ser esclarecidas por meio dos 
telefones: (19) 38372804 e 38371307.

Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 18 de 
fevereiro de 2016.

TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO
Prefeito

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

GUSTAVO DURLACHER
Secretário de Governo
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LEI Nº 2.341, de 05 de fevereiro de 2016.

Dispõe sobre autorização para repasse de recursos 
financeiros à Associação de Pais e Amigos de 
Excepcionais Jaguariúna.

TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município 
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc.,
FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a repassar, 
no exercício financeiro de 2016, à ASSOCIAÇÃO DE 
PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS JAGUARIÚNA, 
CNPJ/MF nº 58.383.944/0001-75, com sede no 
Município de Jaguariúna-SP, recursos financeiros, a 
título de contribuição, no valor de R$ 32.400,00 
(trinta e dois mil e quatrocentos reais), oriundos do 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome.
Parágrafo único. A aplicação da contribuição fica 
condicionada à prestação de contas perante a 
Prefeitura, nos moldes estabelecidos pelo Ministério 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e pelo 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 05 de 
fevereiro de 2016.

TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO
Prefeito

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

GUSTAVO DURLACHER
Secretário de Governo

LEI Nº 2.342, de 05 de fevereiro de 2016.

Dispõe sobre autorização ao Executivo para 
concessão de contribuição à entidade Projeto Lar 
Feliz, e dá outras providências.

TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município 
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc.,
FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Executivo autorizado a repassar, no 
exercício financeiro de 2016, a título de contribuição, 
o montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), 
oriundo do Fundo Nacional de Assistência Social, à 
entidade Projeto Lar Feliz, CNPJ/MF nº 
04.515.175/0001-92, devidamente instalada no 
Município.
Parágrafo único. A aplicação da contribuição referida 
no caput, pela beneficiária, fica condicionada à 
prestação de contas perante a Prefeitura, nos 
moldes estabelecidos pelo Egrégio Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo e pelo Fundo 
Nacional de Assistência Social.
Art. 2º As despesas decorrentes com a execução 
desta lei correrão por conta de dotações próprias do 
orçamento vigente.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 05 de 
fevereiro de 2016.

TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO
Prefeito

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

GUSTAVO DURLACHER
Secretário de Governo

PORTARIAS ASSINADAS PELO SENHOR PREFEITO 

PORTARIA Nº 064, de 05 de fevereiro de 
2016.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município 
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de 
suas atribuições legais, e com apoio nos arts. 192 e 
seguintes da Lei Complementar Municipal nº 209, 
de 09 de maio de 2012, e ainda, em conformidade 
com a solicitação protocolada sob nº 713/2016,
RESOLVE:
I-Conceder, a pedido, licença por motivo de doença 
em pessoa da família, à servidora THALLYTA DE 
ASSIS MOREIRA, R.G. nº 40.044.114-7, a partir de 
01 de fevereiro de 2016 e pelo período de 07 (sete) 
dias.
II-Esta Portaria terá efeito retroativo a 1º de fevereiro 
de 2016.

PORTAR IA  N º  065 , de  05  de  f evere i -
ro  de  2016 .
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município 
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de 
suas atribuições legais, e de acordo com o artigo 
427 da Lei Complementar nº 209, de 09 de maio de 
2012,
RESOLVE:
Instaurar Sindicância Investigatória, sob o 
Procedimento Especial para apuração de Processo 
oriundo dos órgãos de Controle Externo, com a 
finalidade de propiciar o adequado esclarecimento 
dos fatos narrados no TC 001931/003/08 do 
Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
bem como, averiguar eventual dano ao Erário e sua 
autoria, constante no Processo Administrativo nº 

1.690/2016.

PORTARIA Nº 066, de 05 de fevereiro de 
2016.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município 
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de 
suas atribuições legais, 
RESOLVE:
I – Exonerar, a pedido, a servidora THAÍS ANGELA DE 
ALMEIDA PINA, R.G. nº 26.494.471-9 – SSP/SP, do 
cargo de Professor de Educação Básica I – PEB I, 
que ocupava junto ao Departamento de Educação 
Infantil da Secretaria de Educação.
II – Esta Portaria terá efeito retroativo a 03 de 
fevereiro de 2016.

