
Iniciativa da Prefeitura quer atrair po-
pulação ao teatro para diversas ativida-
des culturais
A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da 

Secretaria de Turismo e Cultura, realiza 
o Festival de Férias no Teatro, de 8 a 30 
de julho, no Teatro Municipal. A inicia-
tiva, tem como objetivo principal, atrair 
o público ao teatro e proporcionar uma 
experiência multicultural. 
A abertura será no dia 8 de julho, às 19h, 

no Teatro Municipal, com exposição dos 
alunos do curso de fotografia da Escola 

das Artes. Além disso, a cerimônia con-
tará com apresentação de professores de 
cada modalidade da Escola como dança, 
música e artesanato. 
“Queremos mostrar que o Teatro pode 
ser um local de diversas manifestações 
artísticas, desde apresentação de espetá-
culos como música, dança e até cinema”, 
explica a secretária de Turismo e Cul-
tura, Maria das Graças Hansen Albaran 
dos Santos. O encerramento será no dia 
30 de julho, às 19h, com apresentação da 
Orquestra de Violeiros do Jaguary. (BC)
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Confira a programação completa:
08/07-  SÁBADO - Abertura 19h

-Apresentação da Programação de 
Férias.
-Exposição dos alunos de fotografia 

do curso da Escola das Artes.
-Exposição dos professores de Artesa-

nato, Artes e Artes Esculturais.
-Apresentação dos professores das 

Artes de Cena e Música da Escola das 
Artes.

09/07 - DOMINGO
-Espetáculo:Tarzan – Da selva para os 

palcos: 10h, 15h e 19h
11/07 - TERÇA-FEIRA

-Filme Infantil- Moana : 10h, 15h e 
19h

12/07 - QUARTA-FEIRA
- Filme Infantil- Divertidamente – 10h, 

15h e 19h
13/07 - QUINTA-FEIRA

- Filme Infantil- Frozen: 10h e 15h
- 1° “Curta Em Cena”- Festival de Ce-

nas Curtas de Jaguariúna e Região -19h
14/07 - SEXTA-FEIRA
 Filme Infantil-Procurando Dory: 10h 

e 15h

- 1° “Curta Em Cena”- Festival de Ce-
nas Curtas de Jaguariúna e Região :19h

16/07 - DOMINGO
- 3º “DANÇA JAGUARY”- Festival 

de Dança de Jaguariúna e Região : 19h
18/07 - TERÇA-FEIRA

- Filme Infantil- Sing – Quem Canta 
Seus Males Espanta – 10h e 15h
- Filme de comédia brasileira- Loucas 

Para Casar- 19h
19/07 - QUARTA-FEIRA
 Filme Infantil- Trolls- 10h e 15h

- Filme Infanto-Juvenil: Animais Fan-
tásticos E Onde Habitam –19h

20/07 - QUINTA-FEIRA
- Filme Infantil- Detona Ralph – 10h 

e 15h
- Filme Adulto- 50 Tons De Cinza - 19 

h (Filme não recomendado para meno-
res de 16 anos)

21/07 - SEXTA-FEIRA
- Filme Infantil- Zootopia– 10h e 15h
-À Flôr Da Pele – Espetáculo de Dan-

ça Contemporânea-  19h
22/07 - SÁBADO

-“Canta Aí” – 1º Festival de Videokê 
de Jaguariúna e Região – 19h

23/07 - DOMINGO
-1º “Se Joga!”- Festival de Arte Drag 

e Trans de Jaguariúna e Região – 19h
(CLASSIFICAÇÃO 16 ANOS)
25/07 - TERÇA-FEIRA

- Filme Infanto/Juvenil- Batman Vs-
Superman- 10 h e 15h
- Filme de comédia brasileira- De Per-

nas Pro Ar – 19h
26/07 - QUARTA-FEIRA

- Filme Infanto/Juvenil- OS VINGA-
DORES – 10h e 15h
- Filme de comédia brasileira-De Per-

nas Pro Ar 2  -  19h
27/07 - QUINTA-FEIRA

- Filme Infanto/Juvenil- Capitão Amé-
rica – O Soldado Invernal- 10h e 15h
- Filme de comédia brasileira-Minha 

Mãe É Uma Peça  - 19h
28/07 - SEXTA-FEIRA

- Filme Infanto/Juvenil- Doutor Estra-
nho - 10 h e 15h
- Filme de comédia brasileira-Minha 

Mãe É Uma Peça 2 - 19h
30/07 - DOMINGO

-Encerramento-Apresentação Da Or-
questra De Violeiros Do Jaguary: 19h

Finais do Amadorzão serão disputadas neste sábado
O tão esperado momento chegou, após 

meses de disputas, com grandes jogos e 
muitos gols marcados, o “Amadorzão” 
de Jaguariúna conhecerá neste sábado, 8 
de julho, em partidas realizadas no Está-
dio Municipal, os campeões da “Taça de 
Ouro” e da “Taça de Prata”.

Na “Taça de Ouro”, São José e Quiosque 
garantiram um lugar na final e se enfren-
tam, às 15h30, em busca do título da elite 
do futebol jaguariunense. Para chegar na 
final a São José derrotou o Roseira B nos 
pênaltis por 4×3 e o Quiosque fez 4×1 no 
Pinheiros também nos pênaltis, após am-
bos empatarem por 1 a 1 no tempo normal. 
Já na “Taça de Prata”, a final será um 

pouco mais cedo, às 13h30, Roseira Vete-

rano e Jardim Eliza lutam pelo lugar mais 
alto do pódio. No caminho para a final o 
Roseira Veterano venceu a equipe do Uni-
dos da Nova por 2x0, e o Jardim Eliza pre-
cisou fazer 4x3 nos pênaltis para derrotar 
o Mais Amigos, após empate por 0 a 0 no 

tempo normal. 
De acordo com a Secretaria de Juventu-

de, Esporte e Lazer (SeJEL) não será per-
mitido o acesso com rojões e garrafas de 
bebidas. (RL)

Jaguariúna Solidária leva apoio 
aos moradores do Vargeão

Página 04

Placas de nomes de ruas são 
instaladas no Primavera

Página 03



 PADRE GOMES

Expediente

Jaguariúna é uma publicação da Prefeitu-
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ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Secretaria 3867-9794

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
Departamento
PAT

3837-4480
3867-1422

NEGÓCIOS JURíDICOS

Secretaria
PROCON

3867-9735
3867-9716

EDUCAÇÃO

Secretaria                                                            3837-2888
Alimentação Escolar                                        3867-4235
Administrativo                                                   3867-1268
Educação Infantil                                              3867-4716
Ensino Fundamental                                        3867-4238
Transporte Escolar                                            3867-5583
Biblioteca Municipal                                         3837-3375

GABINETE
Secretaria 3867-9711

OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Departamento

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 Fontanela
Posto Florianópolis
Centro de Saúde do Trabalhador(CEST)

SAÚDE
3867-9724
3867-0941
3837-4495
3837-2675
3837-1429
3867-9837
3867-9828
3937-4521
3837-3759
3837-5672
3867-9818
3867-0034
3837-3379
3837-3381
3837-1429
3837-5603
3837-2619
3847-1207
3837-3514

UVZ 3867-3960

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

3867-9701

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
Departamento
Depto. Água e Esgoto

3867-4226
3867-4228ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

Centro Dia do Idoso 3847-1165

SEGURANÇA PÚBLICA

S.O.S. Cidadão
Guarda Municipal
Detransp

3837-3939
199

3837-3936
3837-3939

156
Depto. Água e Esgoto 3867-4224
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Cemitério 3837-4666
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ATENDE FÁCIL
Serviço de Atendimento ao Cidadão
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Domingo, dia 28, em Guedes, tem 
mais um “Café com Viola”

   O grupo de convivência para 
idosos, realizado na Unidade 
Básica de Saúde do bairro Fonta-
nella, fez aumentar consideravel-
mente, no primeiro semestre deste 
ano, o número de homens na tercei-
ra idade, que procuram por consul-
tas médicas e exames. “Percebe-
mos que o número de idosos que 
procuram por consultas médicas e 
exames, cresceu cerca de 10% de 
janeiro até agora”, comemora a 
secretária de Saúde, Maria do 
Carmo de Oliveira Pelisão.
  O grupo de convivência foi criado 
para melhorar a assistência à 
população de idosos do território 
de abrangência da UBS, sendo 
constituído por pessoas com 60 
anos ou mais, fumantes ou com 
vulnerabilidades psicossociais, 
diabéticas ou hipertensas ou que 
apresentem fragilidades como 
morar sozinhas, quem tem poucas 
oportunidades de acesso a espaços 
de cultura e lazer e questões 
familiares que atrapalham o 
tratamento de saúde.
  Segundo a secretária de Saúde, o 

grupo tem uma proposta multidi-
mensional da saúde, aliando 
assistência física e mental para 
levar orientação sobre envelheci-
mento saudável.  “Os grupos de 
convivência são uma estratégia de 
interação, inclusão social e uma 
maneira de resgate da autonomia, 
da vida com dignidade e da vivên-
cia do sentir-se saudável. Percebe-
mos que os homens, que são os que 
menos vão ao médico, começam a 
procurar mais assistência médica, 
depois que passam pelo grupo de 
convivência”, afirma a secretária.
  No início do ano, a equipe da UBS 
Fontanella inseriu o grupo nas 
rotinas de atendimento do serviço, 
permitindo a observação do espaço 
como um momento em que os 
idosos compartilham suas angús-
tias, tristezas, alegrias, e dúvidas. 
“Esse tipo de trabalho reduz os 
sentimentos como medo, insegu-
rança, e também doenças como 
depressão. A UBS era um lugar 
para buscar remédio, agora é pra 
buscar saúde”, comemora a secre-
tária. (BC)

Prefeitura faz operação de limpeza e 
conservação pelas ruas da cidade 
 A Prefeitura de Jaguariúna 
realizou nesta semana, a limpeza 
dos bairros Novo Jaguari, Berlim, 
Santa Cruz, Nassif, Miguel Marti-
ni, Vila Guilherme e Dona Irma, 
além do residencial Ana Helena 1 e 
2. As equipes do Departamento de 
Obras foram as ruas para recolher 
entulhos, móveis abandonados e 
galhos de árvores. 
  Além da ação de limpeza e 
conservação, outras equipes fazem 
a roçagem das ruas Amazonas, 
Luciano Vladimir Poltronieri, 
Tomaz Jasso e da praça Alonso 
Almeida, no bairro Sete de Setem-
bro.De acordo com o diretor do 
Departamento de Obras , Lucas 
Lopes, a ação faz parte de um 
mutirão de limpeza e conservação 
da cidade, iniciado desde o primei-
ro dia da nova administração.
  “É uma preocupação da nova 
administração zelar pelo patrimô-
nio e manter a cidade sempre 

limpa. Isso não é só uma questão de 
limpeza, mas também de saúde, 
pois onde há mato alto e lixo pode 
haver proliferação de insetos 
transmissores de doenças”, afirma.
  Ainda de acordo com o diretor, o 

trabalho de limpeza é frequente e 

não deve parar. “Não adianta fazer 
a poda do mato e retirada de 
entulho uma vez e nunca mais, 
vamos manter a cidade sempre 
limpa”, destaca. (BC)

Prefeitura instala placas de nomes 
de ruas no jardim primavera

Equipes do Departamento de Obras recolhem entulho e fazem roçagem em praças

Sessões são feitas quinzenalmente para conscientizar sobre o envelhecimento saudável

