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Jaguariúna adere ao CONSAB e é bene�ciada por máquina
Jaguariúna é um dos municípios 
bene�ciados pelo Consórcio 
Intermunicipal da Área de Sane-
amento Ambiental (CONSAB) 
pelo recebimento, de uma nova 
unidade móvel de britagem de 
resíduos de construção civil.
O equipamento foi concedido 
pela Companhia de Desenvolvi-
mento da Agricultura do Estado 
de São Paulo (CODASP) por meio 
do CONSAB e irá bene�ciar 
outras 6 cidades consorciadas 
num sistema de rodízio.
Para o prefeito de Jaguariúna, a 
máquina vai possibilitar mais 
agilidade no processamento de 
resíduos da construção civil e 
aproveitamento de cascalhos 
nas estradas rurais de terra.
O Consab é composto pelos 
municípios de Jaguariúna, Artur 
Nogueira, Conchal, Cosmópolis, 
Engenheiro Coelho, Cordeirópo-
lis e Holambra.

PÁGINA 3

Saúde Bucal atende alunos das escolas municipais

O Programa Saúde Bucal, desenvol-
vido pela Secretaria de Saúde em 
parceria com a Secretaria de Educa-
ção, está atendendo os alunos da 
rede municipal. As consultas são de 
prevenção e curativas com restau-

rações, limpeza e aplicação de �úor. 
De acordo com o Centro de Especia-
lidades Odontológicas (CEO) 24 
estudantes são atendidos diaria-
mente por meio do programa. A 
meta é atender num prazo de 1 ano 

e meio todos os estudantes da 
Educação Infantil e EMEIs de Jagua-
riúna. O atendimento é feito duran-
te o período de aula com a autoriza-
ção dos pais.

INFÂNCIA É TEMA DA 
8ª EXPOSIÇÃO DA CASA DA MEMÓRIA



Expediente

Jaguariúna é uma publicação da Prefeitu-
ra do Município de Jaguariúna criada pela 
Lei Municipal Nº 2.138/ 2013. 

Desenvolvida pelo Departamento de 
Comunicação Social, sob responsabilidade da 
Secretaria de Gabinete.

Secretária de Gabinete: 
Viviane Bruno Ramalho

Diretora de Comunicação e Jornalista 
Responsável:
Inaiana Vicentin MTB 52194/SP

Chefe de Divisão de Comunicação Integrada:
Angélica França MTB 28296/SP

Chefe de Divisão de Internet e Redes Sociais:
Diego Lopes Camargo

Administrativo:
Andrea Granzotti

Colaboração:
Gislaine Mathias

Estagiários:
Luiz A. Luporini Neto
Marina Lopes
Nathalia Ferreira
Tiragem: 3.000 exemplares | Distribuição 
Gratuita

informativo, dando transparência às ações do 
governo.
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Departamento de Comunicação Social (DECOM)
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Telefone: (19) 3867-9845 | 3867-9835
3847-1205

CASA DA MEMÓRIA PADRE GOMESTelefones ÚteisTelefones Úteis
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Secretaria 3867-9794

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
Secretaria
PAT

3837-4480
3867-4078/4079

NEGÓCIOS JURIDICOS

Secretaria
PROCON

3867-9735 / 3867-9849
3867-9716

EDUCAÇÃO

Secretaria                                                            3837-2888
Alimentação Escolar                                        3867-4235
Administrativo                                                   3867-1268
Educação Infantil                                              3867-4237
Ensino Fundamental                                        3867-4238
Transporte Escolar                                            3867-5583
Biblioteca Municipal                                         3837-3375

GABINETE
Secretaria 3867-9712

OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Secretaria

PABX

3837-4499 / 4555
PLANEJAMENTO

Secretaria 3867-9738

PREFEITURA
3867-9700

Secretaria
Assistência Social
Ambulância
Farmácia Alto Custo
Depto. de Saúde Mental
Odontologia
Vacina
Vigilância Sanitária
Vigilância Epidemiológica
Depto. de Vetores
Posto Central
Posto Vila 12 de Setembro
Posto Vila Miguel Martini
Posto Roseira
Posto Roseira de Baixo
Posto Jardim Fontanella
Posto Florianópolis
Centro de Saúde do Trabalhador(CEST)

SAÚDE
3837-2424
3867-0941
3837-4495
3837-2675
3837-1429
3867-9837
3867-9828
3937-4521
3837-3759
3837-5534
3867-9818
3867-0034
3837-3379
3837-3381
3837-1429
3837-5603
3867-2614
3837-1207

TURISMO E CULTURA

Secretaria
Teatro Dona Zenaide
Centro de Informação (Maria Fumaça)
Pq. B. Bergamasco (Nova Jaguariúna)
Parque Santa Maria
Parque dos Lagos
Parque Luiz Barbosa
Parque José Teodoro (Cruzeiro do Sul)

3867-4223 / 3837-3176
3867-2404
3867-4221
3847-1135
3867-4223
3837-4864
3867-0959
3867-0987

GOVERNO
Secretaria
Atende Fácil
Cartão Cidadão

3867-9713
156 / 3867-9722

3867-9701

JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER

Secretaria
Estádio Roseira
Estádio Nassif
Pq. Américo Tonietti (Roseira)
Pq. Menegon (São José)
Parque Serra Dourada

3867-4240
3837-3409
3837-3731
3867-0631
3837-3760
3837-5000

MEIO AMBIENTE
Secretaria
Depto. Água e Esgoto

3867-4226 / 3837-4359
3867-4228

ASSISTÊNCIA SOCIAL
Secretaria
Conselho Tutelar
Terceira Idade (Raízes da vida)
Fundo Social de Solidariedade

3837-3311
3867-1047
3867-5114
3867-2344

SEGURANÇA PÚBLICA
Secretaria
S.O.S. Cidadão
Guarda Municipal
Detransp

3837-3939
199

3837-3936
3837-3939

156atende fácilatende fácil

3867 -7070
Depto. Água e Esgoto 3867-4224

TOMAZ DE AQUINO PIRES

“O  PASSADO  NÃO  É  AQUILO  QUE  PASSOU,  
MAS  O  QUE FICA  DO  QUE  PASSOU”   

Dr. Alceu de Amoroso Lima - (Tristão de Ataíde) 
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SOS Cidadão
199

Há registros de batismos que provam 
que Jaguariúna existe há 219 anos, 
porém, consideremos a data o�cial de 
quando a Vila Bueno (1894) foi elevada 
à categoria de Distrito de Paz de Jaguary, 
em 05 de agosto de 1896.  Era município 
de Mogy-Mirim. Eleito o tema “Infância” 
para a 8ª exposição fotográ�ca que 
comemorará seu aniversário demanda a 
todos os cidadãos a busca  dos retratos 
que cristalizam usos e costumes desta 
fase áurea da vida caracterizada antiga-
mente pela Liberdade, Movimentação 
Física e Criatividade. Dos primeiros 
batismos do Jaguary até os anos 60/70, 
tragam-nos estes documentos históricos 
cuja imagem mostra a criança descalça, 
correndo entre as árvores dos quintais, 
subindo nelas, exercitando-se �sicamen-
te. Ou livre como pássaro, voando 
através das paisagens maravilhosas da 
Divina Criação. Cecília Meirelles na 
Crônica “A Arte de Ser Feliz” diz:_ “É 
preciso aprender a olhar para poder ver 
as cosas assim”. Elas não eram con�na-
das num aposento diante  de televisores, 
jogos de “vídeo game”, computadores 
com internet, tablets, celulares. A riqueza 
espacial foi sendo retirada, por questão 
de segurança, e a criança pode estar 
aprisionada naquilo que se chama 
“autismo tecnológico”. Não dialoga. Não 
se exercita �sicamente. Não anda, nem 
corre, não nada, não pratica qualquer 
esporte próprio da sua faixa etária. É 
importante o domínio tecnológico para o 
mundo atual, mas deve haver um limite 

para tanto, principalmente para a 
INFÂNCIA. Ela foi substituída pelos jogos 
eletrônicos. Tragam para a Casa da 
Memória suas  fotogra�as reveladoras 
do privilégio infantil dos tempos 
passados. Meninos e meninas brincando 
felizes, mil brincadeiras e jogos em que a 
criança crescia com saúde física e mental. 
Os latinos diziam: “Mens sana in corpore 
sano”. Para este momento é importan-
tíssimo que nossa sociedade vasculhe 
seus maleiros e descubra onde estão 
estas fotogra�as que comprovem a 
liberdade espacial, as brincadeiras ao ar 
livre. Não havia fábricas de brinquedo 
naquela época e nem dinheiro para 
comprar os poucos que havia. A Família 
construía os mesmos brincando e 
dialogando com as crianças. Era rico o 
processo da comunicação! E Como se 
desenvolvia a criatividade na criação dos 
próprios brinquedos! Soubemos de uma 
Instituição de Ensino que não permite 
que a criança leve brinquedo industriali-
zado.   Ela entrega o material para que a 
criança invente o mesmo. Desenvolver-
-se-á a criatividade! Estas fotos devem 
também  mostrar a participação da 
Família na vida da criança no Batismo, 
nas Festas de Aniversário, na Primeira 
Comunhão e o guarda-roupa infantil. A 
criatividade era exigência natural. Se 
você não me trouxer suas fotos, eu irei 
buscá-las! Fone:3937-4062 - casadame-
moria@jaguariuna.sp.gov.br
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Agentes de Saúde vistoriam 3 bairros durante arrastão

Os bairros Nova Jaguariúna, 
Roseira de Cima e Roseira de 
Baixo receberam os agentes de 
Saúde da Prefeitura de Jaguariú-

na no último �nal de semana 
durante mais uma ação de 
combate à dengue. Mais de 
1600 residências foram visitadas 

nos dias 18 e 19 e recolhidas 33 
toneladas de lixo. 
No próximo sábado, 25, o arras-
tão será nos bairros Miguel 

Martini e Vila Guilherme e no 
domingo, 26, nos bairros Dom 
Bosco, Fontanela, Jd. Haruji e Jd. 
Sônia, das 8 às 16 horas.

Até a tarde desta quinta-feira, 
23, já foram registrados 788 
casos da doença em Jaguariúna.

Alunos da Escola Dr. Franklin de 
Toledo Piza Filho iniciaram ontem, 23, 
as atividades do projeto Mais Sonhos, 
Menos Filhos. 
O projeto, realizado numa parceria 

entre as secretarias de Saúde e Educa-
ção, abrange alunos do 6º ao 9º ano 
da rede municipal de Ensino abordan-
do questões como gravidez precoce, 
doenças sexualmente transmissíveis 

(DSTs) e sexualidade na adolescência.
De acordo com a secretaria de 
Saúde, até novembro o projeto será 
implantado nas demais escolas 
públicas de Jaguariúna.