PORTARIA Nº 067, de 11 de fevereiro de 
2016.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município 
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de 
suas atribuições legais, 
RESOLVE:
I – Exonerar, a pedido, a servidora INUBIA SOUZA 
NEVES DA SILVA, R.G. nº 46.457.907-7 – SSP/SP, 
do cargo de Assistente de Gestão Pública, que 
ocupava junto ao Departamento de Tributos da 
Secretaria de Administração e Finanças.
II – Esta Portaria terá efeito retroativo a 10 de 
fevereiro de 2016.

PORTARIA Nº 068, de 11 de fevereiro de 
2016.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município 
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de 
suas atribuições legais, 
RESOLVE:
I – Exonerar, a pedido, a servidora CRISTIANE 
RUGGIERO HENRIQUES, R.G. nº 13.392.467-1 – 
SSP/SP, do cargo de Professor de Educação Básica I 

– PEB I, que ocupava junto ao Departamento de 
Educação Infantil da Secretaria de Educação.
II – Esta Portaria terá efeito retroativo a 04 de 
fevereiro de 2016.

PORTARIA Nº 069, de 11 de fevereiro de 
2016.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município 
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de 
suas atribuições legais, e em conformidade com os 
arts. 279 e 280, da Lei Complementar Municipal nº 
209, de 09 de maio de 2012,
RESOLVE:
I – Nomear, conforme abaixo, os membros da 
Unidade de Apoio – órgão de auxílio da estrutura 
disciplinar da Prefeitura do Município de Jaguariúna:
- ANDRÉIA MANTOVANI PENTEADO – RG nº 
40.275.169-3 SSP/SP;
- ANDRÉA CRISTINA ANASTÁCIO DOS SANTOS – RG 
nº 30.727.156-0 SSP/SP.
II – A servidora Andréia Mantovani Penteado atuará 
como responsável pela referida Unidade de Apoio.

PORTARIA Nº 070, de 15 de fevereiro de 
2016.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município 
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de 
suas atribuições legais, e de acordo com a Lei 
Complementar Municipal nº 209, de 09 de maio de 
2012,
RESOLVE:
Instaurar Sindicância Investigatória com a finalidade 
de propiciar o adequado esclarecimento aos fatos 
narrados na representação, bem como, a sua 
autoria, constantes no Processo Administrativo nº 
1.888/2016, noticiados através da Secretaria de 
Saúde de Jaguariúna.

PORTARIAS ASSINADAS PELO SENHOR PREFEITO
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMEN-
TO AMBIENTAL – CONSAB
SELEÇÃO PÚBLICA 01/2016
EDITAL RESUMIDO DE ABERTURA DAS 
INSCRIÇÕES 01/2016
Sr. PEDRO FRANCO DE OLIVEIRA, Presidente do 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO 
AMBIENTAL – CONSAB, no uso de suas atribuições 
legais, torna pública a abertura das inscrições para a 
Seleção Pública objeto do Edital nº 01/2016 que será 
realizado pela ORHION CONSULTORIA & NAT 
ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. – ME, doravante 

denominada apenas ORHION CONSULTORIA, para 
provimento do quadro de empregados instituído pela 
Resolução nº 06/2015. A Seleção Pública reger-se-á 
pelas disposições contidas neste Edital e seus anexos 
e será coordenada pela Coordenação Geral do 
Consórcio CONSAB.
1. Os cargos, requisitos mínimos exigidos, carga 
horária semanal, vagas e valor da taxa de inscrição 
são os estabelecidos na TABELA I, DAS DISPOSIÇÕES 
PRELIMINARES, deste Edital, a seguir especificada:

1.1. As descrições sumárias das atividades e o 
conteúdo programático dos empregos encontram-
-se relacionadas no Anexo I e II, do Edital 
Completo de Abertura das Inscrições.
1.2. Todas as etapas constantes neste Edital serão 
realizadas observando-se o horário oficial de 
Brasília/DF;
1.3. O edital completo de abertura, deferimento 
das inscrições, datas, locais, horários, os 
resultados de todas as fases desta Seleção 
Pública, homologação e todos os atos oficiais 
relativos a Seleção Pública, bem como as 
informações pertinentes, serão divulgados na 
íntegra nos endereços eletrônicos da orhion.lista-
editais.com.br; www.consabambiental.com.br; 
ht tp://www.jaguar iuna.sp.gov.br/porta l jag/, 
resumidamente na IMPRENSA OFICIAL DE 
JAGUARIÚNA.