 A Prefeitura de Jaguariúna, por 
meio do Departamento de Trânsito 
e Transporte (Detransp), instalou 
nessa semana, 3 de julho, as placas 
com nomes de rua do Bairro Prima-
vera. Ao todo foram 25 placas em 
postes próprios, que foram coloca-
dos nas ruas do bairro, que existe 
oficialmente, há 5 anos.
  “Imagine como é viver num bairro 
sem nome de rua?! As pessoas não 
conseguem receber encomendas e 
preencher o endereço em qualquer 

cadastro. É uma coisa básica que 
trabalhamos para oferecer pra 
população do Bairro Primavera”, 
afirma o diretor do Detransp, Josino 
José da Silva.
  Ainda de acordo com o diretor, o 
próximo a receber placas de 
sinalização será o bairro Reserva da 
Barra. “O bairro também não tem 
nomes nas ruas e a população sofre 
com a falta de endereço. Vamos 
regularizar para melhorar a vida 
dessas pessoas”, diz Josino. (BC)
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Domingo, dia 28, em Guedes, tem 
mais um “Café com Viola”

  Centenas de pessoas comparece-
ram à comunidade Santo Afonso, 
no Vargeão, nesta quinta-feira, 
para a terceira edição do Jaguariú-
na Solidária, projeto realizado pelo 
Fundo Social de Solidariedade de 
Jaguariúna. A população pôde 
escolher diversos produtos entre 
roupas femininas, masculinas, 
infantis, calçados e até brinquedos.
“Todas as peças doadas estão em 
bom estado de conservação e 
quando chegam ao Fundo Social 
são lavadas e passadas. Os 
brinquedos estão parecendo novos 
e é muito gratificante ver o sorriso 
e o brilho nos olhos das crianças 
saindo com um brinquedo nas 
mãos”, comemora a presidente do 
Fundo Social de Solidariedade de 
Jaguariúna, Flora Maria Bernardes 
Reis.
  Segundo o prefeito Gustavo Reis, 
o projeto Jaguariúna Solidária é 
uma importante ação do Fundo 
Social, que deve durar durante todo 
o ano. “Geralmente as pessoas 
pensam que doar roupas é impor-

tante apenas no inverno e não é 
assim. 
Algo que não serve pra você pode 
ser muito útil para outra pessoa, em 

qualquer estação do ano. E quem 
puder doar brinquedos também faz 
uma grande ação, já que o brinque-
do tem uma importância única no 

universo infantil”, afirma o prefei-
to.
  O Jaguariúna Solidária já passou 
pelos bairros Roseira de Cima e 

Florianópolis. Mais informações 
pelo telefone 3867- 2344. (BC)

Posto do Acessa São Paulo é reaberto 
no parque dos lagos

Romu da GM faz treinamento 
tático especial

Computadores passaram por manutenção e estão disponíveis para toda população
  Depois de ficar um mês fechado 
para manutenção dos computado-
res e treinamento dos monitores, o 
posto do Acessa São Paulo foi 
reaberto, neste semana, no Parque 
dos Lagos.  O Acessa São Paulo  é 
o programa de inclusão digital do 
Governo do Estado de São Paulo,  
para oferecer acesso grátis à 
internet à toda população.
  Em Jaguariúna, ele é vinculado à 
secretaria de Turismo e Cultura e 
funciona de segunda a sexta-feira, 
das 8h as 15h. O posto do Acessa 
São Paulo possui 8 computadores e 
uma monitora treinada para 
orientar e tirar dúvidas dos 
usuários. “O objetivo do Acessa SP 
é oferecer conteúdos digitais que 
contribuam para o desenvolvimen-
to pessoal, profissional e comunitá-
rio por meio da inclusão digital”, 
explica a secretária de Turismo e 
Cultura, Maria das Graças Hansen 
Albaran dos Santos.

  

Qualquer pessoa pode usar o 
Acessa SP de graça. No primeiro 
atendimento o usuário precisa 
apenas fazer um cadastro, apresen-
tando o RG e nos demais acessos 
basta apresentar o documento. “A 
sessão de atendimento pode ser de 
até uma hora, ao final da sessão, o 

usuário pode utilizar novamente o 
computador desde que volte para a 
fila e aguarde sua vez. Não há 
limites de acessos por dia”, afirma 
a secretária. Menor de idade deve 
se cadastrar com a autorização do 
responsável e apresentar cópias dos 
RGs de ambos.

Roupas femininas, masculinas e infantis, calçados e até brinquedos foram arrecadados pelo Fundo Social de Solidariedade

  Os homens da ROMU, Rondas 
Ostensivas Municipais, da Guarda 
Municipal de Jaguariúna, recebe-
ram treinamento tático especial para 
aperfeiçoar abordagens. Eles treina-
ram como agir em casos especiais 
que envolvem reféns como roubo a 
banco, sequestro, invasão de 
domicílio e invasão de prédios com 
suspeito.
  “A ROMU foi criada para ser um 
braço da GM e atuar em situações 
de risco. As rondas têm por função 
apoiar as demais viaturas do turno, 
os guardas municipais nos postos 

fixos e atender as ocorrências de 
maior gravidade e periculosidade, 
como o combate ao tráfico de 
entorpecentes e situações que 
envolvem reféns”, explica o 
inspetor da GM Adonias Araújo.
  Ainda segundo ele, antes de ir para 
as ruas, os homens da ROMU 
recebem treinamento teórico 
completo. “Os guardas são treina-
dos em táticas, técnicas de imobili-
zação e prevenção à criminalidade, 
que atuam com armamentos e 
viaturas diferenciados”, afirma o 
inspetor.
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LEI COMPLEMENTAR Nº 290, de 29 de 
junho de 2017.

Institui, no âmbito do Município de 
Jaguariúna, o Programa Especial de 
Recuperação Fiscal – REFIS MUNICIPAL, 
e dá outras providências.

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
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 instituído, no âmbito do 
Município de Jaguariúna, o PROGRAMA 
ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO FISCAL – 
REFIS MUNICIPAL, destinado à recupera-
ção fiscal de pessoas físicas ou jurídicas, 
em débito com o Município de Jaguariúna, 
mediante opção expressa de adesão.
Art. 2º O programa de que trata esta lei 
complementar destina-se a promover a 
regularização dos débitos tributários ou 
não tributários, vencidos, constituídos ou 
denunciados espontaneamente, inscritos 
na dívida ativa do Município, ajuizados ou 
não, mesmo que discutidos judicialmente 
em ação proposta pelo sujeito passivo, 
com exigibilidade suspensa ou não, 
inclusive os saldos de créditos que 
tenham sido objeto de parcelamento 
anterior, mediante pagamento à vista ou 
parcelamento, conforme condições 
estabelecidas nesta lei.
Parágrafo único. A adesão de pessoas 
físicas e jurídicas ao REFIS MUNICIPAL 
poderá ser feita, impreterivelmente, até o 
dia 29 de setembro de 2017.
Art. 3º Os débitos tributários ou não 
tributários compreendem a consolidação 
do valor principal ou do saldo da dívida, 
acrescido da atualização monetária, 
multas e juros moratórios incidentes até a 
data da concessão do benefício.
Art. 4º Os débitos poderão ser pagos à 
vista ou parcelados da seguinte forma:
I – à vista, com redução de 100% (cem 
por cento) das multas de mora e de 100% 
(cem por cento) dos juros de mora;
II – em até 12 (doze) prestações mensais, 
com redução de 80% (oitenta por cento) 
das multas de mora e de 80% (oitenta por 
cento) dos juros de mora;
III – em até 36 (trinta e seis) prestações 
mensais, com redução de 60% (sessenta 
por cento) das multas de mora e de 60% 
(sessenta por cento) dos juros de mora;
IV – em até 60 (sessenta) prestações 

mensais, com redução de 40% (quarenta 
por cento) das multas de mora e de 40% 
(quarenta por cento) dos juros de mora.
§ 1º A dívida objeto do parcelamento será 
consolidada na data da adesão ao REFIS 
e será dividida pelo número de presta-
ções indicadas pelo sujeito passivo, 
incluídos os honorários advocatícios para 
débitos ajuizados, obedecidos os critérios 
desta lei complementar.
§ 2º O valor de cada parcela não poderá 
ser inferior a:
I – R$ 50,00 (cinquenta reais) para 
pessoas físicas; e
II – R$ 100,00 (cem reais) para pessoas 
jurídicas.
§ 3º As parcelas advindas do programa 
sujeitam-se, a partir da data da conces-
são do benefício, à atualização, no dia 1º 
de janeiro de cada exercício, em função 
da variação acumulada do Índice Geral de 
Preços de Mercado – IGPM, da Fundação 
Getúlio Vargas – FGV ou outro índice que 
vier a substituí-lo.
§ 4º No caso de atraso no pagamento das 
parcelas acordadas aplicam-se as 
cominações previstas na legislação 
vigente.
Art. 5º A adesão ao REFIS MUNICIPAL 
implica:
I – a aceitação plena das condições 
estabelecidas nesta lei complementar;
II – confissão irrevogável e irretratável 
dos débitos consolidados;
III – renúncia ou desistência de quaisquer 
reclamações ou recursos no âmbito 
administrativo ou judicial;
IV – suspensão da prescrição, nos termos 
do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do 
Código Tributário Nacional;
V – suspensão da exigibilidade dos 
créditos tributário incluídos no parcela-
mento, nos termos do art. 151, inciso VI, 
do Código Tributário Nacional;
VI – pagamento regular das parcelas do 
débito consolidado;
VII – o recolhimento da primeira parcela 
será efetuado, obrigatoriamente, na data 
da assinatura do termo de adesão ao 
programa.
Parágrafo único. Tratando-se de débito 
ajuizado, a execução fiscal somente terá 
seu curso suspenso após o recolhimento, 
pelo devedor, das custas processuais e o 
pagamento da primeira parcela objeto do 
parcelamento, que será retomada, nos 
próprios autos, no caso de descumpri-
mento do acordo.
Art. 6º A opção pelo parcelamento será 
formalizada junto ao Departamento de 
Tributos da Prefeitura do Município de 
Jaguariúna, sendo necessária a apresen-
tação do CPF e RG, quando se tratar do 
responsável direto pelo débito e, no caso 

de débitos de terceiros, dependendo de 
cada caso, apresentar a competente 
procuração firmada em cartório, cópia de 
contrato social, contrato de compra e 
venda de imóvel, atestado de óbito, 
certidão de casamento, CPF e RG dos 
signatários dos débitos, ou outros 
documentos que a Administração julgar 
necessários.
Parágrafo único. O não pagamento da 
parcela na data do vencimento acarretará 
a incidência da correção monetária do 
período em atraso e juros de mora, 
calculados na base de 1% (um por cento) 
ao mês ou fração sobre o valor corrigido.
Art. 7º Poderão ser pagas ou parceladas 
as dívidas vencidas, de pessoas físicas 
ou jurídicas, consolidadas pelo sujeito 
passivo, com exigibilidade suspensa ou 
não, inscritas na dívida ativa, mesmo em 
fase de execução fiscal já ajuizada que 
tenha sido objeto de parcelamento 
anterior, não integralmente quitado, ainda 
que cancelado por falta de pagamento.
§ 1º No curso do parcelamento de que 
trata o programa instituído por esta lei 
complementar, o valor da redução das 
multas ficará suspenso até a liquidação 
total das parcelas acordadas.
§ 2º Na hipótese de abandono ou exclu-
são do programa, o contribuinte perderá o 
benefício a que se refere este artigo, 
ocasião em que a redução concedida será 
totalmente integrada ao saldo devedor 
para posterior execução fiscal.
Art. 8º A exclusão do REFIS MUNICIPAL 
de que trata esta lei complementar 
dar-se-á em face da ocorrência de uma 
das seguintes hipóteses:
I – inobservância de qualquer das 
exigências estabelecidas nesta lei 
complementar;
II – falência, recuperação judicial ou 
extrajudicial, podendo ocorrer nos 
referidos casos e por decreto do Executi-
vo, a fixação de regras de exceção;
III – cisão, exceto se a pessoa jurídica 
dela oriunda ou a que absorver parte do 
patrimônio permanecer estabelecida no 
Município e assumirem solidariamente 
com a cindida as obrigações do REFIS 
MUNICIPAL;
IV – a pessoa jurídica que deixar de ter 
estabelecimento no Município, exceto se 
oferecer bem compatível em garantia;
V – supressão ou redução de tributo 
mediante conduta definida em lei federal 
como crime contra a ordem tributária;
VI – a falta de pagamento de 03 (três) 
parcelas acordadas pelo programa de que 
trata esta lei complementar, consecutivas 
ou não;
VII – constatação, caracterizada por 
lançamento de ofício, de débito corres-