Escola Franklin inicia projeto Mais Sonhos, Menos Filhos EXPOSIÇÃO TERÁ COMO TEMA A INFÂNCIAMais Sonhos, Menos Filhos EXPOSIÇÃO TERÁ COMO TEMA A INFÂNCIA

A 8ª EXPOSIÇÃO DA CASA DA MEMÓRIA 
PADRE GOMES TERÁ COMO TEMÁTICA A 
INFÂNCIA E A ABERTURA SERÁ EM SETEMBRO 
DURANTE AS COMEMORAÇÕES PELO 61º 
ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-
-ADMINISTRATIVA DE JAGUARIÚNA. 
O COORDENADOR TOMAZ DE AQUINO PIRES 
DISSE QUE JÁ ESTÁ RECOLHENDO AS FOTOS 
ANTIGAS PARA INTEGRAR A EXPOSIÇÃO, QUE 

PODEM RETRATAR DESDE BRINCADEIRAS ATÉ 
PASSEIOS. ELE INFORMOU TAMBÉM QUE 
TODO O MATERIAL SERÁ DEVOLVIDO AO FINAL 
DA EXPOSIÇÃO. 
O INTERESSADO EM CONTRIBUIR PODE 
ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 3937-
-4062 OU LEVAR O MATERIAL PARA A CASA 
DA MEMÓRIA. O PRAZO FINAL PARA 
ENTREGA DAS FOTOS É NO INÍCIO DE MAIO.
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS
DEP. DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2015 
A Prefeitura do Município de Jaguariúna torna 
público e para conhecimento dos interessados que 
se encontra aberta nesta Prefeitura – TOMADA DE 
PREÇOS Nº 008/2015, cujo objeto é a contratação 
de empresa para reforma da cobertura da sede da 
Fazenda da Barra, com fornecimento de todo 
material e mão de obra, conforme especificações e 
quantitativos descritos no Edital. O encerramento se 
dará no dia 18 de Maio de 2015 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 13 de Maio de 2015, 
junto ao Departamento de Licitações e Contratos, 
sito à Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro – Jaguariú-
na/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, 24 de Abril de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO (COM 
COTA RESERVADA PARA MICROEMPRESA, 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU MICROEM-
PREENDENDOR INDIVIDUAL). 
PREGÃO Nº 060/2015.
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, torna 
público e para conhecimento dos interessados que 
encontra-se aberto nesta Prefeitura, PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 060/2015 (COM COTA RESERVADA 
PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE OU MICROEMPREENDENDOR INDIVIDUAL), 
cujo objeto é a contratação de empresas para 
fornecimento de carnes (bovina, frango e peixe) e 
embutidos, conforme quantitativos e especificações 
descritas no Edital. A data para o credenciamento e 
o recebimento dos envelopes se dará no dia 13 de 
Maio de 2015 às 14:00 horas. O Edital completo 
poderá ser consultado e adquirido no Departamento 
de Licitações e Contratos, sito à Rua Alfredo Bueno, 
1235 – Centro – Jaguariúna/SP, no horário das 
08:00 às 16:00 horas, pelo valor de R$ 14,00 
(Catorze Reais), ou obtido gratuitamente através do 
site www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br Mais 
informações poderão ser obtidas pelos telefones: 
(19) 3867-9801, com Lílian, (19) 3867-9780, com 
Aline, (19) 3867-9707, com Esther, (19) 3867-9757, 
com Ana Paula, (19) 3867-9792, com Ricardo ou 
pelo endereço eletrônico: 

ricardo_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br
Jaguariúna, 24 de Abril de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO (EXCLUSI-
VA PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE OU MICROEMPREENDENDOR 
INDIVIDUAL). 
PREGÃO Nº 061/2015.
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, torna 
público e para conhecimento dos interessados que 
encontra-se aberto nesta Prefeitura, PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 061/2015 (EXCLUSIVA PARA 
MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
OU MICROEMPREENDENDOR INDIVIDUAL), cujo 
objeto é a aquisição e instalação de peças e válvulas 
de gaveta e de retenção, conforme quantitativose 
especificações descritas no Edital. A data para o 
credenciamento e o recebimento dos envelopes se 
dará no dia 13 de Maio de 2015 às 09:00 horas. O 
Edital completo poderá ser consultado e adquirido no 
Departamento de Licitações e Contratos, sito à Rua 
Alfredo Bueno, 1235 – Centro – Jaguariúna/SP, no 
horário das 08:00 às 16:00 horas, pelo valor de R$ 
14,00 (Catorze Reais), ou obtido gratuitamente 
através do site www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br 
Mais informações poderão ser obtidas pelos 
telefones: (19) 3867-9801, com Lílian, (19) 
3867-9780, com Aline, (19) 3867-9707, com 
Esther, (19) 3867-9757, com Ana Paula, (19) 
3867-9792, com Ricardo ou pelo endereço 
eletrônico: esther@jguariuna.sp.gov.br
Jaguariúna, 24 de Abril de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO (EXCLUSI-
VA PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE OU MICROEMPREENDENDOR 
INDIVIDUAL). 
PREGÃO Nº 062/2015. – SISTEMA REGISTRO 
DE PREÇOS
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, torna 
público e para conhecimento dos interessados que 
encontra-se aberto nesta Prefeitura, PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 062/2015 – SISTEMA REGISTRO DE 
PREÇOS (EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA, 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU MICROEMPRE-
ENDENDOR INDIVIDUAL), cujo objeto é a aquisição 
parcelada e eventual andador de alumínio, cadeira 
de banho, cadeira de rodas para obesos, colchão 
caixa de ovo, colchão hospitalar e muletas, conforme 
quantitativos e especificações descritas no Edital. A 
data para o credenciamento e o recebimento dos 
envelopes se dará no dia 14 de Maio de 2015 às 
14:00 horas. O Edital completo poderá ser consulta-
do e adquirido no Departamento de Licitações e 
Contratos, sito à Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro 
– Jaguariúna/SP, no horário das 08:00 às 16:00 
horas, pelo valor de R$ 14,00 (Catorze Reais), ou 
obtido gratuitamente através do site www.licitaco-

es.jaguariuna.sp.gov.br Mais informações poderão 
ser obtidas pelos telefones: (19) 3867-9801, com 
Lílian, (19) 3867-9780, com Aline, (19) 3867-9707, 
com Esther, (19) 3867-9757, com Ana Paula, (19) 
3867-9792, com Ricardo ou pelo endereço 
eletrônico: anapaula_licitacoes@jaguariuna.sp.go-
v.br
Jaguariúna, 24 de Abril de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 001/2015.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Universal Distribuidora de Suprimentos 
Ltda. – EPP.
Objeto: Aquisição de material escolar – Item: 04.
Prazo de entrega: Em até 30 (trinta) dias.
Valor total: R$ 3.724,28
Secretaria de Gabinete, 14 de Abril de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 001/2015.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Kazan – Comércio, Importação e 
Exportação Ltda. 
Objeto: Aquisição de material escolar – Itens: 01, 03, 
10, 14 e 16.
Prazo de entrega: Em até 30 (trinta) dias.
Valor total: R$ 77.798,82
Secretaria de Gabinete, 14 de Abril de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 001/2015.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Silvana Baiocchi Gonçalves – EPP. 
Objeto: Aquisição de material escolar – Item: 11.
Prazo de entrega: Em até 30 (trinta) dias.
Valor total: R$ 9.867,65
Secretaria de Gabinete, 14 de Abril de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 001/2015.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: E. Renata P. L., Lunardi Papelaria e 
Armarinhos – EPP. 
Objeto: Aquisição de material escolar – Itens: 07, 08, 
09, 12 e 15.
Prazo de entrega: Em até 30 (trinta) dias.
Valor total: R$ 24.080,04
Secretaria de Gabinete, 14 de Abril de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 001/2015.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Ana Valéria Tonelotto – ME. 
Objeto: Aquisição de material escolar – Itens: 02, 05, 
17, 18 e 19.
Prazo de entrega: Em até 30 (trinta) dias.
Valor total: R$ 37.693,17
Secretaria de Gabinete, 14 de Abril de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 018/2015.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Marcelo Cesar Serafim Reboque Ltda. – 
ME.
Objeto: Prestação de serviços com caminhão 
guincho – Lote 03 – Itens: a e b.
Prazo de execução: 12 (doze) meses.
Valor global: R$ 93.750,00
Secretaria de Gabinete, 12 de Março de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO DE ADITAMEN-
TO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 020/2015.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna 
Contratada: Nosso Teto Indústria e Comércio de 
Artefatos de Cimento Ltda. – ME.
Fica prorrogada a vigência do contrato por mais 30 
(trinta) dias contados a partir de 03 de Abril de 2015 
para continuidade na entrega de guias de concreto.
Continuam em vigor as demais cláusulas contratu-
ais.
Secretaria de Gabinete, 01 de Abril de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE SEXTO TERMO DE ADITAMENTO 
DE CONTRATO
PREGÃO Nº 161/2013.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna 
Contratada: Centro Automotivo Jaguary Ltda.
Fica alterado a partir do dia 02 de março de 2015, o 
custo por litro do álcool etílico “etanol” para R$ 
2,220.
Fica acrescido ao contrato o valor de R$ 
31.953,119, passando o contrato a ter o valor global 
estimado de R$ 882.697,519 (oitocentos e oitenta e 
dois mil, seiscentos e noventa e sete reais e 
quinhentos e dezenove milésimos de real). 
Continuam em vigor as demais cláusulas contratu-
ais.
Secretaria de Gabinete, 01 de Abril de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 027/2015.
Torna-se público e para conhecimento dos 
interessados que o Pregão acima mencionado tendo 
como objeto a aquisição de materiais escolares, foi 
Adjudicado e Homologado em 15 e 17 de Abril de 
2015, respectivamente, em favor das licitantes a 
seguir, com seus respectivos itens, valores unitários 
e totais: Comercial Center Valle Ltda, Item 07: valor 
unitário R$0,63 (sessenta e três centavos) e valor 
total de R$ 412,65 (quatrocentos e doze reais e 
sessenta e cinco centavos); Item 30: valor unitário 
R$16,20 (dezesseis reais e vinte centavos) e valor 
total de R$ 12.312,00 (doze mil, trezentos e doze 
reais); Item 44: valor unitário R$1,07 (um real e sete 
centavos) e valor total de R$ 2.942,50 (dois mil, 
novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta 
centavos); Item 45: valor unitário R$1,34 (um real e 
trinta e quatro centavos) e valor total de R$ 3.685,00 
(três mil, seiscentos e oitenta e cinco reais); DG Print 
e Comércio Ltda. - ME, Item 01: valor unitário 
R$8,25 (oito reais e vinte e cinco centavos) e valor 
total de R$ 1.080,75 (um mil, oitenta reais e setenta 
e cinco centavos); Item 26: valor unitário R$0,63 
(sessenta e três centavos) e valor total de R$ 
1.915,20 (um mil, novecentos e quinze reais e vinte 
centavos); E.Renata P.L. Lunardi Papelaria e 
Armarinhos - EPP, Item 25: valor unitário R$7,16 
(sete reais e dezesseis centavos) e valor total de R$ 
11.742,40 (onze mil, setecentos e quarenta e dois 
reais e quarenta centavos); Item 27: valor unitário 
R$9,80 (nove reais e oitenta centavos) e valor total 
de R$ 1.979,60 (um mil, novecentos e setenta e 
nove reais e sessenta centavos); Item 31: valor 
unitário R$0,75 (setenta e cinco centavos) e valor 
total de R$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais); 
Item 32: valor unitário R$2,08 (dois reais e oito 
centavos) e valor total de R$ 1.352,00 (um mil, 
trezentos e cinquenta e dois reais); Item 33: valor 
unitário R$2,08 (dois reais e oito centavos) e valor 
total de R$ 1.352,00 (um mil, trezentos e cinquenta 
e dois reais); Item 35: valor unitário R$2,08 (dois 
reais e oito centavos) e valor total de R$ 1.352,00 
(um mil, trezentos e cinquenta e dois reais); Item 36: 
valor unitário R$2,08 (dois reais e oito centavos) e 
valor total de R$ 1.352,00 (um mil, trezentos e 
cinquenta e dois reais); Item 40: valor unitário 
R$0,96 (noventa e seis centavos) e valor total de R$ 
184,32 (cento e oitenta e quatro reais e trinta e dois 
centavos); Item 43: valor unitário R$1,21 (um real e 
vinte e um centavos) e valor total de R$ 1.744,82 
(um mil, setecentos e quarenta e quatro reais e 
oitenta e dois centavos); Fabrício de Ramos & Cia 