2. DAS INSCRIÇÕES:
2.1. Das disposições relativas às inscrições via 
internet – As inscrições serão realizadas por meio do 
endereço eletrônico http://orhion.listaeditais.com.br/ 
no período de 19 de fevereiro a 13 de março de 
2016. Iniciando-se no dia 19 de fevereiro de 2016, às 
9h00m e encerrando-se, impreterivelmente, às 
23h59m do dia 13 de março de 2016, observado o 
horário oficial de Brasília/DF e as informações 
complementares que estarão disponíveis no referido 
endereço eletrônico. Após a data e horário especifica-
do acima, o acesso às inscrições estará bloqueado.

3. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
3.1. Para se inscrever, o candidato deverá ler o 
Edital Completo de Abertura das Inscrições em sua 
íntegra disponível nos endereços eletrônicos da 

orhion.listaeditais.com.br; www.consabambiental.-
com.br; ; http://www.jaguariuna.sp.gov.br/portalja-
g/, resumidamente na IMPRENSA OFICIAL DE 
JAGUARIÚNA.

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

Cosmópolis, 19 de fevereiro de 2016.

Sr. PEDRO FRANCO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 
SANEAMENTO AMBIENTAL – CONSAB

DIMAS STARNINI
COORDENADOR GERAL DO CONSÓRCIO INTERMU-
NICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL – CONSAB

Jaguariúna 15 de fevereiro de 2016.

O Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) 
Conforme a Lei nº 1.469, de 15 de abril de 2003, com 

as alterações realizadas na Lei nº 2.136 de 21 de 

fevereiro de 2013, e seguindo seu Regimento Interno 

aprovado e publicado na Imprensa Oficial no dia 23 

de dezembro de 2015, convoca todos os conselheiros 

titulares e/ou seus suplentes para a Reunião 

Ordinária, a realizar-se na quinta-feira, dia 25 de 

Fevereiro, com início às 14h30, no Parque Santa 

Maria, sala anexo à SETUC.

Pauta:
1. Leitura da ata da última reunião;
2. Deliberações sobre novo Regimento Interno do 
COMTUR, publicado em 23/12/2015;
3. Deliberações sobre eventual criação do FUMTUR – 
Fundo Municipal de Turismo e a importante 
participação do COMTUR nesta iniciativa;
4. Deliberações sobre Plano Diretor de Desenvolvi-
mento Turístico de Jaguariúna e criação de 
Subcomissão do COMTUR para contribuir na analise e 

eventuais sugestões de ajustes no mesmo; 
5. Deliberações sobre o potencial de Turismo de 
Negócios e Turismo de Eventos para o Município de 
Jaguariúna, em especial a realização de eventos em 
espaços públicos promovidos por empresas 
particulares, seus benefícios, formatos, limitações e 
possibilidades;
6. Deliberações sobre eventual seleção e convite para 
novos conselheiros do COMTUR, em substituição aos 
atuais que desejem se desligar por não terem 

disponibilidade para participar regularmente por 
questões pessoais e/ou profissionais; 
7. Deliberações sobre as demais ações do COMTUR 
em 2016;
8. Outros assuntos de interesse geral;

Atenciosamente,

Guido Seelig
Presidente

PORTARIA Nº 071, de 15 de fevereiro de 2016.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município 
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de 
suas atribuições legais,
RESOLVE:
I – Dar nova redação, conforme abaixo, às alíneas 
“a” e “b”, do inciso III, da Portaria nº 229, de 1º de 
fevereiro de 2013, que dispõe sobre nomeação dos 
membros do Conselho Municipal de Saúde – CMS:
“III – Representantes dos gestores:
a) SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE:
a.1) José Cláudio Klier Monteiro – RG nº 
12.929.574-7 (Presidente)
b) DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE 
SAÚDE:
b.1) Maria da Conceição de Oliveira Camilo – RG nº 
53.500.811-9”
II – Esta Portaria terá efeito retroativo a 12 de janeiro 
de 2016.

PORTARIA Nº 072, de 15 de fevereiro de 2016.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município 
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de 
suas atribuições legais, e tendo em vista o resultado 
do Processo Seletivo objeto do Edital nº 003/2014, 
Protocolo PMJ nº 13.857/2013, e em conformidade 
com o Protocolado sob nº 499/2016,
RESOLVE:
Nomear pelo regime da Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, a adiante relacionada para o 
emprego público indicado, ficando lotada na 

respectiva unidade administrativa também indicada:
PATRÍCIA FEITOSA DE LIMA – R.G. nº 43.403.312-1 
SSP/SP – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – R$ 
1.588,50 (um mil, quinhentos e oitenta e oito reais e 
cinquenta centavos), junto ao Departamento de 
Assistência à Saúde da Secretaria de Saúde.