pondente a tributo abrangido pelo REFIS 
MUNICIPAL e não confessados, salvo se 
integralmente pago no prazo de 30 (trinta) 
dias, contado da data da ciência do 
lançamento ou da decisão definitiva na 
esfera administrativa ou judicial, sem 
prejuízo das penalidades aplicáveis.
Parágrafo único. A exclusão do contribuin-
te do REFIS MUNICIPAL acarretará a 
imediata exigibilidade dos débitos não 
quitados, com a inscrição, na Dívida Ativa 
daqueles porventura confessados, com a 
incidência dos acréscimos previstos na 
legislação municipal, ficando impedida a 
inclusão dos referidos débitos em uma 
nova adesão ao Programa e o prossegui-
mento da execução fiscal, conforme o 
caso.
Art. 9º A adesão ao REFIS MUNICIPAL 
não exime o contribuinte de sujeição a 
procedimento fiscalizatório visando à 
homologação expressa dos débitos 
tributários denunciados espontaneamen-
te.
Art. 10. Fica vedada à restituição de 
importância já recolhida, em face do 
disposto nesta lei complementar.
Art. 11. Será dada ampla publicidade do 
programa REFIS MUNICIPAL, com 
divulgação em jornais, meios eletrônicos, 
cartazes, folhetos explicativos, outdoors, 
rádio e envio de correspondências, a fim 
de que a população seja suficientemente 
informada dos benefícios da adesão, dos 
prazos de vigência e instruções gerais 
para a correta adesão ao programa.
Art. 12. O requerimento de parcelamento 
de que trata esta lei complementar é 
isento do recolhimento de preço público.
Art. 13. Poderão ser parcelados em até 
24 (vinte e quatro) prestações mensais, 
sem redução das multas de mora e dos 
juros de mora, os valores devidos pela 
aprovação de condomínios residenciais 
ou industriais, parcelamentos do solo ou 
loteamentos e outros empreendimentos 
habitacionais referentes a:
I – compensação da demanda adicional 
advinda da implantação do sistema de 
abastecimento de água potável;
II – compensação da demanda adicional 
advinda da utilização, manutenção e 
conservação do sistema de tratamento de 
esgoto do Município;
III – substituição da obrigação do empre-
endedor em proceder a execução da 
construção e implantação da estação de 
tratamento de esgoto, nos casos exigidos 
pelo órgão ambiental competente.
Art. 14. Não se inclui no parcelamento de 
débitos a que alude esta lei complemen-
tar, os valores devidos do Imposto sobre 
Transmissão de Bens Imóveis – ITBI.
Art. 15. O REFIS será administrado pela 
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Secretaria de Administração e Finanças 
de Jaguariúna, ouvida a Secretaria de 
Negócios Jurídicos de Jaguariúna, 
sempre que necessário.
§ 1º A Secretaria de Administração e 
Finanças de Jaguariúna deverá comunicar 
à Secretaria de Negócios Jurídicos de 
Jaguariúna a extinção ou a suspensão da 
exigibilidade dos créditos tributários e não 
tributários para fins de extinção ou 
suspensão da respectiva ação de execu-
ção fiscal.
§ 2º A exclusão do REFIS acarreta o 
prosseguimento da ação de execução 
fiscal para cobrança do saldo remanes-
cente, conforme determina o Decreto 
Municipal nº 3.470, de 18 de agosto de 
2016.
Art. 16. O contribuinte deverá informar a 
existência de depósitos administrativos e 
de ações judiciais vinculados aos créditos 
tributários ou não tributários incluídos no 
REFIS.
Parágrafo único. A omissão de qualquer 
informação contida no caput deste artigo 
caracteriza má-fé do contribuinte.
Art. 17. O contribuinte que optar pela 
adesão ao REFIS deverá desistir expres-
samente e de forma irrevogável e 
irretratável da impugnação ou recurso 
interposto na área administrativa e da 
ação judicial proposta e, cumulativamen-
te, renunciar a quaisquer alegações de 
direito sobre as quais se fundam os 
referidos processos administrativos e 
ações judiciais, relativamente aos 
créditos tributários ou não tributários 
incluídos no programa, da seguinte forma:
I – nos processos administrativos, o 
contribuinte deverá formalizar a desistên-
cia da impugnação ou do recurso 
interposto; e
II – nos processos judiciais, o contribuinte 
deverá desistir previamente da ação 
judicial proposta, protocolando petição 
requerendo a extinção do processo com 
resolução do mérito, em que conste 
cláusula de assunção exclusiva da 
responsabilidade pelo pagamento das 
custas processuais, emolumentos e 
honorários advocatícios.
Parágrafo único. A Secretaria de Negó-
cios Jurídicos de Jaguariúna deverá anuir 
com o requerimento de extinção do 
processo formulado pelo contribuinte com 
relação aos tributos incluídos no REFIS, 
desde que conste a cláusula de assunção 
exclusiva da responsabilidade pelo 
contribuinte relativamente ao pagamento 
das custas processuais, emolumentos e 
honorários advocatícios.
Art. 18. Esta lei complementar entrará em 
vigor na data de sua publicação e 
produzirá efeitos até o dia 29 de setembro 

de 2017, revogando-se as disposições em 
contrário.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, 
aos 29 de junho de 2017.

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS
Prefeito

Publicada no Departamento de Expedien-
te e Registro da Secretaria de Governo, 
na data supra.

VALDIR ANTONIO PARISI
Secretário de Governo

LEI Nº 2.425, de 29 de junho de 2017.

Dispõe sobre o parcelamento de débitos 
de tributos e/ou de preços públicos, na 
forma que especifica.

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
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 instituído no âmbito do 
Município de Jaguariúna a Lei Geral do 
Parcelamento, que trata de incentivos 
fiscais para pessoas físicas e jurídicas 
com objetivo de quitação dos débitos 
oriundos de tributos ou preços públicos 
inscritos na dívida ativa do Município.
Parágrafo único. Os débitos tributários ou 
não tributários compreendem a consolida-
ção do valor principal ou do saldo da 
dívida, acrescido da atualização monetá-
ria, multas e juros moratórios incidentes 
até a data da concessão do benefício.
Art. 2º Os débitos oriundos de tributos ou 
preços públicos inscritos na dívida ativa 
do Município, vencidos e não pagos, 
poderão ser liquidados, em até 12 (doze) 
parcelas mensais.
§ 1º As parcelas advindas do programa 
sujeitam-se, a partir da data da conces-
são do benefício, à atualização, no dia 1º 
de janeiro de cada exercício, em função 
da variação nominal do Índice Geral de 
Preços de Mercado – IGPM, da Fundação 
Getúlio Vargas – FGV ou outro índice que 
vier a substituí-lo.
§ 2º O valor mínimo de cada parcela 
mensal, incluídos os honorários advocatí-
cios para débitos ajuizados, não poderá 
ser inferior a:
I – R$ 50,00 (cinquenta reais) para 
pessoas físicas; e
II – R$ 100,00 (cem reais) para pessoas 
jurídicas.
§ 3º Para fazer jus ao parcelamento 
previsto nesta lei, o contribuinte deverá 

formular pedido por escrito, em formulá-
rios próprios, assinados pelo contribuinte 
ou seu representante legal, que será 
formalizado mediante termo de parcela-
mento de débito específico.
§ 4º A adesão ao parcelamento fica 
condicionada ao recolhimento da 1ª 
(primeira) parcela, que deverá ser 
efetuado na data da assinatura do termo 
de adesão. 
§ 5º O não pagamento da parcela na data 
do vencimento acarretará a incidência da 
correção monetária do período em atraso 
e juros de mora, calculados na base de 
1% (um por cento) ao mês ou fração 
sobre o valor corrigido.
§ 6º O atraso no pagamento de 03 (três) 
parcelas sucessivas ou alternadas 
implicará no cancelamento do parcela-
mento.
Art. 3º Os débitos oriundos de tributos ou 
de preços públicos, já ajuizados, poderão 
ser pagos na forma prevista nesta lei, 
acrescidos de custas judiciais, nos termos 
das normas internas dos Tribunais, e 
honorários advocatícios, na forma da Lei 
Processual Civil.
§ 1º O parcelamento do débito suspende-
rá o processo para que o contribuinte 
cumpra voluntariamente a obrigação.
§ 2º Findo o prazo sem cumprimento da 
obrigação, pelo contribuinte, o processo 
retomará o seu curso.
Art. 4º A adesão as formas de pagamento 
de débitos de tributos ou de preços 
públicos previstos nesta lei implica 
confissão irretratável do débito e renúncia 
expressa a qualquer defesa ou recurso, 
bem como, a desistência dos já interpos-
tos.
Art. 5º O contribuinte deverá informar a 
existência de depósitos administrativos e 
de ações judiciais vinculados aos créditos 
tributários ou preços públicos incluídos no 
parcelamento.
§ 1º A omissão de qualquer informação 
contida no caput deste artigo caracteriza 
má-fé do contribuinte.
§ 2º O contribuinte que optar pela adesão 
ao parcelamento deverá desistir expres-
samente e de forma irrevogável e 
irretratável da impugnação ou recurso 
interposto na área administrativa e da 
ação judicial proposta e, cumulativamen-
te, renunciar a quaisquer alegações de 
direito sobre as quais se fundam os 
referidos processos administrativos e 
ações judiciais, relativamente aos 
créditos tributários ou preços públicos 
incluídos no parcelamento, da seguinte 
forma:
I – nos processos administrativos, o 
contribuinte deverá formalizar a desistên-
cia da impugnação ou do recurso 