Ltda - EPP, Item 41: valor unitário R$0,95 (noventa e 
cinco centavos) e valor total de R$ 182,40 (cento e 
oitenta e dois reais e quarenta centavos); Item 42: 
valor unitário R$1,12 (um real e doze centavos) e 
valor total de R$ 215,04 (duzentos e quinze reais e 
quatro centavos); Kazan – Comércio, Importação e 
Exportação Ltda, Item 03: valor unitário R$0,49 
(quarenta e nove centavos) e valor total de R$ 
692,86 (seiscentos e noventa e dois reais e oitenta e 
seis centavos); Item 05: valor unitário R$0,49 
(quarenta e nove centavos) e valor total de R$ 
320,95 (trezentos e vinte reais e noventa e cinco 
centavos); Item 06: valor unitário R$0,49 (quarenta e 
nove centavos) e valor total de R$ 320,95 (trezentos 
e vinte reais e noventa e cinco centavos); Item 12: 
valor unitário R$2,02 (dois reais e dois centavos) e 
valor total de R$ 2.504,80 (dois mil, quinhentos e 
quatro reais e oitenta centavos); Item 13: valor unitário 
R$2,52 (dois reais, cinquenta e dois centavos) e valor 
total de R$ 932,40 (novecentos e trinta e dois reais e 
quarenta centavos); Item 14: valor unitário R$25,50 
(vinte e cinco reais e cinquenta centavos) e valor total 
de R$ 28.815,00 (vinte e oito mil, oitocentos e quinze 
reais); Item 15: valor unitário R$24,00 (vinte e quatro 
reais) e valor total de R$ 28.560,00 (vinte e oito mil, 
quinhentos e sessenta reais); Item 17: valor unitário 
R$0,30 (trinta centavos) e valor total de R$ 391,50 
(trezentos e noventa e um reais e cinquenta centavos); 
Item 18: valor unitário R$0,30 (trinta centavos) e valor 
total de R$ 391,50 (trezentos e noventa e um reais e 
cinquenta centavos); Item 19: valor unitário R$0,30 
(trinta centavos) e valor total de R$ 391,50 (trezentos e 
noventa e um reais e cinquenta centavos); Item 20: 
valor unitário R$0,30 (trinta centavos) e valor total de 
R$ 391,50 (trezentos e noventa e um reais e cinquenta 
centavos); Item 21: valor unitário R$0,30 (trinta 
centavos) e valor total de R$ 391,50 (trezentos e 
noventa e um reais e cinquenta centavos); Item 24: 
valor unitário R$2,20 (dois reais e vinte centavos) e 
valor total de R$ 8.888,00 (oito mil, oitocentos e oitenta 
e oito reais); Item 28: valor unitário R$0,04 (quatro 
centavos) e valor total de R$ 540,00 (quinhentos e 
quarenta reais); Item 29: valor unitário R$1,74 (um real 
e setenta e quatro centavos) e valor total de R$ 
1.191,90 (um mil, cento e noventa e um reais e 
noventa centavos); Item 46: valor unitário R$0,71 
(setenta e um centavos) e valor total de R$ 180,34 
(cento e oitenta reais e trinta e quatro centavos); Item 
47: valor unitário R$0,71 (setenta e um centavos) e 
valor total de R$ 180,34 (cento e oitenta reais e trinta 
e quatro centavos); Item 49: valor unitário R$0,71 
(setenta e um centavos) e valor total de R$ 180,34 
(cento e oitenta reais e trinta e quatro centavos); Item 
51: valor unitário R$5,31 (cinco reais e trinta e um 
centavos) e valor total de R$ 3.186,00 (três mil, cento 
e oitenta e seis reais); Item 53: valor unitário R$9,61 
(nove reais, sessenta e um centavos) e valor total de R$ 
4.901,10 (quatro mil, novecentos e um reais e dez 
centavos); LGA Comercial e Distribuidora Ltda - EPP, 
Item 50: valor unitário R$9,50 (nove reais e cinquenta 
centavos) e valor total de R$ 5.700,00 (cinco mil e 
setecentos reais); R.C. Astolpho - EPP, Item 23: valor 
unitário R$1,88 (um real e oitenta e oito centavos) e 
valor total de R$ 7.595,20 (sete mil, quinhentos e 
noventa e cinco reais e vinte centavos); Rodrigo 
Tonelotto, Item 04: valor unitário R$2,65 (dois reais, 
sessenta e cinco centavos) e valor total de R$ 
2.257,80 (dois mil, duzentos e cinquenta e sete 
reais e oitenta centavos); Item 22: valor unitário 
R$1,80 (um real e oitenta centavos) e valor total 
de R$ 2.349,00 (dois mil, trezentos e quarenta 
e nove reais); Item 37: valor unitário R$0,95 
(noventa e cinco centavos) e valor total de R$ 
484,50 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e 
cinquenta centavos); Item 38: valor unitário 
R$0,95 (noventa e cinco centavos) e valor total 
de R$ 484,50 (quatrocentos e oitenta e quatro 
reais e cinquenta centavos); Item 39: valor 
unitário R$0,95 (noventa e cinco centavos) e 
valor total de R$ 484,50 (quatrocentos e oitenta 
e quatro reais e cinquenta centavos); Silvana 
Baiocchi Gonçalves - EPP, Item 02: valor unitário 
R$1,53 (um real, cinquenta e três centavos) e 
valor total de R$ 7.640,82 (sete mil, seiscentos 
e quarenta reais e oitenta e dois centavos); Item 
08: valor unitário R$2,07 (dois reais e sete 
centavos) e valor total de R$ 2.773,80 (dois mil, 
setecentos e setenta e três reais e oitenta 
centavos); Item 09: valor unitário R$2,05 (dois 
reais e cinco centavos) e valor total de R$ 
2.747,00 (dois mil, setecentos e quarenta e sete 
reais); Item 10: valor unitário R$2,07 (dois reais 
e sete centavos) e valor total de R$ 2.773,80 
(dois mil, setecentos e setenta e três reais e 
oitenta centavos); Item 11: valor unitário R$2,07 
(dois reais e sete centavos) e valor total de R$ 
2.773,80 (dois mil, setecentos e setenta e três 
reais e oitenta centavos); Item 34: valor unitário 
R$2,47 (dois reais, quarenta e sete centavos) e 
valor total de R$ 1.605,50 (um mil, seiscentos e 
cinco reais e cinquenta centavos); Item 48: valor 
unitário R$1,00 (um real) e valor total de R$ 
254,00 (duzentos e cinquenta e quatro reais); 
Item 52: valor unitário R$3,35 (três reais, trinta 
e cinco centavos) e valor total de R$ 8.710,00 
(oito mil, setecentos e dez reais); Homologando 
ainda que o item 16 foi fracassado. 
Aline Fernanda Arruda Leite  
Pregoeira

Tarcísio Cleto Chiavegato 
Prefeito

DEP. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
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AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 038/2015. – SISTEMA REGISTRO DE 
PREÇOS
Torna-se público e para conhecimento dos interessa-
dos que o Pregão acima mencionado tendo como 
objeto a aquisição eventual e parcelada de tintas, 
vernizes e materiais para pintura, foi Adjudicado e 
Homologado em 14 e 17 de Abril de 2015, respectiva-
mente, em favor das licitantes a seguir, com seus 
respectivos itens, valores unitários e totais:Bonetto 
Materiais para Construção Ltda., Item 01: R$ 7,75 – 
R$ 7.750,00, Item 06: R$ 3,15 – R$ 63,00, Item 15: 
R$ 55,85 – R$ 279,25, Item 16: R$ 55,85 – R$ 
558,50, Item 17: R$ 70,20 – R$ 702,00, Item 18: R$ 
55,85 – R$ 2.792,50, Item 19: R$ 55,85 – R$ 558,50, 
Item 20: R$ 55,85 – R$ 279,25, Item 22: R$ 3,48 – R$ 
34,80, Item 23: R$ 4,02 – R$ 40,20, Item 27: R$ 
10,72 – R$ 1.072,00, Item 28: R$ 2,91 – R$ 291,00, 
Item 30: R$ 3,84 – R$ 384,00, Item 31: R$ 4,16 – R$ 
416,00, Item 33: R$ 6,37 – R$ 637,00, Item 35: R$ 
10,39 – R$ 519,50, Item 38: R$ 11,40 – R$ 171,00, 
Item 43: R$ 3,54 – R$ 1.062,00, Item 44: R$ 3,37 – 
R$ 1.011,00, Item 45: R$ 8,29 – R$ 16.580,00, Item 
56: R$ 59,78 – R$ 2.989,00 e Item 57: R$ 66,81 – R$ 
3.340,50 e Suprema Comercial Eireli – EPP, Item 10: 
R$ 55,85 – R$ 2.792,50, Item 11: R$ 53,99 – R$ 
2.699,50, Item 12: R$ 53,90 – R$ 2.695,00, Item 13: 
R$ 53,90 – R$ 10.780,00, Item 14: R$ 60,00 – R$ 
12.000,00, Item 46: R$ 183,10 – R$ 18.310,00, Item 
47: R$ 183,10 – R$ 18.310,00, Item 48: R$ 195,00 – 
R$ 19.500,00, Item 49: R$ 131,00 – R$ 2.620,00, 
Item 50: R$ 131,00 – R$ 13.100,00, Item 51: R$ 
131,00 – R$ 655,00, Item 52: R$ 131,00 – R$ 
655,00, Item 53: R$ 131,00 – R$ 655,00, Item 54: R$ 
131,00 – R$ 655,00 e Item 55: R$ 131,00 – R$ 
6550,00, homologando ainda que os itens 02, 03, 04, 
07, 24, 26, 29, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41 e 42 foram 
considerados fracassados e os itens 05, 08, 09, 21 e 
25 foram considerados desertos.
Aline Fernanda Arruda Leite – Pregoeira
Tarcísio Cleto Chiavegato - Prefeito