PORTARIA Nº 073, de 15 de fevereiro de 2016.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município 
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de 
suas atribuições legais, e tendo em vista o resultado 
do Processo Seletivo objeto do Edital nº 003/2014, 
Protocolo PMJ nº 13.857/2013, e em conformidade 
com o Protocolado sob nº 499/2016,
RESOLVE:
Nomear pelo regime da Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, a adiante relacionada para o 
emprego público indicado, ficando lotada na 
respectiva unidade administrativa também indicada:
NAIR CRISTINA BARBOSA COSTA TEODORO – R.G. 
nº 46.161.881-7 SSP/SP – AGENTE COMUNITÁRIO 
DE SAÚDE – R$ 1.588,50 (um mil, quinhentos e 
oitenta e oito reais e cinquenta centavos), junto ao 
Departamento de Assistência à Saúde da Secretaria 
de Saúde.

PORTARIA Nº 074, de 16 de fevereiro de 2016.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município 
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de 
suas atribuições legais, e de acordo com o Ofício nº 
13/2016 – SMS, Protocolo PMJ nº 965/2016,
RESOLVE:

Dar nova redação à alínea “c”, do inciso II, da 
Portaria nº 229, de 1º de fevereiro de 2013, que 
dispõe sobre nomeação dos membros do Conselho 
Municipal de Saúde – CMS:
“II – Representantes dos profissionais de saúde:
...................................................
c) Valéria Machado de Souza Demasi – R.G. nº 
6.613.920
Suplente: Leandro Donizete Ferreira – R.G. nº 
MG-10.370.704”

PORTARIA Nº 075, de 16 de fevereiro de 2016.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município 
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de 
suas atribuições legais, com apoio no art. 5º, da Lei 
Municipal nº 1.125, de 17 de outubro de 1995, Lei 
Estadual nº 10.083, de 23 de setembro de 1998, e 
em conformidade com a solicitação contida no Ofício 
nº 29/2016 – SMS,
RESOLVE:
a) Designar os servidores municipais adiante 
nomeados para, durante um mandato de 06 (seis) 
meses, sem prejuízo das atribuições inerentes aos 
respectivos cargos ou funções, constituírem uma 
equipe, sob a coordenação do primeiro, com a 
denominação de “Equipe de Vigilância Sanitária”, 
objetivando executar ações de vigilância sanitária, na 
forma do disposto na Lei Municipal nº 1.125, de 17 
de outubro de 1995:
01- MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA 
CAMILO – R.G. nº 53.500.811-9 SSP/SP;
02- EDER PERES DE SOUSA – R.G. nº 

17.659.205-2 SSP/SP;
03- ADRIANO POLTRONIERI – R.G. nº 
19.947.885 SSP/SP
04- GILBERTO POLTRONIERI – R.G. nº 
5.029.838-0 SSP/SP;
05- GEOVANI PAULO ALMEIDA MARTINS 
– R.G. nº 30.727.264-3 SSP/SP;
06- DANIELA CRISTINA DA SILVA 
NORBERTO – R.G. nº 22.943.064-8 SSP/SP;
07- VALÉRIO PERES AYDAR – R.G. nº 
5.621.395 SSP/SP;
08- SIDNEY ANTONIO CAMARGO – R.G. nº 
10.862.112-1 SSP/SP;
09- VIVIANE BATISTA GONÇALVES – R.G. 
nº 29.812.019-7 SSP/SP;
010- WALTENIOR RODRIGUES – R.G. nº 
20.119.053-9 SSP/SP;
011- RITA DE CÁSSIA SILVA ANSELMO 
TAVARES DA CÂMARA – R.G. nº 20.035.639-2 
SSP/SP;
012- SÉRGIO LUIS BENEDITO DE 
VASCONCELOS – R.G. nº 40.295.479-8 SSP/SP.
b) Revogar a Portaria nº 365, de 03 de agosto de 
2015.
c) Esta Portaria terá efeito retroativo a 20 de janeiro 
de 2016.