interposto; e
II – nos processos judiciais, o contribuinte 
deverá desistir previamente da ação 
judicial proposta, protocolando petição 
requerendo a extinção do processo com 
resolução do mérito, em que conste 
cláusula de assunção exclusiva da 
responsabilidade pelo pagamento das 
custas processuais, emolumentos e 
honorários advocatícios.
§ 3º A Secretaria de Negócios Jurídicos 
de Jaguariúna deverá anuir com o 
requerimento de extinção do processo 
formulado pelo contribuinte com relação 
aos tributos ou preços públicos incluídos 
no parcelamento, desde que conste a 
cláusula de assunção exclusiva da 
responsabilidade pelo contribuinte 
relativamente ao pagamento das custas 
processuais, emolumentos e honorários 
advocatícios.
§ 4º Nas ações ajuizadas em que constar 
depósito judicial, deverá ser requerida, 
juntamente com o pedido de parcelamen-
to, a conversão do depósito em renda em 
favor do Município, concedendo-se o 
parcelamento sobre o saldo remanescen-
te ou o levantamento do valor excedente 
em favor do contribuinte.
§ 5º Os depósitos administrativos 
existentes, vinculados aos débitos a 
serem parcelados nos termos desta lei, 
serão automaticamente convertidos em 
renda em favor do Município, conceden-
do-se o parcelamento sobre o saldo 
remanescente ou o levantamento do valor 
excedente ao contribuinte.
§ 6º Existindo penhora em contas 
bancárias suficientes para satisfazer o 
crédito tributário ou preço público, poderá 
o devedor aderir aos benefícios desta lei, 
desde que seja quitado ou revertido ao 
Município, ao menos, 50% (cinquenta por 
cento) do valor do débito consolidado.
§ 7º Caso a penhora bancária existente 
não seja suficiente para quitar a dívida, 
poderá o devedor aderir ao parcelamento 
da presente lei, desde que 20% (vinte por 
cento) do débito consolidado seja quitado 
no ato da adesão do parcelamento.
§ 8º Havendo bens móveis ou imóveis 
penhorados nos processos judiciais, 
esses somente serão liberados pelo 
Município, após o pagamento da última 
parcela em caso de adesão do devedor 
aos termos da presente lei.
§ 9º Os honorários advocatícios serão 
devidos nos moldes mínimos previstos na 
Lei Processual Civil ou noutro percentual 
estipulado pelo Juízo das Execuções 
Fiscais.
Art. 6º Não serão restituídas ou compen-
sadas, no todo ou em parte, quaisquer 
importâncias recolhidas ou depositadas 
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em Juízo anteriormente à vigência desta 
lei.
Parágrafo único. As importâncias recolhi-
das, relativamente aos parcelamentos não 
cumpridos ou em andamento, anteriores à 
vigência desta lei, poderão ser utilizadas 
apenas a título de compensação para 
efeito da aplicação desta lei, não podendo 
ser restituídas.
Art. 7º O requerimento de parcelamento 
de que trata esta lei será isento do 
recolhimento de qualquer preço público.
Art. 8º No caso de cancelamento do 
parcelamento de débitos a que alude esta 
lei, fica proibida a realização de novo 
parcelamento, por esta mesma lei e pelos 
mesmos débitos oriundos do parcelamen-
to cancelado.
Art. 9º O Município fica autorizado a não 
ajuizar ações ou execuções fiscais de 
débitos tributários e não tributários de 
valores consolidados iguais ou inferiores 
a R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).
§ 1º O valor consolidado a que se refere o 
caput deste artigo é o resultado da soma 
do valor originário, acrescido da atualiza-
ção monetária, juros e multa, vencidos 
até a data da apuração.
§ 2º Na hipótese de existência de vários 
débitos de um mesmo devedor inferiores 
ao limite fixado no caput que, consolida-
dos por identificação de inscrição 
cadastral na Dívida Ativa, superarem o 
referido limite, deverá ser ajuizada a 
execução fiscal.
Art. 10. Não serão restituídas, no todo ou 
em parte, quaisquer importâncias recolhi-
das anteriormente à vigência desta lei, 
exceto para fins de compensação.
Art. 11. Caberá à Secretaria de Adminis-
tração e Finanças de Jaguariúna o 
controle e acompanhamento dos pedidos 
de parcelamentos, ouvida a Secretaria de 
Negócios Jurídicos de Jaguariúna, se 
necessário.
§ 1º A Secretaria de Administração e 
Finanças de Jaguariúna deverá comunicar 
à Secretaria de Negócios Jurídicos de 
Jaguariúna a extinção ou a suspensão da 
exigibilidade dos créditos tributários e não 
tributários para fins de extinção ou 
suspensão da respectiva ação de execu-
ção fiscal, conforme determina o Decreto 
Municipal nº 3.470, de 18 de agosto de 
2016.
§ 2º A exclusão do contribuinte do 
parcelamento previsto nesta lei acarreta o 
prosseguimento da ação de execução 
fiscal para cobrança do saldo remanes-
cente.
Art. 12. Não se inclui no parcelamento de 
débitos a que alude esta lei, os valores 
devidos pela aprovação de condomínios 
residenciais ou industriais, parcelamentos 

do solo ou loteamentos e outros empreen-
dimentos habitacionais referentes a:
a) compensação da demanda adicional 
advinda da implantação do sistema de 
abastecimento de água potável;
b) compensação da demanda adicional 
advinda da utilização, manutenção e 
conservação do sistema de tratamento de 
esgoto do Município;
c) substituição da obrigação do empreen-
dedor em proceder a execução da 
construção e implantação da estação de 
tratamento de esgoto, nos casos exigidos 
pelo órgão ambiental competente.
Parágrafo único. A exclusão de parcela-
mento de débitos a que alude este artigo 
refere-se a implantação de empreendi-
mentos habitacionais de qualquer 
natureza ou a implantação de empreendi-
mentos industriais, nos casos em que for 
exigido, pela Prefeitura, o recolhimento 
dos valores mencionados nas alíneas “a” 
e “b” ou na hipótese do empreendedor 
optar pela substituição da obrigação, a 
que alude a alínea “c”, pelo pagamento do 
valor previsto em lei específica.
Art. 13. Não se inclui no parcelamento de 
débitos a que alude esta lei, os valores 
devidos do Imposto sobre Transmissão de 
Bens Imóveis – ITBI.
Art. 14. Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação.
Art. 15. Revogam-se as disposições em 
contrário, em especial, a Lei Municipal nº 
2.295, de 06 de maio de 2015.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, 
aos 29 de junho de 2017.

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS 
Prefeito

Publicada no Departamento de Expedien-
te e Registro da Secretaria de Governo, 
na data supra.

VALDIR ANTONIO PARISI
Secretário de Governo

PORTARIA Nº 797, de 30 de junho de 
2017.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, 
Estado de São Paulo etc., no uso de suas 
atribuições legais, com apoio no artigo 67 
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 
de 1.993, bem como, em atendimento ao 
Decreto Municipal nº 3.534, datado de 27 
de março de 2017,
RESOLVE:
I-Designar os servidores abaixo para 
acompanhar e fiscalizar a execução do 
Contrato nº 145/2017, que tem por objeto 

a contratação de empresa para locação 
de palco, sonorização, iluminação, 
segurança desarmada, locação de grupo 
gerador e locação de extintores, para o 
evento “Festa Julina”, nos dias 01 e 02 de 
julho de 2017, cuja contratada é CIRLENE 
PONTAL MORAIS – ME, Protocolo PMJ nº 
7.708/2017. 
- Edgar Francisco Maldonado Soares, 
Supervisor de Ensino, CPF/MF nº 
285.316.288-57 e R.G. nº 28.749.783-5.
- Aparecida Margareth da Cunha Cavelo, 
Diretor de Departamento, CPF/MF nº 
137.961.298-54 e R.G. nº 24.836.552-6.
II- Esta Portaria terá efeito retroativo a 26 
de junho de 2017.

PORTARIA Nº 798, de 30 de junho de 
2017.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, 
Estado de São Paulo etc., no uso de suas 
atribuições legais, com apoio no artigo 67 
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 
de 1.993, bem como, em atendimento ao 
Decreto Municipal nº 3.534, datado de 27 
de março de 2017,
RESOLVE:
I-Designar os servidores abaixo para 
acompanhar e fiscalizar a execução do 
Contrato nº 146/2017, que tem por objeto 
a contratação de empresa para locação 
de palco, sonorização, iluminação, 
segurança desarmada, locação de grupo 
gerador e locação de extintores, para o 
evento “Festa Julina”, nos dias 01 e 02 de 
julho de 2017, cuja contratada é EXON 
EVENTOS EIRELI EPP, Protocolo PMJ nº 
7.708/2017. 
- Edgar Francisco Maldonado Soares, 
Supervisor de Ensino, CPF/MF nº 
285.316.288-57 e R.G. nº 28.749.783-5.
- Aparecida Margareth da Cunha Cavelo, 
Diretor de Departamento, CPF/MF nº 
137.961.298-54 e R.G. nº 24.836.552-6.
II- Esta Portaria terá efeito retroativo a 26 
de junho de 2017.

PORTARIA Nº 799, de 30 de junho de 
2017.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, 
Estado de São Paulo etc., no uso de suas 
atribuições legais, com apoio no artigo 67 
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 
de 1.993, bem como, em atendimento ao 
Decreto Municipal nº 3.534, datado de 27 
de março de 2017,
RESOLVE:
I-Designar os servidores abaixo para 
acompanhar e fiscalizar a execução do 
Contrato nº 147/2017, que tem por objeto 
a contratação de empresa para locação 
de palco, sonorização, iluminação, 

segurança desarmada, locação de grupo 
gerador e locação de extintores, para o 
evento “Festa Julina”, nos dias 01 e 02 de 
julho de 2017, cuja contratada é LOTH-
SEG SEGURANÇA PRIVADA EIRELI ME, 
Protocolo PMJ nº 7.708/2017. 
- Edgar Francisco Maldonado Soares, 
Supervisor de Ensino, CPF/MF nº 
285.316.288-57 e R.G. nº 28.749.783-5.
- Aparecida Margareth da Cunha Cavelo, 
Diretor de Departamento, CPF/MF nº 
137.961.298-54 e R.G. nº 24.836.552-6.
II- Esta Portaria terá efeito retroativo a 26 
de junho de 2017.

PORTARIA Nº 800, de 30 de junho de 
2017.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, 
Estado de São Paulo etc., no uso de suas 
atribuições legais, com apoio no artigo 67 
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 
de 1.993, bem como, em atendimento ao 
Decreto Municipal nº 3.534, datado de 27 
de março de 2017,
RESOLVE:
I-Designar os servidores abaixo para 
acompanhar e fiscalizar a execução do 
Contrato nº 148/2017, que tem por objeto 
a contratação de empresa para locação 
de palco, sonorização, iluminação, 
segurança desarmada, locação de grupo 
gerador e locação de extintores, para o 
evento “Festa Julina”, nos dias 01 e 02 de 
julho de 2017, cuja contratada é SELT – 
SERVIÇOS DE ESTRUTURAS E LOCA-
ÇÕES TEMPORÁRIAS EIRELI EPP, 
Protocolo PMJ nº 7.708/2017. 
- Edgar Francisco Maldonado Soares, 
Supervisor de Ensino, CPF/MF nº 
285.316.288-57 e R.G. nº 28.749.783-5.
- Aparecida Margareth da Cunha Cavelo, 
Diretor de Departamento, CPF/MF nº 
137.961.298-54 e R.G. nº 24.836.552-6.
II- Esta Portaria terá efeito retroativo a 26 
de junho de 2017.

PORTARIA Nº 801, de 30 de junho de 
2017.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, 
Estado de São Paulo etc., no uso de suas 
atribuições legais, com apoio no artigo 67 
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 
de 1.993, bem como, em atendimento ao 
Decreto Municipal nº 3.534, datado de 27 
de março de 2017,
RESOLVE:
Designar os servidores abaixo para 
acompanhar e fiscalizar a execução do 
Contrato nº 150/2017, que tem por objeto 
são cursos e oficinas realizados pelo 
SENAC, cuja contratada é Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial - 

PORTARIAS ASSINADAS PELO SENHOR PREFEITO
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SENAC, Protocolo PMJ nº 8.176/2017. 
- Maria Luiza Amorim Silva Peres, Diretor 
de Departamento, CPF/MF nº 
017.842.168-52 e R.G. nº 9.324.423-X.
- Sônia Maria Poso de Oliveira Haga, 
Assistente Social, CPF/MF nº 
072.057.538-99 e R.G. nº 11.489.454.