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
017/2015
Processo Administrativo nº 2288/2015
Pregão Presencial nº 032/2015
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Detentora da Ata: TRM Comercial de Medicamentos 
Ltda.
Objeto: Aquisição de medicamentos: Item 53: Até 
1.350 tubos de Miconazol, Nitrato 2% (20 Mg/G) - 
CremeCtBg Al X 80g + 1 Aplic – Fabricante: Prati, 
Donaduzzi; Item 68: Até 100 frascos de Solução De 
Glicose  5% - Sol Inj Bolsa/FrPlasTrans - 250 Ml - 
Sistema Fechado – Fabricante: Eurofarma; Item 69: Até 
300 frascos de Solução De Glicose  5% - Sol Inj 
Bolsa/FrPlasTrans - 500 Ml - Sistema Fechado – 
Fabricante: Eurofarma; Item 71: Até 6.000 frascos de 
Solução Fisiológica 0,9% - Sol InjFrPlasTransSistFech  
- 100 Ml – Fabricante: Eurofarma; Item 72: Até 4.000 
frascos de Solução Fisiológica 0,9% - Sol 
InjFrPlasTransSistFech  - 250 Ml – Fabricante: 
Eurofarma; Item 73: Até 4.000 frascos de Solução 
Fisiológica 0,9% - Sol InjFrPlasTransSistFech  - 500 Ml 
– Fabricante: Eurofarma; Item 74: Até 300 frascos de 
Solução Ringer Com Lactato - Bolsa/FrPlastTransp - 

500 Ml - Sistema Fechado – Fabricante: Eurofarma.
Vigência da Ata: 12 (doze) meses.
Valores unitários registrados: Item 53: com o valor 
unitário de R$ 4,420 (quatro reais, quatrocentos e vinte 
milésimos de real), totalizando o valor de R$ 5.967,00 
(cinco mil, novecentos e sessenta e sete reais); Item 
68: com o valor unitário de R$ 1,710 (um real, 
setecentos e dez milésimos de real), totalizando o valor 
de R$ 171,00 (cento e setenta e um reais); Item 69: 
com o valor unitário de R$ 2,110 (dois reais, cento e 
dez milésimos de real), totalizando o valor de R$ 
633,00 (seiscentos e trinta e três reais); Item 71: com 
o valor unitário de R$ 1,680 (um real, seiscentos e 
oitenta milésimos de real), totalizando o valor de R$ 
10.080,00 (dez mil e oitenta reais); Item 72: com o 
valor unitário de R$ 1,730 (um real, setecentos e trinta 
milésimos de real), totalizando o valor de  R$ 6.920,00 
(seis mil, novecentos e vinte reais); Item 73: com o 
valor unitário de R$ 1,945 (um real, novecentos e 
quarenta e cinco milésimos de real), totalizando valor 
de R$ 7.780,00 (sete mil, setecentos e oitenta reais) e 
Item 74: com o valor unitário de R$ 2,00 (dois reais), 
totalizando o valor de  R$ 600,00(seiscentos reais).
Valor global estimado: R$ 32.151,00 (trinta e dois mil, 
cento e cinquenta um reais).
Secretaria de Gabinete, 31 de março de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
023/2015
Processo Administrativo nº 2288/2015
Pregão Presencial nº 032/2015
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Detentora da Ata: Aglon Comércio e Representações 
Ltda.
Objeto: Aquisição de medicamentos: Item 09: Até 180 
frascos de Betametasona 1 Mg + Clorfenesina 10 Mg 
+ Tetracaina, Cloridrato 5 Mg/ Ml Sol Oto CtFrPlasGot X 
10 Ml – Marca: Farmoquímica; Item 10: Até 2.000 
comprimidos de Brometo de Pinaverio 100 Mg – 
Fabricante: Abbott; Item 26: Até 672 comprimidos de 
Dienogeste 2 Mg – Fabricante: Bayer; Item 66: Até 
2.000 comprimidos de Rivaroxabana 20 Mg – 
Fabricante: Bayer; Item 78: Até 04 ampolas de 
Testosterona, Undecilato 250 Mg/Ml Solução Injetável - 
Ampola Vidro 4 Ml – Fabricante: Bayer e Item 80: Até 
2.000 comprimidos de Trazodona 150 Mg – 
Fabricante: Aspsen.
Vigência da Ata: 12 (doze) meses.
Valores unitários registrados: Item 09: com valor 
unitário de R$ 15,430 (quinze reais, quatrocentos e 
trinta milésimos de real), totalizando o valor de R$ 
2.777,40 (dois mil, setecentos e setenta e sete reais e 
quarenta centavos); Item 10: com o valor unitário de R$ 
1,520 (um real, quinhentos e vinte milésimos de real), 
totalizando o valor de R$ 3.040,00 (três mil e quarenta 
reais); Item 26: com o valor unitário de R$ 4,534 
(quatro reais, quinhentos e trinta e quatro milésimos de 
real), totalizando o valor de R$ 3.046,848 (três mil, 
quarenta e seis reais, oitocentos e quarenta e oito 
milésimos de real); Item 66: com o valor unitário de R$ 
4,644 (quatro reais, seiscentos e quarenta e quatro 
milésimos de real), totalizando o valor de R$ 9.288,00 
(nove mil, duzentos e oitenta e oito reais); Item 78: com 
o valor unitário de R$ 348,890 (trezentos e quarenta e 

oito reais, oitocentos e noventa milésimos de real), 
totalizando o valor de R$ 1.395,560 ( um mil, trezentos 
e noventa e cinco reais, quinhentos e sessenta 
milésimos de real) e Item 80: com o valor unitário de R$ 
2,396 (dois reais, trezentos e noventa e seis milésimos 
de real), totalizando o valor de R$ 4.792,00 (quatro mil, 
setecentos e noventa e dois reais)
Valor global estimado: R$ 24.339,808 (vinte e quatro 
mil, trezentos e trinta e nove reais e oitocentos e oito 
milésimos de real).
Secretaria de Gabinete, 31 de março de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2015 
A Prefeitura do Município de Jaguariúna torna público 
e para conhecimento dos interessados que se encontra 
aberta nesta Prefeitura – TOMADA DE PREÇOS Nº 
009/2015, cujo objeto é a contratação de empresa 
para execução de cercamento em APP (Área de 
Preservação Permanente), com fornecimento de todo 
material e mão de obra, conforme especificações e 
quantitativos descritos no Edital. O encerramento se 
dará no dia 14 de Maio de 2015 às 10:00 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 11 de Maio de 2015, 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.ja-
guariuna.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: esther@jaguariuna.sp.gov.br
Jaguariúna, 24 de Abril de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO 
(EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS, 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEM-
PREENDENDOR INDIVIDUAL).
PREGÃO PRESENCIAL N° 039/2015. 
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, torna público 
e para conhecimento dos interessados que encontra-
-se reaberto nesta Prefeitura, PREGÃO PRESENCIAL Nº 
039/2015(EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS, 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREEN-
DEDOR INDIVIDUAL), cujo objeto é a aquisição de 
materiais elétricos (cabos, lâmpadas, reatores, 
soquetes, conectores, disjuntores, interruptores, 
tomadas), conforme quantitativos e especificações 
descritas no Edital. A nova data para o credenciamento 
e o recebimento dos envelopes se dará no dia 18 de 
Maio de 2015 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$ 14,00 (Catorze 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) 3867-9707, com 
Esther, (19) 3867-9757, com Ana Paula, (19) 
3867-9792, com Ricardo ou pelo endereço eletrônico: 
aline_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br
Jaguariúna, 24 de Abril de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO (COM 
COTA PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDENDOR 
INDIVIDUAL).
PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2015. 
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, torna público 
e para conhecimento dos interessados que encontra-
-se reaberto nesta Prefeitura, PREGÃO PRESENCIAL Nº 
044/2015(COM COTA PARA MICROEMPRESAS, 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREEN-
DEDOR INDIVIDUAL), cujo objeto é a aquisição de 
hidrômetros, conforme quantitativos e especificações 
descritas no Edital. A nova data para o credenciamento 
e o recebimento dos envelopes se dará no dia 15 de 
Maio de 2015 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$ 14,00 (Catorze 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) 3867-9707, com 
Esther, (19) 3867-9757, com Ana Paula, (19) 
3867-9792, com Ricardo ou pelo endereço eletrônico: 
esther@jaguariuna.sp.gov.br
Jaguariúna, 24 de Abril de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
Processo Administrativo nº 3598/2015.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Day Hospital Sumaré Ltda.
Objeto: Realização de 20 (vinte) exames de colonosco-
pia.
Valor unitário: R$ 380,00
Valor total: R$ 7.600,00
Prazo de execução; Em até 45 (quarenta e cinco) dias.
Secretaria de Gabinete, 13 de Abril de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

AVISO DE HABILITAÇÃO, JULGAMENTO E 
CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS
CONVITE Nº 012/2015.
A Comissão Permanente de Licitação através de sua 
Presidente torna público e para conhecimento dos 
interessados que em sessão pública do dia 13 de Abril 
de 2015 às 09:30 horas resolve habilitar todos os 
licitantes e após análise das propostas resolve julgá-las 
regulares e condizentes com o solicitado e adotando o 
critério de julgamento prescrito no Convite, chegou-se 
ao seguinte resultado classificatório: 1º lugar: A.G. da 
Silva Jardinagem – ME., com o valor global de R$ 
78.900,00; 2º lugar: JG Construtora, Manutenção e 
Serviços Ltda. – EPP., com o valor global de R$ 

79.542,00 e em 3º e último lugar: Jaguary Incorpora-
ção, Construção e Comércio Ltda., com o valor global 
de R$ 79.875,00.
C.P.L., 13 de Abril de 2015.
Ana Paula de Araújo Barbosa
Presidente