PORTARIA Nº 076, de 17 de fevereiro de 2016.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município 
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de 
suas atribuições legais, e tendo em vista o resultado 
do Processo Seletivo objeto do Edital nº 003/2014, 

Protocolo PMJ nº 13.857/2013, e em conformidade 
com o Protocolado sob nº 499/2016,
RESOLVE:
Nomear pelo regime da Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, a adiante relacionada para o 
emprego público indicado, ficando lotada na 
respectiva unidade administrativa também indicada:
CASSIA REGINA DE FREITAS – R.G. nº 40.275.239-9 
SSP/SP – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – R$ 
1.588,50 (um mil, quinhentos e oitenta e oito reais e 
cinquenta centavos), junto ao Departamento de 
Assistência à Saúde da Secretaria de Saúde.

PORTARIA Nº 077, de 17 de fevereiro de 2016.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município 
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de 
suas atribuições legais, e tendo em vista o resultado 
do Processo Seletivo objeto do Edital nº 003/2014, 
Protocolo PMJ nº 13.857/2013, e em conformidade 
com o Protocolado sob nº 499/2016,
RESOLVE:
Nomear pelo regime da Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, o adiante relacionado para o 
emprego público indicado, ficando lotado na 
respectiva unidade administrativa também indicada:
RAFAEL ROCHA ALVES – R.G. nº 46.930.166-1 
SSP/SP – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – R$ 
1.588,50 (um mil, quinhentos e oitenta e oito reais e 
cinquenta centavos), junto ao Departamento de 
Assistência à Saúde da Secretaria de Saúde.

COMISSÃO PERMANENTE DE
ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

C O N V I T E

A Câmara Municipal de Jaguariúna, através da 
Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e 
Contabilidade, convida toda população para 
participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA para avaliação do 
Cumprimento das Metas Fiscais - 3º Quadrimestre 
de 2015, da Prefeitura do Município de Jaguariúna, 
que ocorrerá no próximo dia 22 de fevereiro de 
2016, segunda-feira, às 18h00, na Sala de Sessões 
da Câmara Municipal, nesta cidade.
Câmara Municipal de Jaguariúna, fevereiro de 2016

VEREADOR LUIZ CARLOS DE CAMPOS
Presidente da Comissão Permanente
 de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Pauta dos Trabalhos da 2ª Sessão Ordinária, 
de 16/02/2016

Expediente:

Dos Senhores Vereadores:

Requerimentos:

1.Da Sra. Rita de Cássia Siste Bergamasco 
solicitando ao Vereador da cidade de Praia Grande, 
Carlos Eduardo Karan, ao Jornal “A Tribuna”, da 
cidade de Santos, esclarecimentos a respeito das 
reportagens referentes às máquinas de hemodiálise 
do Centro de Nefrologia de Praia Grande, onde o 
nome da cidade de Jaguariúna é citado; 

2.Do Sr. Ângelo Roberto Torres solicitando ao 
Executivo Municipal quando será feita a pintura e 
sinalização de solo com vaga para deficiente na Rua 
Braz Pinto Catão, ao lado da Igreja Santo Antonio no 
Bairro Guedes de Baixo, conforme pedido na 
Indicação nº 294/2015

3.Do Sr. Ângelo Roberto Torres solicitando ao 
Executivo Municipal informar quando será feita a 
limpeza e retirada do mato dos terrenos baldios 
existentes no Bairro Roseira de Cima, em especial, 
na Rua Cordeirópolis e Rua Paulínia, bem como a 
limpeza do mato da Escola Adone Bonetti e das 
creches no mesmo Bairro;

4.Do Sr. Ângelo Roberto Torres solicitando às 
Estâncias Metrópolis Turismos e Viação Ltda, para 
acrescentar um horário de ônibus às 12h00, aos 
sábados, domingos e feriados na linha que atende 
aos bairros Floresta e Bom Jardim;

5.Do Sr. Gerson Antonio – Gerson do Gás solicitando 
ao Executivo Municipal informar quando será 
realizada a manutenção e revitalização da Praça 
Menegon, Bairro São José, bem como quando será 
feita a reposição das lâmpadas quebradas e 
queimadas e manutenção nas quadras esportivas; 

6.Do Sr. Adilson José Abrucez solicitando ao 
Secretário de Segurança Pública – Dr. Agostinho 
Eustáquio Reis, informar se houve autuações de 
transito envolvendo ônibus municipais de transportes 
coletivo da Metrópolis, no ano de 2015; caso 
afirmativo, informar o numero de infrações; e se 

houve acidentes envolvendo os referidos ônibus 
dessa empresa no ano de 2015; caso afirmativo, 
informar a quantidade e se houve vítimas e 
envolvimento de terceiros;