PORTARIA Nº 802, de 30 de junho de 
2017.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, 
Estado de São Paulo etc., no uso de suas 
atribuições legais, com apoio no artigo 67 
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 
de 1.993, bem como, em atendimento ao 
Decreto Municipal nº 3.534, datado de 27 
de março de 2017,
RESOLVE:
Designar os servidores abaixo para 
acompanhar e fiscalizar a execução do 
Contrato nº 197/2013, que tem por objeto 
o serviço de transporte de alunos da 
Rede Municipal de Ensino, cuja contrata-
da é RODAL TRANSPORTES LTDA-ME, 
Protocolo PMJ nº 4.326/2013. 
- Sandra Regina Gomes Ferreira, Assis-
tente de Gestão Pública, CPF/MF nº 
247.864.148-83 e R.G. nº 26.605.887-0.
- Célia Regina de Souza Coutinho, 
Assistente de Gestão Pública, CPF/MF nº 
248.305.708-06 e R.G. nº 25.226.864-7.

PORTARIA Nº 803, de 30 de junho de 
2017.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, 
Estado de São Paulo etc., no uso de suas 
atribuições legais, com apoio no artigo 67 
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 
de 1.993, bem como, em atendimento ao 
Decreto Municipal nº 3.534, datado de 27 
de março de 2017,
RESOLVE:
Designar os servidores abaixo para 
acompanhar e fiscalizar a execução do 
Contrato nº 198/2013, que tem por objeto 
o serviço de transporte de alunos da 
Rede Municipal de Ensino, cuja contrata-
da é RODAL TRANSPORTES LTDA-ME, 
Protocolo PMJ nº 4.328/2013. 
- Sandra Regina Gomes Ferreira, Assis-
tente de Gestão Pública, CPF/MF nº 
247.864.148-83 e R.G. nº 26.605.887-0.
- Célia Regina de Souza Coutinho, 
Assistente de Gestão Pública, CPF/MF nº 
248.305.708-06 e R.G. nº 25.226.864-7.

PORTARIA Nº 804, de 30 de junho de 
2017.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, 
Estado de São Paulo etc., no uso de suas 
atribuições legais, com apoio no artigo 67 

da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 
de 1.993, bem como, em atendimento ao 
Decreto Municipal nº 3.534, datado de 27 
de março de 2017,
RESOLVE:
Designar o servidor abaixo para acompa-
nhar e fiscalizar a execução da Permissão 
de Uso nº 207/2016, que tem por objeto o 
a ocupação e exploração através de 
“Permissão de Uso” de espaço público, 
localizado no Centro Cultural à Praça das 
Comunicações , s/n, Centro, destinado 
para uso comercial de restaurante e 
lanchonete,, cujo permissionário é L.C. 
Messias & Cia Ltda ME e o permitente a 
Prefeitura do Município de Jaguariúna, 
Protocolo PMJ nº 7.220/2016. 
- Ícaro Biotto Battone, Diretor de Departa-
mento, CPF/MF nº 345.600.888-02 e R.G. 
nº 44.665.360-3.

PORTARIA Nº 805, de 03 de julho de 
2017.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
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, homologado em 24/04/2014, 
com vigência prorrogada através do 
Decreto Municipal nº 3.408, de 11 de 
março de 2016, e em conformidade com o 
Protocolado sob nº 3.999/2017,
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:
IONE FERREIRA ANDRADE SOUZA– 
R.G. nº 43.821.147-9 SSP/SP – AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE – R$ 1.799,70 
(um mil, setecentos e noventa e nove 
reais e setenta centavos), junto ao 
Departamento de Assistência à Saúde da 
Secretaria de Saúde.

PORTARIA Nº 806, de 03 de julho de 
2017.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
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, homologado em 24/04/2014, 
com vigência prorrogada através do 
Decreto Municipal nº 3.408, de 11 de 
março de 2016, e em conformidade com o 
Protocolado sob nº 3.999/2017,
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:
ENAIRA LOLLI– R.G. nº 41.962.325-5 
SSP/SP – AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – R$ 1.799,70 (um mil, setecen-
tos e noventa e nove reais e setenta 
centavos), junto ao Departamento de 
Assistência à Saúde da Secretaria de 
Saúde.

PORTARIA Nº 807, de 03 de julho de 
2017.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
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, homologado em 24/04/2014, 
com vigência prorrogada através do 
Decreto Municipal nº 3.408, de 11 de 
março de 2016, e em conformidade com o 
Protocolado sob nº 5.479/2017,
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:
ANA CAROLINA DE MORAES SALLES- 
R.G. nº 41.570.530-7 SSP/SP – AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE – R$ 1.799,70 
(um mil, setecentos e noventa e nove 
reais e setenta centavos), junto ao 
Departamento de Assistência à Saúde da 
Secretaria de Saúde.

PORTARIA Nº 808, de 03 de julho de 
2017.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
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, homologado em 24/04/2014, 
com vigência prorrogada através do 
Decreto Municipal nº 3.408, de 11 de 
março de 2016, e em conformidade com o 
Protocolado sob nº 3.999/2017,
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:
SHUELLEN FERNANDA RODRIGUES 
GOMES- R.G. nº 45.098.542-8 SSP/SP – 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – R$ 
1.799,70 (um mil, setecentos e noventa e 
nove reais e setenta centavos), junto ao 
Departamento de Assistência à Saúde da 
Secretaria de Saúde.

PORTARIA Nº 809, de 03 de julho de 
2017.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
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, homologado em 24/04/2014, 
com vigência prorrogada através do 
Decreto Municipal nº 3.408, de 11 de 
março de 2016, e em conformidade com o 
Protocolado sob nº 3.999/2017,
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:
EUNICE RODRIGUES DA SILVA 
MORAES- R.G. nº 24.836.622-1 SSP/SP 
– AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 
R$ 1.799,70 (um mil, setecentos e 
noventa e nove reais e setenta centavos), 
junto ao Departamento de Assistência à 
Saúde da Secretaria de Saúde.

PORTARIA Nº 810, de 03 de julho de 
2017.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
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, homologado em 24/04/2014, 
com vigência prorrogada através do 
Decreto Municipal nº 3.408, de 11 de 
março de 2016, e em conformidade com o 
Protocolado sob nº 3.999/2017,
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:
LUZINETE SANTANA COSTA- R.G. nº 
55.664.099-8 SSP/SP – AGENTE COMU-
NITÁRIO DE SAÚDE – R$ 1.799,70 (um 
mil, setecentos e noventa e nove reais e 
setenta centavos), junto ao Departamento 
de Assistência à Saúde da Secretaria de 
Saúde.

PORTARIA Nº 811, de 03 de julho de 
2017.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, 
Estado de São Paulo etc., no uso de suas 
atribuições legais, com apoio no artigo 67 
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 
de 1.993, bem como, em atendimento ao 
Decreto Municipal nº 3.534, datado de 27 
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de março de 2017,
RESOLVE:
Designar os servidores abaixo para 
acompanhar e fiscalizar a execução do 
Contrato nº 151/2017, que tem por objeto 
o fornecimento de recargas de gás 
GLP-45 para as unidades escolares, cuja 
contratada é GÁSBALL ARMAZENADORA 
E DISTRIBUIDORA LTDA, Protocolo PMJ 
nº 7.367/2017. 
- Isabel Cristina Ferrari Magazoni, Diretor 
de Departamento, CPF/MF nº 
054.482.858-56 e R.G. nº 09.258.437-8.
- Maria Silvia Zillete, Nutricionista, 
CPF/MF nº 182.159.828-83 e R.G. nº 
23.932.511-4.

PORTARIA Nº 812, de 03 de julho de 
2017.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, 
Estado de São Paulo etc., no uso de suas 
atribuições legais, com apoio no artigo 67 
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 
de 1.993, bem como, em atendimento ao 
Decreto Municipal nº 3.534, datado de 27 
de março de 2017,
RESOLVE:
Designar os servidores abaixo para 
acompanhar e fiscalizar a execução do 
Contrato nº 152/2017, que tem por objeto 
o fornecimento de recargas de gás 
GLP-45 para as unidades escolares, cuja 
contratada é MISSAGLIA E TREVISAN 
COMÉRCIO DE GÁS LIQUEFEITO LTDA, 
Protocolo PMJ nº 7.367/2017. 
- Isabel Cristina Ferrari Magazoni, Diretor 
de Departamento, CPF/MF nº 
054.482.858-56 e R.G. nº 09.258.437-8.
- Maria Silvia Zillete, Nutricionista, 
CPF/MF nº 182.159.828-83 e R.G. nº 
23.932.511-4.

PORTARIA Nº 813, de 03 de julho de 
2017.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, 
Estado de São Paulo etc., no uso de suas 
atribuições legais, com apoio no artigo 67 
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 
de 1.993, bem como, em atendimento ao 
Decreto Municipal nº 3.534, datado de 27 
de março de 2017,
RESOLVE:
Designar o servidor abaixo para acompa-
nhar e fiscalizar a execução da Ata de 
Registro de Preços nº 178/2017, que tem 
por objeto o fornecimento de óleo 
lubrificante para os veículos automotores 
leves e pesados da frota municipal, cujo 
contratado é ALBERTO CAIO TAMBORRI-
NO - EPP, Protocolo PMJ nº 7.529/2017. 
- Evandro Aparecido Arantes, Agente de 
Manutenção, CPF/MF nº 268.580.338-66 

e R.G. nº 28.431.804-8.

PORTARIA Nº 814, de 03 de julho de 
2017.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, 
Estado de São Paulo etc., no uso de suas 
atribuições legais, com apoio no artigo 67 
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 
de 1.993, bem como, em atendimento ao 
Decreto Municipal nº 3.534, datado de 27 
de março de 2017,
RESOLVE:
Designar o servidor abaixo para acompa-
nhar e fiscalizar a execução da Ata de 
Registro de Preços nº 179/2017, que tem 
por objeto o fornecimento de óleo 
lubrificante para os veículos automotores 
leves e pesados da frota municipal, cujo 
contratado é BIDDING CENTER COMER-
CIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS 
EIRELI EPP, Protocolo PMJ nº 
7.529/2017. 
- Evandro Aparecido Arantes, Agente de 
Manutenção, CPF/MF nº 268.580.338-66 
e R.G. nº 28.431.804-8.

PORTARIA Nº 815, de 03 de julho de 
2017.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, 
Estado de São Paulo etc., no uso de suas 
atribuições legais, com apoio no artigo 67 
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 
de 1.993, bem como, em atendimento ao 
Decreto Municipal nº 3.534, datado de 27 
de março de 2017,
RESOLVE:
Designar o servidor abaixo para acompa-
nhar e fiscalizar a execução da Ata de 
Registro de Preços nº 180/2017, que tem 
por objeto o fornecimento de óleo 
lubrificante para os veículos automotores 
leves e pesados da frota municipal, cujo 
contratado é FERRARINI COMÉRCIO DE 
PEÇAS PARA TRATORES LTDA, Protoco-
lo PMJ nº 7.529/2017. 
- Evandro Aparecido Arantes, Agente de 
Manutenção, CPF/MF nº 268.580.338-66 
e R.G. nº 28.431.804-8.

PORTARIA Nº 816, de 03 de julho de 
2017.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, 
Estado de São Paulo etc., no uso de suas 
atribuições legais, com apoio no artigo 67 
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 
de 1.993, bem como, em atendimento ao 
Decreto Municipal nº 3.534, datado de 27 
de março de 2017,
RESOLVE:
Designar o servidor abaixo para acompa-
nhar e fiscalizar a execução da Ata de 

Registro de Preços nº 181/2017, que tem 
por objeto o fornecimento de óleo 
lubrificante para os veículos automotores 
leves e pesados da frota municipal, cujo 
contratado é MARCOS ANTONIO 
CHAVES EIRELI EPP, Protocolo PMJ nº 
7.529/2017. 
- Evandro Aparecido Arantes, Agente de 
Manutenção, CPF/MF nº 268.580.338-66 
e R.G. nº 28.431.804-8.