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N° 001/2015.
A Comissão Permanente de Licitação, através de sua 
Presidente, torna público e para conhecimento dos 
interessados, que se encontra aberta nesta Prefeitura 
– CONCORRÊNCIA Nº 001/2015, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada em infraestrutu-
ra urbana para realização de diversos serviços de 
recuperação e conservação de pavimento asfáltico, 
conforme quantitativos e especificações descritas no 
Edital, com fornecimento de todo material e mão de 
obra, com encerramento no dia 26 de Maio de 2015 às 
09:00 horas. O Edital completo poderá ser consultado 
e adquirido no Departamento de Licitações e 
Contratos, sito à Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro – 
Jaguariúna/SP, pelo valor de R$ 15,00 (Quinze Reais), 
ou obtido gratuitamente através do site www.licitaco-
es.jaguariuna.sp.gov.br - Serviços – Empresas - 
Licitações. Mais informações poderão ser obtidas pelos 
telefones: (19) 3867-9801, com Lílian, (19) 
3867-9780, com Aline, (19) 3867-9792, com Ricardo, 
(19) 3867-9707, com Esther, (19) 3867-9757, com 
Ana Paula ou pelo endereço eletrônico: lilian_licitaco-
es@jaguariuna.sp.gov.br
Jaguariúna, 24 de Abril de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

AVISO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE AMBIENTE 
DE REFERÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE TESTE 
DE ACEITE
PREGÃO Nº 007/2015.
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, através de 
sua Pregoeira, torna público e para conhecimento dos 
interessados que em sessão pública do dia 06 de 
Fevereiro de 2015 considerou vencedora do certame a 
licitante New Ello Informática, Comércio e Serviços 
Ltda., sendo assim, e atendendo a Cláusula 10.2.3 e 
10.2.4 do Edital, fica referida licitante autorizada a 
disponibilizar ambiente de referência para testes a 
partir de 04 de Maio de 2015 em local a ser informado 
pela licitante vencedora.
Jaguariúna, 24 de Abril de 2015.
Aline Fernanda Arruda Leite
Pregoeira

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015.
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 Tomada de 
Preços Nº 002/2015, oriundo do Processo Administra-
tivo 1485/2015 e ADJUDICA o objeto em favor da 
licitante Construtora Gregal Ltda., com o valor global de 
R$ 60.809,85 (sessenta mil, oitocentos e nove reais e 
oitenta e cinco centavos).
Secretaria de Gabinete, 23 de abril de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito
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Ação Sustentável de 2015

O certi�cado “Ação Sustentável de 2015- Os desa�os da Crise Hídrica” é uma iniciativa dos membros do 
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Jaguariúna - COMDEMA, em parceria com a Secre-
taria de Meio Ambiente - SEMA, da Prefeitura de Jaguariúna, que irá reconhecer o mérito de iniciativas 
de empresas que promovem ações voltadas à preservação ambiental no Município de Jaguariúna.
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EDITAL N.º  001/2015

PROCESSO SELETIVO DE PROVA E ESCOLHA DOS 
CANDIDATOS PARA CINCO (5) CARGOS DE 
CONSELHEIRO TUTELAR NO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚ-
NA, COM MANDATO DE 10/01/2016 a 09/01/2020, 
JORNADA DE TRABALHO DE QUARENTA (40) HORAS 
SEMANAIS E PLANTÕES COM ESCALA ESTABELECIDA 
ENTRE SEUS MEMBROS, COMPREENDENDO, 
INCLUSIVE, HORÁRIO NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E 
FERIADOS.

Maria Helena Mastrotti Machado,  Presidente do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Jaguariúna e a Comissão de Organiza-
ção do Pleito, encarregada da seleção do  responsável 
pela  elaboração e correção da  prova, bem como, dos 
Editais e demais encaminhamentos oriundos do 
processo eletivo em pauta, nos termos daLei Municipal 
nº 2151 de 11/06/2013,e suas posteriores alterações, 
FAZ SABER: 

I - DA COMISSÃO

1.1. O Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente deJaguariúna - CMDCA, no 
uso de suas atribuições legais e considerando o 
disposto no inciso XII, do artigo 12 da Lei Municipal n.º 
2151de11/06/2013 e mediante a Resolução n.º 
001/2015, elegeu os membros da Comissão de 
Organizaçãodo Pleito que definirá  o  responsável  pelo 
Processo Seletivo que será aplicado   àqueles que 
desejarem se candidatar ao cargo.       

1.2  A Comissão de Organização do Pleito está assim 
constituída: 

Presidente: Maria Helena Mastrotti Machado

Demais membros:
• Rosângela Calhau Rodrigues
• AntonioGetulio Lisboa
• Paulus Van Opstal
• Paulo Lobo de Rezende
• Olga Soriano Infante W. Coelho
• Gisele Mariana Vida
• José Roberto Camilotti
• Rômulo Augusto ArsufiVigato
• Antonio Aparecido Rodrigues dos 
Santos

II  - DA ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO

2.1  - DAS INSCRIÇÕES:

2.2  -A candidatura ao cargo de Conselheiro Tutelar 
será individual.
    2.3 As inscrições para aqueles que desejarem 
participar do processo seletivo o qual habilitará suas 
candidaturas ao cargo de Conselheiro Tutelar de 
Jaguariúna para o período de 10/01/2016 a 
09/01/2020poderão ser feitas no período de 06 de 
abril a 30 de abril do corrente ano,  nasede do CMDCA 
-Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
doAdolescente, à Rua Lauro de Carvalho, 1215 – 
Centro – Jaguariúna, SP., no horário das 09:00 às 
15:00 horas. 

 São condições para inscrição: 

a. idoneidade moral, lavrada por duas 
pessoas residentes em Jaguariúna,  com firma 
reconhecida.

b. idade superior a vinte e um (21) anos, 
devendo ser comprovada com a apresentação de cópia 
autenticada da carteira de identidade. 

c- residir no município há mais de 02 (dois) 
anos, comprovadamente por, conta de energia elétrica, 
água, telefone, contrato de aluguel e outros, sendo uma 
emitida há mais de 02 anos e outra recente.

d- cópia do Cartão Cidadão atualizado

e- estar em gozo dos seus direitos políticos 
(cópia autenticada do protocolo de votação da última 
eleição ou certidão de quitação eleitoral emitida pela 
justiça eleitoral)

f- ter concluído ensino médio, comprova-

do com a apresentação de cópias autenticadas,do 
Certificado de Conclusão e dohistórico escolar. 

g- certidões dos Distribuidores Civil e 
Criminal da Comarca e/ou apresentação de protocolo 
do Fórum, sujeito a verificação.Sendo protocolo, as 
certidões deverão serem apresentadas até 04/05/15

h- ter experiência de, no mínimo, doze (12) 
meses de trabalho com crianças ou adolescentes, na 
área de promoção, proteção ou defesa dos direitos da 
criança e do adolescente, comprovados mediante 
apresentação de currículo documentado com 
certificados, carteira de trabalho, declarações e outros, 
a ser  analisado pela comissão do CMDCA para 
possível deferimento ou indeferimento da inscrição.

i- estar de acordo com sua participação 
na PROVA ESCRITA (eliminatória) que irá selecionar os 
candidatos aptos a habilitarem suas candidaturas para 
concorrer ao processo de escolha, bem como,  da 
ENTREVISTAque será aplicada após resultado da prova 
escrita. 

2.4No ato da sua inscrição o interessado em participar 
do processo seletivo para concorrer ao cargo de 
Conselheiro Tutelar poderá, além do seu nome, 
inscrever  um codinome, devendo habilitar-se da 
mesma forma no ato do registro de sua candidatura.

2.5  Não serão aceitas inscrições por procuração, 
e-mail, por fax-símile, por via postal, e/ouou fora do 
prazo. 

2.6 A ficha de inscrição, fornecida no 
próprio local de inscrição, deverá ser totalmente 
preenchida e assinada pelo candidato, sendo de inteira 
responsabilidade do mesmo, eventuais erros e/ou 
omissões cometidos em seu preenchimento; 

2.7 Os candidatos com deficiência que 
pretendam prevalecer-se do que lhes faculta o inciso 
VIII, do artigo 37, da Constituição Federal, deverão 
declarar esta condição quando da inscrição, sendo que 
se não o fizerem nesta oportunidade não terão 
tratamento diferenciado durante o processo Eleitoral.

2.8O conselheiro tutelar titular que tiver exercido o 
cargo por período consecutivo superior a um mandato 
e meio não poderá participar do presente processo 
seletivo.

2.9 São impedidos de servir no mesmo Conselho 
Tutelar os cônjuges, companheiros, mesmo que em 
união homoafetiva, ou parentes em linha reta, colateral 
ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive. 
Estende-se referido impedimento ao conselheiro 
tutelar em relação à autoridade judiciária e ao 
representante do Ministério Público com atuação na 
Justiça da Infância e da Juventude da Comarca de 
Jaguariúna-SP.

2.10 As inscrições que não preencherem os 
requisitos contemplados neste título II, serão 
indeferidas, resguardando-se o direito de recurso na 
forma e prazo previstos neste edital  (título  VII – item 
7.1.) .

2.11 O Conselheiro Tutelar não poderá ter 
vinculação Político/Partidária e/ou acúmulo de cargos 
fora dos previstos na legislação. 

III - DAS PROVAS

3.1. A prova escrita terá duração de quatro 
(04) horas, tendo caráter eliminatório, e constará de 
duas partes:

1ª parte - 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, 
valendo 0.15 (zero quinze centésimos) cada, no total 
de 7,50 pontos;

2ª parte - 02 (duas) questões dissertativas, valendo 
1,25 (um e vinte e cinco centésimos) cada, no total de 
2,50 pontos. 

A matéria versará sobre conhecimentos gerais/língua 
portuguesa, conhecimentos específicos sobre a Lei 
Federal nº 8.069/90(ECA) - ESTATUTO DA CRIANÇA E 
DOADOLESCENTE;  Lei Municipalnº 2151 de 
11.06.2013 e suas posteriores alterações, que dispõe 
sobre a “ Reorganização da Política Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente”.

3.2.A PROVA ESCRITA será realizada no dia14 de 
junho do corrente ano, na Escola Municipal “Cel. 
Amâncio Bueno”, situada à Rua Bahia, 140 - Jd. São 
João, e terá duração de 04 (quatro) horas, com início às 
08h:30m e término às12h:30m.

3.3. O candidato deverá comparecer ao local com 
antecedência mínima de trinta (30) minutos, munido do 
protocolo de inscrição e, obrigatoriamente, do original 
de documento de identidade, além de caneta 
esferográfica de tinta azul ou preta. Os portões de 
entrada serão fechados às 08h15min (oito horas e 
quinze minutos), não sendo permitida a entrada de 
candidatos após este horário.

OBSERVAÇÃO: Os documentos deverão estar em boas 
condições de modo a possibilitar de pronto a identifica-
ção do candidato.