7.Do Sr. Adilson José Abrucez solicitando ao 
Executivo Municipal informar se existe alguma 
residência do Conjunto Habitacional Jardim Pinheiros 
interditada ou com problema estrutural devido ao 
deslocamento e rebaixamento dos taludes em que 
foram construídas, entre outra providência;

8.Do Sr. Gerson Antonio – Gerson do Gás solicitando 
às Estâncias Metrópolis Turismo e Viação Ltda para 
que todos os ônibus que fazem as linhas para o 
Bairro Terras da Capela de Santo Antonio realizarem 
o itinerário até os pontos localizados nas Ruas Hossri 
e Baldassin;

9.Do Sr. Romilson Nascimento Silva solicitando ao 
Executivo Municipal informar qual a previsão de 
substituição das placas de identificação das ruas de 
toda a Cidade e qual o custo estimado para a 
conclusão da mesma; 

10.Do Sr. Romilson Nascimento Silva solicitando ao 
Executivo Municipal informar se há um cronograma 
periódico para retirada de entulhos em todo o 
Município. 

Indicações:
1.Do Sr. Gerson Antonio – Gerson do Gás solicitando 
ao Executivo Municipal operação para revitalizar e 
tapar buracos no asfalto do Bairro Capela Santo 

Antonio, em especial na Avenida Vicentini, próximo 
ao número 321; 

2.Do Sr. Gerson Antonio – Gerson do Gás solicitando 
ao Executivo Municipal  providenciar uma máquina 
para nivelar as Ruas dos bairros: Bom Jardim, 
Floresta e Santo Antonio do Jardim;

3.Do Sr. Gerson Antonio – Gerson do Gás solicitando 

ao Executivo Municipal sinalização horizontal, faixas 

de pedestres na Rua Maranhão em toda sua 

extensão, em especial próximo ao número 3160;

 

4.Do Sr. Ângelo Roberto Torres – Neguita Torres 

solicitando ao Executivo Municipal providenciar 

limpeza urgente no imóvel localizado na rua 

Jabuticabeira, no bairro Roseira, onde funcionava o 

Posto de Saúde;

5.Do Sr. William de Souza Silva – Zidane solicitando 
ao Executivo Municipal realizar a manutenção do 
Parque Serra Dourada, no bairro João Aldo Nassif;

6.Do Sr. William de Souza Silva – Zidane solicitando 
ao Executivo Municipal operação “tapa buracos” para 
conservação da pavimentação asfáltica em toda a 
Cidade;

7.Do Sr. Romilson Nascimento Silva solicitando ao 
Executivo Municipal construção de uma lombada na 
Rua Dr. Paulo Soares Hungria Junior, próximo ao 
número 232, Bairro Cruzeiro do Sul;

8.Do Sr. Romilson Nascimento Silva solicitando ao 
Executivo Municipal poda do mato nas margens da 
lagoa do bairro Florianópolis, em especial atrás da 
residência do Sr. Valdinez dos Santos, Rua Alvair 
Ramos da Silva.

Moções

1.Do Sr. Luiz Carlos de Campos  de apelo ao Senhor 
Prefeito Municipal para que determine à Secretaria 
Municipal Competente, para que seja feita calçada 
na Avenida Emílio Marconato, desde a Avenida 
Vicenzo Granguelli, no bairro João Aldo Nassif, até o 
final do Distrito Industrial;
 
2.Do Sr. Adilson José Abruzes, de pesar pelo 
passamento da Sra. Profª Maria de Souza – Nena, 
ocorrido no dia 6 de fevereiro corrente, aos 64 anos 
de idade, nesta cidade;

3.Do Sr. Adilson José Abrucez de pesar pelo 
passamento do Sr. João Pessorrusso – João do 
Padre, ocorrido em 6 de fevereiro corrente, aos 91 
anos de idade, nesta cidade;

4.Do Sr. Ângelo Roberto Torres – Neguita Torres de  louvor 

aos Bombeiros Civis Municipais, Mário F. Monteiro e Paulo 

H. da Vinha com o total apoio dos Guardas Municipais 

Adonias Mendes de Araújo, Edson José Bicudo e Antonio da 

Silva Pinheiro, pelo ato heróico ocorrido no dia 13 de 

fevereiro corrente, quando do incêndio de uma casa no 

Jardim Europa.

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

COMISSÃO PERMANENTE DE

CÂMARA MUNICIPAL

SECRETARIA DE TURISMO E
CULTURA