PORTARIA Nº 817, de 03 de julho de 
2017.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, 
Estado de São Paulo etc., no uso de suas 
atribuições legais, com apoio no artigo 67 
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 
de 1.993, bem como, em atendimento ao 
Decreto Municipal nº 3.534, datado de 27 
de março de 2017,
RESOLVE:
Designar os servidores abaixo para 
acompanhar e fiscalizar a execução da 
Ata de Registro de Preços nº 141/2017, 
que tem por objeto o fornecimento de 
produtos de higiene, limpeza e material 
descartável, cujo contratado é RODRIGO 
TONELOTTO, Protocolo PMJ nº 
7.373/2017. 
- Fabiana Ignácio Divino, Agente de 
Serviços de Alimentação, CPF/MF nº 
158.414.278-22 e R.G. nº 25.142.855-2.
- Maria Aparecida de Souza Fonseca, 
Servente Geral, CPF/MF nº 047.153.368-
-80 e R.G. nº 6.907.029-5.
- Alessandra Aparecida de Oliveira, 
Agente de Serviços de Alimentação, 
CPF/MF nº 172.051.288-46 e R.G. nº 
27.082.378-5.
- Claudinéia Moraes Freitas, Servente 
Geral, CPF/MF nº 215.462.088-44 e R.G. 
nº 22.229.609-4.

PORTARIA Nº 818, de 03 de julho de 
2017.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, 
Estado de São Paulo etc., no uso de suas 
atribuições legais, com apoio no artigo 67 
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 
de 1.993, bem como, em atendimento ao 
Decreto Municipal nº 3.534, datado de 27 
de março de 2017,
RESOLVE:
Designar os servidores abaixo para 
acompanhar e fiscalizar a execução da 
Ata de Registro de Preços nº 142/2017, 
que tem por objeto o fornecimento de 
produtos de higiene, limpeza e material 
descartável, cujo contratado é PAPA LIX 
PLASTICOS E DESCARTÁVEIS LTDA, 
Protocolo PMJ nº 7.373/2017. 
- Fabiana Ignácio Divino, Agente de 

Serviços de Alimentação, CPF/MF nº 
158.414.278-22 e R.G. nº 25.142.855-2.
- Maria Aparecida de Souza Fonseca, 
Servente Geral, CPF/MF nº 047.153.368-
-80 e R.G. nº 6.907.029-5.
- Alessandra Aparecida de Oliveira, 
Agente de Serviços de Alimentação, 
CPF/MF nº 172.051.288-46 e R.G. nº 
27.082.378-5.
- Claudinéia Moraes Freitas, Servente 
Geral, CPF/MF nº 215.462.088-44 e R.G. 
nº 22.229.609-4.

PORTARIA Nº 819, de 03 de julho de 
2017.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, 
Estado de São Paulo etc., no uso de suas 
atribuições legais, com apoio no artigo 67 
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 
de 1.993, bem como, em atendimento ao 
Decreto Municipal nº 3.534, datado de 27 
de março de 2017,
RESOLVE:
Designar o servidor abaixo para acompa-
nhar e fiscalizar a execução do Contrato 
nº 486/2014, que tem por objeto o 
fornecimento de refeições acondicionadas 
em embalagens descartáveis, Protocolo 
PMJ nº 12.282/2014. 
- Regiane Cristina Aparecida Fontanela 
Ferrete, Assistente de Gestão Pública, 
CPF/MF nº 173.876.598-93 e R.G. nº 
26.792.810-5.

PORTARIA Nº 820, de 03 de julho de 
2017.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, 
Estado de São Paulo etc., no uso de suas 
atribuições legais, e com apoio no Ofício 
nº 280/2017 - SESEXP,  
RESOLVE:
Dar nova redação a alínea c.2 do item III, 
da Portaria nº 365, de 03 de fevereiro de 
2017, que dispõe sobre nomeação dos 
membros do Conselho Municipal de 
Saúde - CMS, mantendo-se os efeitos de 
mandato, conforme segue:
“III – Representantes dos gestores:
...
c.2) Valéria Boleli Monteiro– RG nº 
15.136.169-1
Suplente: Elton José de Oliveira – RG nº 
34.204.970-7”

PORTARIA Nº 821, de 03 de julho de 
2017.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, 
Estado de São Paulo etc., no uso de suas 
atribuições legais, com apoio nos artigos 
49, inciso III e artigo 100 e parágrafos, 
ambos da Lei Complementar nº 209/2012,
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RESOLVE:
Nomear, em substituição, a partir de 09 
de julho de 2017, a servidora BRUNA 
INVENCIONI BASSI, R.G. nº 41.046.288-
-3 SSP/SP, para o cargo de Diretor de 
Departamento, R$ 5.638,01 (cinco mil, 
seiscentos e trinta e oito reais e um 
centavo) junto ao Departamento de 
Convênios da Secretaria de Planejamento 
Urbano, durante o período de férias da 
servidora FLÁVIA SUMAN VICENTINI, 
fazendo jus aos vencimentos deste.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Em vista da classificação em Concurso 
Público, convocamos os abaixo relaciona-
dos, para comparecerem à Prefeitura do 
Município de Jaguariúna, visando 
medidas para ADMISSÃO.
O não comparecimento no prazo de 03 
(três) dias, contados a partir da publica-
ção deste, caracterizará desistência, 
ensejando a convocação dos classifica-
dos imediatos.

CONCURSO - EDITAL Nº. 010/2013

Cargo: Agente de Desenvolvimento 
Infantil
109º - LOURHANSE LEHDERMANN

CONCURSO - EDITAL Nº. 010/2015

Cargo: PEB II - Matemática
04º - ANTONIO NETO DIONISIO

CONCURSO - EDITAL Nº. 011/2015

Cargo: Farmacêutico
07º - MARISE DE CÁSSIA PIRES GON-
ÇALVES

Departamento de Recursos Humanos, 04 
de Julho de 2017.

MAISA RAIMUNDO DE OLIVEIRA 
Diretora

DECRETO Nº 3.573, de 06 de julho de 
2017.

Dispõe sobre autorização para remaneja-
mentos, transposições e/ou transferências 
entre rubricas do Orçamento do exercício 
de 2017.

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, 
Estado de São Paulo etc., no uso das 

atribuições que lhe são conferidas por lei 
e, de conformidade com o que preceitua o 
art. 4º, III, da Lei Municipal nº 2.398, de 
20 de dezembro de 2016,
DECRETA:
Art. 1º Fica o Departamento de Contabili-
dade e Orçamento da Secretaria de 
Administração e Finanças autorizado a 
efetuar remanejamentos, transposições 
e/ou transferências, no valor total de R$ 
215.000,00 (duzentos e quinze mil reais), 
conforme as seguintes dotações orçamen-
tárias vigentes:
DE:
08.241.4490.51.00 Obras e 
Instalações...................................... 
F=253 R$ 215.000,00
 
TOTAL....................................................
.............. R$ 215.000,00
PARA:
08.244.3390.48.00 Outros Auxílios 
Financeiros........................ F=219 
R$ 115.000,00
08.244.3390.32.00 Material de 
Distribuição Gratuita................ F=224 
R$ 100.000,00
 
TOTAL....................................................
.............. R$ 215.000,00
Art. 2º Este decreto entrará em vigor na 
data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, 
aos 06 de julho de 2017.

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS
Prefeito

Publicado no Departamento de Expedien-
te e Registro da Secretaria de Governo, 
na data supra.

VALDIR ANTONIO PARISI
Secretário de Governo

DECRETO Nº 3.574, de 06 de julho de 
2017.

Dispõe sobre autorização para remaneja-
mentos, transposições e/ou transferências 
entre rubricas do Orçamento do exercício 
de 2017.

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, 
Estado de São Paulo etc., no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei 
e, de conformidade com o que preceitua o 
art. 4º, III, da Lei Municipal nº 2.398, de 
20 de dezembro de 2016,
DECRETA:
Art. 1º Fica o Departamento de Contabili-
dade e Orçamento da Secretaria de 
Administração e Finanças autorizado a 

efetuar remanejamentos, transposições 
e/ou transferências, no valor total de R$ 
500.000,00 (quinhentos mil reais), 
conforme as seguintes dotações orçamen-
tárias vigentes:
DE:
04.122.3390.47.00 Obrigações 
Tributárias............................. F=71 
R$ 200.000,00
04.122.3390.93.00 Indenizações e 
Restituições..................... F=73 R$ 
300.000,00
 
TOTAL....................................................
.............. R$ 500.000,00
PARA:
04.122.3390.39.00 Outros 
Serviços de Terc. – Pessoa Jurídica F=70 
R$ 500.000,00
 
TOTAL....................................................
.............. R$ 500.000,00
Art. 2º Este decreto entrará em vigor na 
data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, 
aos 06 de julho de 2017.

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS
Prefeito

Publicado no Departamento de Expedien-
te e Registro da Secretaria de Governo, 
na data supra.

VALDIR ANTONIO PARISI
Secretário de Governo

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2017 
A Prefeitura do Município de Jaguariúna 
torna público e para conhecimento dos 
interessados que se encontra aberta 
nesta Prefeitura – TOMADA DE PREÇOS 
Nº 006/2017, cujo objeto é a contratação 
de empresa para construção de Cabine 
Primária para Entrada de Energia elétrica, 
com fornecimento de material e mão de 
obra, conforme especificações e quantita-
tivos descritos no Edital. O encerramento 
se dará no dia 27 de Julho de 2017 às 
14:00 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 24 de Julho 
de 2017, junto ao Departamento de 
Licitações, Compras, Contratos e Supri-
mentos, 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.licita-
coes.jaguariuna.sp.gov.br a partir do dia 
10 de Julho de 2017. Maiores informa-
ções poderão ser obtidas pelos telefones: 
(19) 3867-9801, com Aline, (19) 3867-
-9780, com Antônia, (19) 3867-9792, com 
Ricardo, (19) 3867-9707, com Esther; (19) 
3867-9757, com Henrique, (19) 3867-
-9825, com Renato ou André ou pelo 
endereço eletrônico: esther@jaguariu-
na.sp.gov.br
Jaguariúna, 06 de Julho de 2017.
Fernando Pinto Catão 
Departamento de Licitações, Compras, 
Contratos e Suprimentos

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 094/2017 - 
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, 
torna público e para conhecimento dos 
interessados que encontra-se aberto 
nesta Prefeitura, PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 094/2017, cujo objeto é a prestação de 
serviços de dedetização, desratização e 
limpeza nas caixas d’água nas unidades 
escolares, conforme quantitativos e 
especificações descritas no Edital. A data 
para o credenciamento e o recebimento 
dos envelopes se dará no dia 24 de Julho 
de 2017 às 14:00 horas. O Edital comple-
to poderá ser consultado e adquirido no 
Departamento de Licitações, Compras, 
Contratos e Suprimentos, sito à Rua 
Alfredo Bueno, 1235 – Centro – Jaguariú-
na/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.go-
v.bra partir do dia 10 de Julho de 2017. 
Mais informações poderão ser obtidas 
pelos telefones: (19) 3867-9801, com 
Aline, (19) 3867-9780, com Antônia, (19) 
3867-9825, com André / Renato, (19) 
3867-9792, com Ricardo, (19) 3867-9707, 
com Esther e (19) 3867-9757, com 
Henrique ou pelo endereço eletrônico: 
ricardo_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br
Jaguariúna, 06 de Julho de 2017.
Fernando Pinto Catão 
Departamento de Licitações, Compras, 
Contratos e Suprimentos