3.4. Durante a prova não será permitida 
consulta dequalquer espécie.

3.5. O candidato não poderá ausentar-se da 
sala sem acompanhamento do fiscal. 

3.6. Será eliminado do processo seletivo o 
candidato que, durante a realização da prova, for 
surpreendido comunicando-se com outro candidato ou 
terceiros, verbalmente, por escrito, ou por qualquer 
outro meio de comunicação sobre a prova que estiver 
sendo realizada. Será igualmente eliminado o 
candidato que portar qualquer equipamento eletrônico, 
tais como: telefones celulares, relógios digitais, etc.

3.7. O candidato só poderá retirar-se do 
local de aplicação da prova após 02(duas) horas de seu 
início. 

3.8. O candidato que, eventualmente, 
necessite alterar algum dado constante da folha de 
PROVA ou fazer alguma reclamação relevante, deverá 
procurar a sala de coordenação no local que estiver 
prestando as provas, sempre acompanhado de um 
fiscal.

3.9. Não serão computadas as questões não 
respondidas nem questões que contenham mais de 
uma resposta (mesmo que uma delas esteja correta), 
emenda ou rasura, mesmo que legível. 

3.10. O caderno de questões poderá ficar 
com o candidato.

3.11. O gabarito das questões daPRIMEIRA 
PARTE DA PROVA ESCRITA e resposta das questões 
dissertativas será divulgado através da imprensa oficial 
do Município de Jaguariúna, na primeira data em que 
houver circulação do mesmo. (edital previsto para  
19/06/2015).

IV - DO JULGAMENTO DAS PROVAS

4.1. A PROVA ESCRITA será avaliada no seu 
total de zero (0) a dez (10) pontos, somadas as notas 
obtidas na 1ª e 2ª partes;

 4.2 Divulgado o Gabarito da 1ª parte da 
Prova e as respostas das questões dissertativas, será 
concedido um prazo de 03 (três) dias  úteis para 
recurso. 

4.3 Julgados os recursos, será publicada relação dos 
candidatosconsiderados aptos para participarem da 
ENTREVISTA, que tiverem obtido nota maior ou igual a 
5,00 (cinco) pontos na prova escrita. (Edital previsto 
para 03/07/2015).

V – DA ENTREVISTA

5.1 A ENTREVISTA será realizada no dia 12 
de julho do corrente ano, de acordo com critérios 
estabelecidos pela empresa avaliadora contratada para 
tal finalidade, sempre com a presença de fiscal do 
CMDCA, como observadores. 

5.2 A ENTREVISTAterá nota de zero a 10 
(dez) e será aplicada por 02 técnicos da empresa 
contratada.

5.3  Não caberá recurso da ENTREVISTA.

VI- DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DO PROCESSO 
SELETIVO

6.1.  Estarão classificados para a fase final do processo 
de escolha dos candidatos ao cargo de Conselheiro 
Tutelar para o período de 10/01/2016 a 09/01/2020, 
todos aqueles que obtiverem média final igual 
ousuperior a 05 (cinco) pontos somadas as notas da 
Prova Escrita e Entrevista, dividido oresultado por 02 
(dois).
 
6.2 Obtido resultado final  do processo seletivo, será o 
mesmo publicado na imprensa oficial e local, (edital 

previsto para  24/07/2015) e a relação daqueles 
aprovados na Prova Escrita e Entrevista, será 
encaminhada para conhecimento eparecer do 
representante do Ministério Público, em20 de julho do 
corrente ano,  que, após avaliação, devolverá a referida 
documentação para continuidade do processo, no 
prazo máximo de 07 (sete) dias.

6.3. Após o retorno da documentação 
remetida aorepresentante do Ministério Público, será 
divulgada a lista de classificação final, (edital previsto 
para 07/08/2015)  concedido  um prazo de  03 
(três)dias  para recurso. Decorrido este prazo, a 
Comissão Organizadora doPleito homologará o 
resultado final do processo seletivo, publicando-o na 
imprensa oficial e local. (edital previsto para  
04/09/2015). 

VII- DOS RECURSOS

7.1. Qualquerrecurso deverá ser interposto, 
mediante protocolo, por petição endereçada à 
Comissão de Organização do Pleito, na sede do 
Conselho Municipaldos Direitos da Criança e do 
Adolescente, acompanhada das razões de seu 
inconformismo. Dele devem constar obrigatoriamente: 
nome do candidato, n.º de inscrição, n.º do documento 
de identidade e comprovante de endereço.

7.2. O resultado final dos recursos será 
afixado na sede do Conselho Municipal doDireitos da 
Criançae do Adolescente, à Rua Lauro de Carvalho, 
1215 – Centro – Jaguariúna, SP., logo após o 
julgamento dos mesmos. 

7.3. O recurso interposto fora do prazo 
previsto não será considerado. 

VIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. A inscrição do candidato importará no 
conhecimento das presentes instruções e na aceitação 
das condições do processo seletivo, tais como se 
acham estabelecidas no presente edital.

8.2. A qualquer tempo, a Comissão 
Organizadora do Pleito poderá anular a inscrição e a 
prova do candidato, quando verificada falsidade de 
declaração ou irregularidades na prova. Se constatadas 
irregularidades após a habilitação finalserá esta 
anulada pela Presidência do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente.

IX - DO REGISTRO DOS CANDIDATOS

9.1. Os candidatos aprovados na prova 
escrita, e na entrevista, com obtenção do quociente 
exigido de, no mínimo 50%(cinquenta por cento), 
considerados habilitados a participarem da eleição, 
deverão registrar suas candidaturas nos dias 24, 25 e 
26 de agostode 2015,na sede do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, sito à Rua 
Lauro de Carvalho, 1215 – Centro -  Jaguariúna, SP., 
no horário das 09:00 às 15:00 horas, ocasião em que 
receberão o “crachá” com seu número de candidato.

9.2. No dia 04 de setembro será publicado 
na imprensa oficial e local a relação dos candidatos 
que efetivaram o registro de suas candidaturas e, 
portanto, poderão concorrer ao cargo de Conselheiro 
Tutelar. 

X - DAS IMPUGNAÇÕES

10.1. Qualquer cidadão ou Entidade ligada à 
área de defesa dos direitos ou atendimento à criança e 
ao adolescente poderá impugnar qualquer candidatura 
em até 03 (três) dias úteis, contados da publicação da 
relação dos candidatos habilitados e que efetivaram os 
seus respectivos registros, mediante prova de que os 
requisitos estabelecidos na Lei Municipal nº 2151 de 
11/06/2013e suas posteriores alterações e neste 
edital, não foram corretamente preenchidos.

10.2. O candidato impugnado poderá apresentar 
contestação à impugnação no prazo de até  03 (três)  
dias, após cientificado pelo CMDCA., através de ofício 
com cópia de  recebimento ou outro meio que garanta 
a entrega.

10.3. A Comissão Organizadora do Pleito 
receberá para análise e julgamento, por dois dias, o 
recurso de contestação da impugnação.

10.4 Decorrido o período de impugnações e julgados 
os recursos, o resultado  final será afixado na sede do 
Conselho Municipal dosDireitos   da Criança e do 

Adolescente, à Rua Lauro de Carvalho, 1215  - Centro  
- Jaguariúna – SP.

XI - DA ELEIÇÃO
.
11.1 A eleição será realizada mediante sufrágio 
universal e direto, pelo voto facultativo e secreto dos 
eleitores do Município de Jaguariúna.

11.2 A Eleição será realizada no dia 04 de outubro de 
2015 nas dependências da Escola Municipal “Cel. 
Amâncio Bueno”, situadaà Rua Bahia, nº 140 – Jd. São 
João, cuja votação será das 8:00 às 17:00 horas. 

11.3 Cada candidato poderá designar 01 
(um) fiscal, que deverá credenciar-sede 28 a 
30/09/2015, no horário das 09h00 às 16h00, na 
Salados Conselhos, sito na Avenida Lauro de Carvalho, 
1215 – Centro- Jaguariúna, para permanecer no 
recinto da votação e, logo após, acompanhar a 
apuração.

XII – DA CAMPANHA E DA PROPAGANDA

12.1. Os candidatos a Conselheiro Tutelar 
terão prazo entre 05 a 30  desetembro de 2015, para 
fazerem suas campanhas e propagandas. 

12.2. A propaganda em vias e logradouros 
públicos obedecerá aos limites impostos pela 
legislação pertinente e garantirá a utilização por todos 
os candidatos em igualdade de condições. 

12.3. A propaganda irreal, insidiosa ou que 
promova ataque pessoal contra os concorrentes 
deverá ser analisada pela Comissão Organizadora do 
Pleito, que, se entendê-la incluída nestas característi-
cas, determinará a sua  retirada.

12.4. Não será permitido, no espaço onde se der a 
votação, qualquer tipo de propaganda de candidatos, 
aliciamento ou convencimento doseleitoresvotantes, 
durante o horário de  votação. 

XIII - DA APURAÇÃO

13.1. Encerrada a votação, proceder-se-á 
imediatamente a contagem dos votos e a sua 
apuração, sob a responsabilidade do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e 
fiscalização do Ministério Público. 

XIV - DA PROCLAMAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE DOS 
ELEITOS

14.1. Concluída a apuração dos votos e 
decididas as eventuais ocorrências pelo representante 
doMinistério Público e do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente de Jaguariuna, 
será proclamado o resultado providenciando-se a 
publicação na imprensa oficial e local dos nomes dos 
candidatos votados com o n.º de votos recebidos. 
(edital previsto para 09 de outubro de 2.015), com a 
posterior solenidade de nomeação e posse.

14.2. Os cinco (05) candidatos mais votados 
serão considerados eleitoscomo titulares, ficando os 
demais, pela respectiva ordem de votação, como 
suplentes. 

     14.3. Havendo empate na votação será 
considerado eleito o candidato que obteve a maior nota 
noprocesso seletivo.. Persistindo o empate será eleito o 
candidato mais idoso. 

     14.4. Os membros escolhidos, titulares e 
suplentes, serão diplomados pelo Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente de 
Jaguariúna, com registro em ata e será oficiado ao 
Chefe do Poder Executivo, para que sejam nomeados, 
com a respectiva publicação na imprensa oficial do 
Município, e após, empossados. 

14.5. Os membros escolhidos como titulares 
submeter-se-ão a estudos sobre a legislação 
específica das atribuições do cargo e a treinamentos 
promovidos pela assessoria contratada pelo Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 
Jaguariúna.

14.6 – O presente Edital, foi aprovado pelo CMDCA de 
Jaguariúna, em reunião extraordinária realizada nesta 
data.

Jaguariúna, 12 de março  de 2015.

Maria Helena Mastrotti Machado
Presidente do CMDCAJ

EDITAL N.º  001/2015

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL

Ouça e compartilhe no Facebook/prefeiturajaguariuna/prefeiturajaguariuna
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PORTARIA Nº 188, de 17 de abril de 2015.
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 nº 209, de 09 de maio de 2012,
RESOLVE:
a) Revogar a Portaria nº 184, de 13 de abril de 2015, 
que dispõe sobre instauração de Processo Administra-
tivo Disciplinar para apurar os fatos constantes no 
Processo Administrativo nº 11.896/2013, noticiados 
pelo Departamento de Recursos Humanos da 
Secretaria de Governo, envolvendo servidor público 
municipal, com matrícula funcional nº 2.356.
b) Esta Portaria terá efeito retroativo a 13 de abril de 
2015.

PORTARIA Nº 189, de 17 de abril de 2015.
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 nº 209, de 09 de maio de 2012,
RESOLVE:
a)Instaurar Procedimento Especial para apuração de 
abandono de cargo, constante no Processo Administra-
tivo nº 11.896/2013, noticiado pelo Departamento de 
Recursos Humanos, da Secretaria de Governo, 
envolvendo servidor público municipal, com matrícula 
funcional nº 2.356.
b)Determinar a citação do servidor.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Em vista da classificação em Concurso Público, 
convocamos os abaixo relacionados, para comparece-
rem à Prefeitura do Município de Jaguariúna, visando 
medidas para ADMISSÃO.
O não comparecimento no prazo de 03 (três) dias, 
contados a partir da publicação deste, caracterizará 
desistência, implicando na convocação e admissão do 
classificado imediato.

CONCURSO – EDITAL Nº. 010/ 2013

INSPETOR DE ALUNOS

32º - ANDREA FERNANDES VIANA FERREIRA

Departamento de Recursos Humanos, 17 de ABRIL de 
2015.

VIVIANE JARDIM LOPES
Diretora Interina

Art. 2º As contribuições correspondentes às alíquotas 
do custeio normal e suplementar serão exigidas a partir 
do 1º (primeiro) dia do mês seguinte ao da publicação 
desta lei complementar.
Art. 3º Caso a reavaliação atuarial anual indique a 
necessidade de majoração do plano de custeio, as 
alíquotas de contribuição do ente poderão ser revistas 
por meio de decreto expedido pelo Poder Executivo 
Municipal.
Art. 4º Esta lei complementar entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 16 de abril 
de 2015.

TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO
Prefeito

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

GUSTAVO DURLACHER
Secretário de Governo

SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETOS | EDITAIS | LEIS | PORTARIAS

PORTARIAS ASSINADAS PELO SENHOR PREFEITO

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

CMSE – 2a. RM -  14a. CSM
4a. DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DE 

CAMPINAS-SP
JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 082 DE JAGUARIÚNA-SP

EDITAL  Nº 001/2015
A Junta de Serviço Militar-082 de Jaguariúna, Estado 
de São Paulo, comunica aos cidadãos nascidos em 
1997, que os mesmos deverão comparecer para 
Alistamento, até dia 30 de junho de 2015, no horário 
das 8:00 às 16:00 horas, de segunda à sexta-feira, na 
Junta Militar, sito à Rua Joaquim Bueno nº 1337, 
Centro, munidos da Certidão de nascimento (original), 
Cédula de Identidade, 02 fotos 3x4 recente, 
comprovante de residência (água, energia ou telefone) 
se possuir o CPF.
Junta de Serviço Militar, aos 07 de Abril de 2015.

MARIA DONIZZETTI NOGUEIRA LEME
Secretária JSM-082

“serviço militar a segurança do brasil em nossas 
mãos”

DEP. DE RECURSOS HUMANOS

/prefeituradejaguariunao�cial

DECRETO Nº 3.314, de 16 de abril de 2015.

Dispõe sobre autorização ao Executivo para abertura de 
crédito adicional suplementar.

TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município 
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei e, de 
conformidade com a Lei Municipal nº 2.290, desta 
data,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Departamento de Contabilidade e 
Orçamento da Secretaria de Administração e Finanças 
um crédito adicional suplementar, para o exercício de 
2015, no valor de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de 
reais), para melhor distribuição das despesas da 
Administração, conforme as seguintes classificações 
orçamentárias:

10.302.3390.39.00 Outros Servs. Terc.-Pes-
soa Jurídica......... F=308 R$ 
6.000.000,00

Art. 2º O crédito aberto nos termos do artigo anterior 
correrá à conta de anulação parcial das rubricas abaixo 
relacionadas:

10.302.4490.52.00 Equipamentos e Material 
Permanente...... F=275 R$ 
3.628.475,00
99.999.9999.99.99 Reserva de Contingên-
cia.......................... F=80 R$ 
2.371.525,00 

TOTAL........................................................... 
R$ 6.000.000,00

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 16 de abril 
de 2015.

TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO
Prefeito

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

GUSTAVO DURLACHER
Secretário de Governo

DECRETO Nº 3.315, de 17 de abril de 2015.

Dispõe sobre convocação da VIII Conferência Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente de 
Jaguariúna.

TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município 
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei,
Considerando a Resolução do Conselho Nacional dos 
Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA nº 
172, de 04/12/2014, que convoca a X Conferência 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
Considerando que Jaguariúna não pode ficar à 

margem da discussão dos grandes temas nacionais e 
deve ter uma participação ativa e qualificada na 
elaboração das políticas públicas que visem assegurar 
os Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, bem 
como, a fim de fortalecer o conselho municipal 
respectivo,
DECRETA:
Art. 1º Fica convocada a VIII Conferência Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente de Jaguariúna, a 
ser realizada no dia 30 de abril de 2015, as 08:00 
horas, no Campus I da Faculdade de Jaguariúna, 
situado na rua Amazonas, nº 504, Bairro Dom Bosco, 
em Jaguariúna-SP, com o tema central “Política e Plano 
Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e 
Adolescentes – fortalecendo os Conselhos dos Direitos 
da Criança e do Adolescente”.
Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação deste 
decreto correrão por conta de dotação própria da 
Secretaria de Assistência Social de Jaguariúna.
Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 17 de abril 
de 2015.

TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO
Prefeito

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

GUSTAVO DURLACHER
Secretário de Governo

DECRETO Nº 3.316, de 23 de abril de 2015.

Suspende temporariamente o fornecimento de 
diretrizes no Município de Jaguariúna, e dá outras 
providências.

TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município 
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de 
suas atribuições legais, e
Considerando que o elevado número de requerimentos 
de viabilidade na implantação de condomínios 
residenciais e loteamentos urbanos residenciais leva à 
necessária elaboração de estudo pormenorizado das 
diretrizes das vias de circulação existente ou projetada 
que compõem o sistema viário relacionadas com os 
condomínios e loteamentos pretendidos;
Considerando a celeridade com que vêm ocorrendo os 
pedidos para abertura de novos condomínios e 
loteamentos residenciais, tornando-se necessária a 
elaboração de estudos mais aprofundados da 
localização das áreas institucionais e dos espaços livres 
de uso público, de acordo com as prioridades para cada 
zona da cidade;
Considerando que as faixas sanitárias do terreno para 
escoamento de águas pluviais e outras faixas não 
edificáveis deverão ser projetadas e executadas;
Considerando que nas proximidades dos novos 
empreendimentos deverão existir diversos equipamen-
tos públicos urbanos (creches, escolas, postos de 
saúde etc.) para servir a população de forma adequada;
Considerando que é preciso analisar a potencialidade 
do empreendimento no que concerne aos possíveis 
danos ambientais causados pela ocupação desordena-
da do solo, bem como, desenvolver estudos sobre o 
sistema de transporte público de passageiros, a fim de 
garantir o atendimento de toda a população;
Considerando que as políticas de incentivo à habitação 
popular impulsionaram o crescimento desenfreado dos 
condomínios e loteamentos habitacionais, sem que 
estes ofereçam infraestrutura adequada a toda 

população;
Considerando a necessidade de uma melhor aferição 
da sustentabilidade das políticas de desenvolvimento e 
urbanização do Município em consonância com a 
legislação pertinente vigente, com intuito de 
contemplar o interesse coletivo ou de implementar o 
bem comum;
Considerando, por fim, a vigência da Lei Federal nº 
11.445/2007, onde é preconizada a universalização do 
acesso à população aos serviços públicos de 
saneamento básico, impingindo a Administração a 
promover estudos detalhados e a execução uniforme 
dos serviços para o devido cumprimento do preceito 
legal,
DECRETA:
Art. 1º Fica suspensa, até 31 de dezembro de 2016, a 
emissão das diretrizes previstas nos artigos 41 a 43, da 
Lei Complementar Municipal nº 97, de 20 de dezembro 
de 2004, e nos artigos 9º a 11, da Lei Complementar 
Municipal nº 135, de 26 de novembro de 2007.
Art. 2º A suspensão prevista no artigo anterior deste 
decreto não contempla aos requerimentos já protocola-
dos e sob análise nesta Prefeitura.
Art. 3º Os empreendimentos habitacionais constituídos 
de única torre e em terrenos cuja metragem seja 
inferior a 4.000m² (quatro mil metros quadrados) 
poderão ter suas diretrizes emitidas.
Art. 4º Os empreendimentos habitacionais decretados 
pelo Prefeito como de interesse social, atendidos os 
preceitos legais, poderão ter suas diretrizes emitidas.
Art. 5º Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 23 de abril 
de 2015.

TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO
Prefeito

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

GUSTAVO DURLACHER
Secretário de Governo

LEI Nº 2.290, de 16 de abril de 2015.

Dispõe sobre autorização ao Executivo para abertura de 
crédito adicional suplementar.

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 proceder a 
abertura de crédito adicional suplementar, para o 
exercício de 2015, no valor de R$ 6.000.000,00 (seis 
milhões de reais), para melhor distribuição das 
despesas da Administração, conforme as seguintes 
classificações orçamentárias:

10.302.3390.39.00 
Outros Servs. Terc.-Pessoa Jurídica......... 
F=308 R$ 6.000.000,00

Art. 2º O crédito a ser aberto nos termos do artigo 
anterior correrá à conta de anulação parcial das 
rubricas abaixo relacionadas:

10.302.4490.52.00 
Equipamentos e Material Permanente...... 
F=275 R$ 3.628.475,00

99.999.9999.99.99 

Reserva de Contingência.......................... 
F=80 R$ 2.371.525,00
TOTAL................................................................... 
R$ 6.000.000,00

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 16 de abril 
de 2015.

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 2.291, de 16 de abril de 2015.

Dá nova redação aos §§ 4º e 6º, do art. 4º, da Lei 
Municipal nº 1.869/2009, que autoriza o Poder 
Executivo a celebrar convênio com o Centro de 
Integração Empresa Escola – CIEE, objetivando 
conceder oportunidade de estágio a estudantes do 
ensino médio e superior, 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 Os §§ 4º e 6º, mantidos os §§ 1º, 2º, 3º e 5º, da 
Lei Municipal nº 1.869, de 06 de março de 2009, 
alterada pelas Leis Municipais nºs 1.914, de 06 de 
agosto de 2009, e 2.035, de 25 de fevereiro de 2011, 
passam a vigorar com as seguintes redações:
“Art. 4º .......................
§ 1º .............................
§ 2º .............................
§ 3º .............................
§ 4º Serão oferecidas, com base nesta lei, a quantidade 
de 150 (cento e cinquenta) vagas de estágio aos 
estudantes que preferencialmente residam no 
Município de Jaguariúna, sendo 100 (cem) vagas para 
estudantes cursando o ensino superior e 50 
(cinquenta) para estudantes cursando o ensino médio 
ou o ensino técnico.

§ 5º .............................
§ 6º Das 100 (cem) vagas para estudantes cursando o 
ensino superior, 40 (quarenta) vagas ficam destinadas 
à Secretaria de Educação de Jaguariúna.”
Art. 2º Para a consecução do objeto desta lei, fica o 
Poder Executivo autorizado a celebrar termos aditivos 
de convênio com o Centro de Integração Empresa 
Escola – CIEE.
Art. 3º As despesas decorrentes com a execução desta 
lei correrão à conta de dotações próprias do Orçamen-
to vigente.
Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 16 de abril 
de 2015.

TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO
Prefeito

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

GUSTAVO DURLACHER
Secretário de Governo

LEI COMPLEMENTAR Nº 266, de 16 de abril de 
2015.

Dá nova redação ao art. 496, da Lei Complementar 
Municipal nº 209/2012 (Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais), a fim de alterar as alíquotas de 
contribuição previdenciária devidas pelo Município ao 
Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.

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 complementar:
Art. 1º O parágrafo único, do art. 496, da Lei 
Complementar Municipal nº 209, de 09 de maio de 
2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 496. .......................
Parágrafo único. Sem prejuízo das atualizações que 
porventura sejam realizadas nos respectivos estudos 
atuariais anuais, ficam estabelecidas, para efeitos do 
equacionamento do déficit atuarial, as seguintes 
alíquotas de contribuição suplementares:
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LEI COMPLEMENTAR Nº 267, de 23 de abril de 2015.

Dispõe sobre majoração do salário mensal dos servidores públicos 
municipais ocupantes de cargos em comissão, 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 complementar:
Art. 1º Fica majorado em 3,85% (três vírgula oitenta e cinco por 
cento), a partir de 1º de março de 2015, o salário mensal dos 
servidores públicos municipais da Prefeitura do Município de 
Jaguariúna, ocupantes de cargos em comissão.
Art. 2º Em virtude do contido no art. 1º, desta lei complementar, o 
Anexo Único, da Lei Complementar Municipal nº 252, de 20 de 
março de 2014, fica substituído pelo Anexo Único que acompanha 
esta lei complementar, desta fazendo parte integrante.
Art. 3º VETADO.

Art. 4º A partir de 1º de julho de 2015, fica majorado em mais 2,1% 
(dois vírgula um por cento) o salário mensal dos servidores públicos 
municipais da Prefeitura do Município de Jaguariúna, ocupantes de 
cargos em comissão.
Art. 5º As despesas com a execução desta lei complementar 
correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, 
suplementadas, se necessário.
Art. 6º Esta lei complementar entrará em vigor na data de sua 
publicação, surtindo efeitos retroativos a 1º de março de 2015.
Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 23 de abril de 2015.

TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO
Prefeito

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

GUSTAVO DURLACHER
Secretário de Governo

LEI COMPLEMENTAR Nº 268, de 23 de abril de 2015.

Dispõe sobre majoração do vencimento básico mensal dos 
servidores públicos municipais, substitui anexos da Lei 
Complementar Municipal nº 209/2012 (Regime Jurídico Único 
Estatutário), 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 complementar:
Art. 1º Fica majorado em 3,85% (três vírgula oitenta e cinco por 
cento) o vencimento básico mensal dos servidores públicos 
municipais da Prefeitura do Município de Jaguariúna, a partir de 1º 
de março de 2015.
Art. 2º Em virtude do contido no art. 1º, desta lei complementar, o 
Anexo I, da Lei Complementar Municipal nº 265, de 11 de março de 
2015, e os Anexos III, IX, X, XII, XIII, XIV, XV e XIX, da Lei Complemen-
tar Municipal nº 253, de 20 de março de 2014, ficam substituídos 
pelos que acompanham esta lei complementar, desta fazendo parte 
integrante.

Art. 3º VETADO.
Art. 4º A partir de 1º de julho de 2015, fica majorado em mais 2,1% 
(dois vírgula um por cento) o vencimento básico mensal dos 
servidores públicos municipais da Prefeitura do Município de 
Jaguariúna.
Art. 5º As despesas com a execução desta lei complementar 
correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, 
suplementadas, se necessário.
Art. 6º Esta lei complementar entrará em vigor na data de sua 
publicação, surtindo efeitos retroativos a 1º de março de 2015.
Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 23 de abril de 2015.

TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO
Prefeito

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

GUSTAVO DURLACHER
Secretário de Governo
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Arrastão da Dengue  e  Chikungunya

Local:Local:Local:Local:Local:Local:Local:Local:Local:

Horário:
8h às 16h

Miguel Martini
Vila Guilherme

Data:
25/04
Locais:

Horário:
8h às 16h

Dom Bosco, Fontanela,
Haruji e Jardim Sônia

Data:
26/04
Locais:

Local:Local:
Miguel Martini
Vila Guilherme

Data:
25/04
Local:Locais:Local:Local:Locais:Local:Local:Local:Local:Locais:Local:Local:Local:

Dom Bosco, Fontanela,
Haruji e Jardim Sônia

Data:
26/04
Locais:
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Abertura da 1ª etapa do Jogos Desportivos será nesta sexta-feira

A abertura o�cial da 1ª etapa do 
Jogos Desportivos do Circuito das 
Águas Paulista será realizada nesta 
sexta-feira, dia 24, a partir das 20h, 
no ginásio Azulão. O evento é 
organizado pelo Consórcio 
Intermunicipal para o Desenvolvi-
mento do Pólo Turístico do Circuito 
das Águas Paulista, por meio da 
Câmara de Esportes e a Prefeitura 
de Jaguariúna. De acordo com o 
secretário de Juventude, Esportes e 
Lazer de Jaguariúna e presidente 
da Câmara de Esportes, o evento 

tem como objetivo promover a 
prática de esportes, além de 
movimentar o turismo, cultura e 
lazer dasnove cidades que fazem 
parte do Circuito das Águas Paulista 
(Águas de Lindóia, Amparo, Holam-
bra, Jaguariúna, Lindóia, Monte 
Alegre do Sul, Pedreira, Serra Negra 
e Socorro).
A abertura contará com as presen-
ças de autoridades, des�le das 
delegações e apresentações 
culturais e esportivas das cidades 
participantes. Uma das atrações 

será a entrada da tocha olímpica, 
conduzida pela atleta Marina 
Malachias que fará o acendimento 
da pira olímpica. Marina é uma das 
atletas de ponta do esporte jagua-
riunense e medalhista nos Jogos 
Regionais. 
O evento contará com disputas no 
sábado, 25, e domingo, 26, nos 
estádios e parques de Jaguariúna, 
nas seguintes modalidades: futebol 
de campo, bocha, futsal, tênis de 
mesa, truco, xadrez e jogo de 
damas.

Abertura da 1ª etapa do Jogos Desportivos será nesta sexta-feira

será a entrada da tocha olímpica, 
conduzida pela atleta Marina 
Malachias que fará o acendimento 
da pira olímpica. Marina é uma das 
atletas de ponta do esporte jagua-
riunense e medalhista nos Jogos 

O evento contará com disputas no 
sábado, 25, e domingo, 26, nos 
estádios e parques de Jaguariúna, 
nas seguintes modalidades: futebol 
de campo, bocha, futsal, tênis de 
mesa, truco, xadrez e jogo de 

A ARTESÃ VANDA LÚCIA DE FARIA 
SE DEDICA A ARTE DO PATCHWORK E 
EXPÕE TRABALHOS DIFERENCIADOS 
COMO AVENTAIS, PUXA-SACO, PANOS 
DE PRATO E TOALHAS. ELA CONTOU 
QUE O PATCHWORK É UMA HERANÇA 
“GENÉTICA”, POIS SUA AVÓ E MÃE 
SEMPRE TIVERAM A TRADIÇÃO DE 
TRABALHAR COM ESSE TIPO DE 
ARTESANATO. 

“QUANDO EU PAREI DE TRABA-

LHAR COMO ENGENHEIRA MECÂNI-

CA, RESOLVI SEGUIR ESSE CAMINHO 
E JÁ FAZ 10 ANOS QUE FAÇO PEÇAS 
EM PATCHWORK. A FEART É 
UMA OPORTUNIDADE DE MOSTRAR 
O MEU TRABALHO, SENDO QUE O 
ARTESANATO PRA MIM AINDA É 
UMA TERAPIA E MAIS UMA FONTE 
DE RENDA”, COMPLETOU.   

FEART: TRABALHOS EM 
PATCHWORK
FEART: TRABALHOS EM 
PATCHWORK

Sábado:
09h às 15h

Domingo e Feriado:
09h às 17h

LOCAL: Centro CulturaL

Sábado:

Educadores da rede municipal recebem capacitação para PME
A Prefeitura de Jaguariúna, por 
meio da Secretaria de Educação, 
promoveu uma capacitação para os 
diretores das escolas municipais, no 
dia 15 de abril, no Teatro Municipal 
Dona Zenaide. 
O objetivo da capacitação foi 
fundamentar a realização dos 
fóruns que contribuirão para a 
formulação de proposituras para a 
elaboração do Plano Municipal de 
Educação (PME). A coordenadora 
geral do PME, Ilma Carla Lopes 
Gomes Manhani, conduziu a 
reunião estabelecendo o compro-
misso educacional por meio de um 
processo de mobilização social, 
implementado pelos fóruns 
internos e abertos. 
Na próxima semana as escolas 
municipais deverão realizar os 
Fóruns Internos, com os represen-
tantes da equipe gestora e profes-
sores, fazendo o estudo, aprofun-
damento e discussão das metas e 
estratégias seguindo as orientações 
do formulário entregue pela equipe 
técnica do PME.
A próxima etapa será a realização 

dos Fóruns Abertos, que contarão 
com a participação ampla e repre-
sentativa dos segmentos sociais, 
dos pro�ssionais da educação e 
demais servidores, pais ou respon-
sáveis e representantes da comis-
são executiva.

´

Venha prestigiar 
nosso grandioso 
evento e traga sua 
              familia!

A abertura o�cial da 1ª etapa do 

ABERTURA

JOGOS
25 e 26 abril - Parques da cidade

mais infos:
jogosdesportivos.jaguariuna.sp.gov.br

24 de abril 
20h - Ginasio Dr. Caio Pompeu de Toledo
       Azulao

´
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