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 095/2017 
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, 
torna público e para conhecimento dos 
interessados que encontra-se aberto 

DEP. DE RECURSOS HUMANOS

SECRETARIA DE GOVERNO
CONTINUAÇÃO

Secretário de Governo

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS
DEP. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
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nesta Prefeitura, PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 095/2017, cujo objeto é o fornecimento 
de software antivírus, conforme quantitati-
vos e especificações descritas no Edital. 
A data para o credenciamento e o 
recebimento dos envelopes se dará no dia 
26 de Julho de 2017 às 14:00 horas. O 
Edital completo poderá ser consultado e 
adquirido no Departamento de Licitações, 
Compras, Contratos e Suprimentos, sito à 
Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro – 
Jaguariúna/SP, no horário das 08:00 às 
16:00 horas, pelo valor de R$ 14,00 
(Catorze Reais), ou obtido gratuitamente 
através do site www.licitacoes.jaguariu-
na.sp.gov.bra partir do dia 10 de Julho de 
2017. Mais informações poderão ser 
obtidas pelos telefones: (19) 3867-9801, 
com Aline, (19) 3867-9780, com Antônia, 
(19) 3867-9825, com André / Renato, (19) 
3867-9792, com Ricardo, (19) 3867-9707, 
com Esther e (19) 3867-9757, com 
Henrique ou pelo endereço eletrônico: 
andre_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br
Jaguariúna, 06 de Julho de 2017.
Fernando Pinto Catão 
Departamento de Licitações, Compras, 
Contratos e Suprimentos

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 096/2017 - 
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, 
torna público e para conhecimento dos 
interessados que encontra-se aberto 
nesta Prefeitura, PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 096/2017, cujo objeto é a prestação de 
serviços de clipping digital diário dos 
jornais locais e regional, clipping TV e 
rádio e relatórios mensais de impresso, 
TV e rádio, conforme demais especifica-
ções descritas no Edital. A data para o 
credenciamento e o recebimento dos 
envelopes se dará no dia 27 de Julho de 
2017 às 09:00 horas. O Edital completo 
poderá ser consultado e adquirido no 
Departamento de Licitações, Compras, 
Contratos e Suprimentos, sito à Rua 
Alfredo Bueno, 1235 – Centro – Jaguariú-
na/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.go-
v.bra partir do dia 10 de Julho de 2017. 
Mais informações poderão ser obtidas 
pelos telefones: (19) 3867-9801, com 
Aline, (19) 3867-9780, com Antônia, (19) 
3867-9825, com André / Renato, (19) 
3867-9792, com Ricardo, (19) 3867-9707, 
com Esther e (19) 3867-9757, com 
Henrique ou pelo endereço eletrônico: 
aline_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br
Jaguariúna, 06 de Julho de 2017.

Fernando Pinto Catão 
Departamento de Licitações, Compras, 
Contratos e Suprimentos

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 097/2017 – 
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 097/2017, cujo objeto é o fornecimento 
eventual e parcelado de medicamentos, 
conforme quantitativos e especificações 
descritas no Edital. A data para o creden-
ciamento e o recebimento dos envelopes 
se dará no dia 25 de Julho de 2017 às 
09:00 horas. O Edital completo poderá ser 
consultado e adquirido no Departamento 
de Licitações, Compras, Contratos e 
Suprimentos, 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.bra 
partir do dia 10 de Julho de 2017. Mais 
informações poderão ser obtidas pelos 
telefones: (19) 3867-9801, com Aline, (19) 
3867-9780, com Antônia, (19) 3867-9825, 
com André / Renato, (19) 3867-9792, com 
Ricardo, (19) 3867-9707, com Esther e 
(19) 3867-9757, com Henrique ou pelo 
endereço eletrônico: henrique_licitaco-
es@jaguariuna.sp.gov.br
Jaguariúna, 06 de Julho de 2017.
Fernando Pinto Catão 
Departamento de Licitações, Compras, 
Contratos e Suprimentos

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 098/2017 - 
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, 
torna público e para conhecimento dos 
interessados que encontra-se aberto 
nesta Prefeitura, PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 098/2017, cujo objeto é a prestação de 
serviços de manutenção preventiva e 
corretiva dos aparelhos de ar condiciona-
do da Secretaria de Educação, conforme 
especificações descritas no Edital. A data 
para o credenciamento e o recebimento 
dos envelopes se dará no dia 26 de Julho 
de 2017 às 09:00 horas. O Edital comple-
to poderá ser consultado e adquirido no 
Departamento de Licitações, Compras, 
Contratos e Suprimentos, sito à Rua 
Alfredo Bueno, 1235 – Centro – Jaguariú-
na/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.go-

v.bra partir do dia 10 de Julho de 2017. 
Mais informações poderão ser obtidas 
pelos telefones: (19) 3867-9801, com 
Aline, (19) 3867-9780, com Antônia, (19) 
3867-9825, com André / Renato, (19) 
3867-9792, com Ricardo, (19) 3867-9707, 
com Esther e (19) 3867-9757, com 
Henrique ou pelo endereço eletrônico: 
ricardo_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br
Jaguariúna, 06 de Julho de 2017.
Fernando Pinto Catão 
Departamento de Licitações, Compras, 
Contratos e Suprimentos

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 100/2017 – 
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 100/2017, cujo objeto é a prestação de 
serviços de recapeamento asfáltico, 
conforme quantitativos e especificações 
descritas no Edital. A data para o creden-
ciamento e o recebimento dos envelopes 
se dará no dia 28 de Julho de 2017 às 
09:00 horas. O Edital completo poderá ser 
consultado e adquirido no Departamento 
de Licitações, Compras, Contratos e 
Suprimentos, 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.bra 
partir do dia 10 de Julho de 2017. Mais 
informações poderão ser obtidas pelos 
telefones: (19) 3867-9801, com Aline, (19) 
3867-9780, com Antônia, (19) 3867-9825, 
com André / Renato, (19) 3867-9792, com 
Ricardo, (19) 3867-9707, com Esther e 
(19) 3867-9757, com Henrique ou pelo 
endereço eletrônico: aline_licitacoes@ja-
guariuna.sp.gov.br
Jaguariúna, 06 de Julho de 2017.
Fernando Pinto Catão 
Departamento de Licitações, Compras, 
Contratos e Suprimentos

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 101/2017 
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, 
torna público e para conhecimento dos 
interessados que encontra-se aberto 
nesta Prefeitura, PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 101/2017, cujo objeto é a contratação 
de Licença de uso de Sistemas Integra-
dos de Informática (ERP), destinados à 
Gestão Pública, com manutenção mensal, 
acompanhados de assessoria técnica, 
implantação, capacitação do quadro de 
pessoal técnico de Tecnologia e Informa-
ção, capacitação dos usuários do sistema 

e conversão de arquivos, conforme 
demais especificações descritas no 
Edital. A data para o credenciamento e o 
recebimento dos envelopes se dará no dia 
25 de Julho de 2017 às 14:00 horas. O 
Edital completo poderá ser consultado e 
adquirido no Departamento de Licitações, 
Compras, Contratos e Suprimentos, sito à 
Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro – 
Jaguariúna/SP, no horário das 08:00 às 
16:00 horas, pelo valor de R$ 14,00 
(Catorze Reais), ou obtido gratuitamente 
através do site www.licitacoes.jaguariu-
na.sp.gov.bra partir do dia 10 de Julho de 
2017. Mais informações poderão ser 
obtidas pelos telefones: (19) 3867-9801, 
com Aline, (19) 3867-9780, com Antônia, 
(19) 3867-9825, com André / Renato, (19) 
3867-9792, com Ricardo, (19) 3867-9707, 
com Esther e (19) 3867-9757, com 
Henrique ou pelo endereço eletrônico: 
aline_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br
Jaguariúna, 06 de Julho de 2017.
Fernando Pinto Catão 
Departamento de Licitações, Compras, 
Contratos e Suprimentos

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLO-
GAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2017.
Torna-se público e para conhecimento dos 
interessados que o Pregão acima mencio-
nado, que tem por objeto aprestação de 
serviço de licença para uso de sistema, 
foi adjudicado e homologado respectiva-
mente em 03 de julho de 2017, em favor 
das licitantes a seguir com seus respecti-
vos itens, valores unitários e totais.
Fornecedor: ASSIST COMERCIO E 
SERVICOS LTDA - EPP - 
01.401.233/0001-69

Total Fornecedor R$ 294.480,00 - 
(Duzentos e noventa e quatro mil, 
quatrocentos e oitenta reais)
Secretaria de Gabinete, 03 de Julho de 
2017.
Luciene Dell Vecchio - Pregoeira
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva - 
Secretária de Gabinete

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLO-
GAÇÃO
PREGÃO Nº 081/2017.
Torna-se público e para conhecimento dos 
interessados que o item descrito abaixo, 
oriundo do Pregão acima mencionado, 
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tendo como objeto a Aquisição de 
ferramentas, insumos e acessórios para 
utilização nos departamentos de Serviços 
Urbanos e Obras e Serviços, foi Adjudica-
do e Homologado em 30 de junho de 
2017, em favor das licitantes a seguir com 
seus respectivos itens, valores unitários e 
totais:
Fornecedor: ALINE NICÁCIO ME - 
14.304.445/0001-70

Total Fornecedor R$ 2.274,05 - (Dois mil, 
duzentos e setenta e quatro reais e cinco 
centavos)
Fornecedor: ALLPEMA SERVIÇOS E 
COMERCIO DE FERRAGENS E FERRA-

MENTAS LTDA. ME - 21.281.568/0001-06 Total Fornecedor R$ 41.459,80 - (Quaren-
ta e um mil, quatrocentos e cinquenta e 
nove reais e oitenta centavos) Fornece-
dor: ELETRIFICAR SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULI-
CA LTDA - ME. - 14.650.232/0001-08

Total Fornecedor R$ 7.783,00 - (Sete mil, 
setecentos e oitenta e três reais)
Fornecedor: FERGAVI COMERCIAL 

LTDA. EPP - 14.968.227/0001-30

Total Fornecedor R$ 9.929,50 - (Nove mil, 
novecentos e vinte e nove reais e 
cinquenta centavos)
Fornecedor: GAMA COMERCIO DE 
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MAQUINAS, FERRAGENS E FERRAMEN-
TAS LTDA EPP - 21.500.755/0001-25

Total Fornecedor R$ 8.606,00 - (Oito mil, 
seiscentos e seis reais) 
Fornecedor: LEONARDO DE OLIVEIRA 
DA ROCHA CAVALVANTI - BLOCOS - ME 
- 19.672.098/0001-51

Total Fornecedor R$ 1.223,00 - (Um mil, 
duzentos e vinte e três reais)
HOMOLOGANDO AINDA QUE O ITEM 14 
FOI CONSIDERADO FRACASSADO.
Marisa Aparecida Rissatti - Pregoeira.
Maria Emilia Peçanha de Oliveira Silva – 
Secretária de Gabinete

AVISO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBI-
LIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
9023/2017.
RATIFICO o ato da Senhora Secretária de 
Educação que dispensou a licitação, com 
fundamento no Artigo 25, Inciso II, da Lei 
nº 8.666/93, a favor da empresa CESAR 
NUNES EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. - 
ME, visando à contratação de palestra a 
ser administrada pelo Sr. César Aparecido 
Nunes, durante a semana da Educação 
que será de 18 a 21 de julho de 2017, 
para o treinamento e aperfeiçoamento dos 
professores da rede municipal, pelo valor 
total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em 
face ao disposto no Artigo 26 da Lei nº 
8.666/93, vez que o processo se encontra 
devidamente instruído.
Secretaria de Gabinete, 07 de julho de 
2017.

Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária Municipal de Gabinete

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE LICITA-
ÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
9023/2017.
Contratante: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Contratada: CESAR NUNES EDUCAÇÃO 
E CULTURA LTDA. - ME.
Objeto: Palestra a ser administrada pelo 
Sr. César Aparecido Nunes, durante a 
semana da Educação que será de 18 a 21 
de julho de 2017, para o treinamento e 
aperfeiçoamento dos professores da rede 
municipal.
Execução do objeto: 18 a 21 de julho de 
2017.
Valor total: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Base legal: Artigo 25, Inciso II da Lei nº 
8.666/93.
Secretaria de Gabinete, 07 de julho de 
2017.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária Municipal de Gabinete

EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO PRESENCIAL nº 078/2017
Contrato nº 153/2017
Contratante: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna 
Contratada: Extintores Brasil Eireli – EPP
Objeto: Fornecimento de recarga de 
extintores – Itens 01, 02, 03, 04, 05 e 06 
Prazo: 12 (doze) meses.
Valor total: R$ 16.771,00 - (Dezesseis mil, 
setecentos e setenta e um reais)
Secretaria de Gabinete, 03 de Julho de 
2017
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva 
Secretária de Gabinete 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE 
PREÇO Nº 178/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2017
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Municí-
pio de Jaguariúna. 
Detentora da Ata: ALBERTO CAIO 
TAMBORRINO IMPORTACAO E EXPOR-
TACAO - EPP - 74.434.457/0001-40
Objeto: Fornecimento parcelado e 
eventual e parcelado de óleo lubrificante, 
aditivo, arla 32 e graxa – Itens 04, 05, 06, 
07, 08 e 13. 
Vigência: 12 (doze) meses.
Valor global:  R$ R$ 93.764,00 - (Noventa 
e três mil, setecentos e sessenta e quatro 
reais)
Secretaria de Gabinete, 03 de Julho de 
2017.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva 
Secretária de Gabinete 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE 
PREÇO Nº 180/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2017
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Municí-
pio de Jaguariúna. 
Detentora da Ata: FERRARINI COMÉR-
CIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA - 
EPP - 60.345.675/0001-02
Objeto: Fornecimento parcelado e 
eventual e parcelado de óleo lubrificante, 
aditivo, arla 32 e graxa – Itens 11, 12, 14 
e 15. 
Vigência: 12 (doze) meses.
Valor global:  R$ 104.250,00 - (Cento e 
quatro mil, duzentos e cinquenta reais)  
Secretaria de Gabinete, 03 de Julho de 
2017.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva 
Secretária de Gabinete 

EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO PRESENCIAL nº 076/2017
Contrato nº 152/2017
Contratante: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna 
Contratada: Missaglia& Trevisan Comér-
cio de Gás Liquefeito LTDA - ME
Objeto: Fornecimento de recarga de 
extintores – Item 02
Prazo: 12 (doze) meses.
Valor total: R$ 66.500,00 - (Sessenta e 
seis mil e quinhentos reais) 
Secretaria de Gabinete, 03 de Julho de 
2017
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva 
Secretária de Gabinete 

EXTRATO DE PRIMEIRO ADITAMENTO 
DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2016
Contrato nº 135/2016
Contratante: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Contratada: Lumiar Health Builder 
Equipamentos Hospitalares Ltda. 
Objeto: Locação de cilindros de oxigênio, 
locação de carrinho para transporte de 
cilindro de oxigênio e fornecimento de 
oxigênio medicinal.
Fica prorrogada/renovada por mais 180 
(cento e oitenta) dias a vigência do 
presente contrato, a partir de 08 de junho 
de 2017;
Para o período, a quantidade estimada a 
ser adquirida é: Item 01 – 180 Locações 
de cilindro de oxigênio medicinal; Item 02 
– 120 Locações de oxigênio com carrinho 
para transportes e Item 03 – 1.500 
Fornecimento/recarga de oxigênio 
medicinal em cilindro;
Fica autorizado o reajuste de 3,3678%, 
correspondente ao IGPM – FGV (Índice 
Geral de Preços e Mercado – Fundação 
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Getúlio Vargas), referente ao mês de 
abril/2017;
Diante do reajuste citado acima, o Item 01 
passa de R$ 3,32 (três reais e trinta e 
dois centavos) para R$ 3,43 (três reais e 
quarenta e três centavos), totalizando o 
valor de R$ 617,40 (seiscentos e dezes-
sete reais e quarenta centavos); o Item 02 
passa de R$ 5,00 (cinco reais) para R$ 
5,16 (cinco reais e dezesseis centavos), 
totalizando o valor de R$ 619,20 (seiscen-
tos e dezenove reais e vinte centavos) e o 
Item 03 passa de R$ 13,00 (treze reais) 
para R$ 13,43 (treze reais e quarenta e 
três centavos), totalizando o valor de R$ 
20.145,00 (vinte mil, cento e quarenta e 
cinco reais), dando a esse aditamento o 
valor de R$ 21.381,60 (vinte e um mil, 
trezentos e oitenta e um reais e sessenta 
centavos);
O valor global estimado para o período é 
de R$ 21.381,60 (vinte e um mil, trezen-
tos e oitenta e um reais e sessenta 
centavos);
Ratificam-se neste ato todas as cláusulas 
do referido Contrato, as quais permane-
cem inalteradas para todos os efeitos 
legais.  
Continuam em vigor todas as outras 
cláusulas e condições do contrato e do 
correlato processo administrativo.
Secretaria de Gabinete, 08 de junho de 
2017.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE PRIMEIRO ADITAMENTO 
DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 173/2016
Ata de Registro de Preços nº 026/2017
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Municí-
pio de Jaguariúna
Detentora: Lumar Comércio de Produtos 
Farmacêuticos Ltda.
Objeto: Fornecimento de medicamentos
O valor unitário do Medicamento Alprazo-
lam 1mg. Comp. (Item 09), estabelecido 
anteriormente em R$ 0,078 (setenta e oito 
milésimos de real), passa a ser de R$ 
0,099 (noventa e nove milésimos de real) 
e o valor unitário do Medicamento 
Topiramento 25 mg. Comp. (Item 26), 
estabelecido anteriormente em R$ 0,164 
(cento e sessenta e quatro milésimos de 
real), passa a ser de R$ 0,185 (cento e 
oitenta e cinco milésimos de real);
Diante do reajuste citado acima, a 
diferença do valor unitário do Medicamen-
to Alprazolam 1mg. Compr. (Item 09), 
será de 0,021 (vinte e um milésimos de 
real) e a diferença do valor unitário do 
Medicamento Topiramato 25 mg. Compr 
(Item 26) será de R$ 0,021 (vinte e um 
milésimos de real), tendo este aditamento 

o valor total de R$ 10.606,68 (dez mil, 
seiscentos e seis reais e sessenta e oito 
centavos);
O valor global estimado da Ata de 
Registro de Preços passa a ser de R$ 
90.356,68 (noventa mil, trezentos e 
cinquenta e seis reais e sessenta e oito 
centavos);
Ratificam-se neste ato todas as cláusulas 
da referida Ata de Registro de Preços, as 
quais permanecem inalteradas para todos 
os efeitos legais. Secretaria de Gabinete, 
09 de junho de 2017.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE DÉCIMO QUARTO TERMO 
DE ADITAMENTO DE CONTRATO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013.
Processo Administrativo Nº 554/2013
Contratante: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Contratada: Restaurante Família Marche-
sini LTDA – ME
Fica prorrogada a vigência do contrato 
por até 30 (trinta) dias, a partir de 05 de 
julho de 2017 para continuidade no 
fornecimento de refeições acondicionadas 
em embalagens descartáveis.
Continuam em vigor as demais cláusulas 
contratuais.
Secretaria de Gabinete, 07 de julho de 
2017.
Maria Emilia Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE CONTRATO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
8862/2017.
DISPENSA nº 024/2017. 
Contrato: 154/2017
Contratante: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Contratada: RECAPP CONSULTORIA E 
ASSESSORIA EM POLITICAS PUBLICAS 
LTDA.
Objeto: Prestação de serviço de capacita-
ção e assessoria aos agentes municipais, 
com supervisão a gestão e profissionais 
que atuam nas proteções sociais básica e 
especial..
Prazo: 2 (dois) meses, a contar da 
assinatura do contrato.
Valor total: R$ 5.880,00 (cinco mil, 
oitocentos e oitenta reais)
Secretaria de Gabinete, 07 de julho de 
2017.
Maria Emilia Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE 
PREÇO Nº 142/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2017

Órgão Gerenciador: Prefeitura do Municí-
pio de Jaguariúna. 
Detentora da Ata: Papa Lix Plásticos e 
Descartáveis Ltda.
Objeto: Fornecimento parcelado e 
eventual de materiais descartáveis e 
produtos de limpeza – lote: 02.
Vigência: 12 (doze) meses.
Valor total estimado: R$ 698.100,00 
(seiscentos e noventa e oito mil e cem 
reais).
Secretaria de Gabinete, 27 de junho de 
2017
Maria Emilia Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRODE PREÇOS N° 
069/2017.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017.
Empenho nº 13645/2017.
Contratante: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Contratada: Giraldi & Giraldi Loc. Veícu-
los e Transportes Ltda ME
Objeto: Prestação de serviços de trans-
portes de atletas - item 01 (Jaguariúna x 
Espírito Santo Pinhal – 150km – of. 
89/2017).
Valor do Empenho: R$ 255,00.
Data do empenho: 04/07/2017.
Márcio Gustavo Bernardes Reis
Prefeito

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRODE PREÇOS N° 
069/2017.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017.
Empenho nº 13642/2017.
Contratante: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Contratada: Giraldi & Giraldi Loc. Veícu-
los e Transportes Ltda ME
Objeto: Prestação de serviços de trans-
portes de atletas - item 01 (Jaguariúna x 
Espírito Santo Pinhal – 150km – of. 
87/2017).
Valor do Empenho: R$ 255,00.
Data do empenho: 04/07/2017.
Márcio Gustavo Bernardes Reis
Prefeito

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRODE PREÇOS N° 
069/2017.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017.
Empenho nº 13643/2017.
Contratante: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Contratada: Giraldi & Giraldi Loc. Veícu-
los e Transportes Ltda ME
Objeto: Prestação de serviços de trans-
portes de atletas - item 01 (Jaguariúna x 
Espírito Santo Pinhal – 150km – of. 

88/2017).
Valor do Empenho: R$ 255,00.
Data do empenho: 04/07/2017.
Márcio Gustavo Bernardes Reis
Prefeito

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRODE PREÇOS N° 
129/2017.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2017.
Empenho nº 12872/2017.
Contratante: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Contratada: Inkjet21 Suprimentos de 
Informática Ltda ME
Objeto: Aquisição de cartuchos - itens 01, 
05, 06, 07, 08, 36 e 37 (of. 058/2017).
Valor do Empenho: R$ 3.580,90.
Data do empenho: 28/06/2017.
Márcio Gustavo Bernardes Reis
Prefeito

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRODE PREÇOS N° 
126/2017.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2017.
Empenho nº 12871/2017.
Contratante: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Contratada: Carlos Moreira Nascimento 
ME
Objeto: Aquisição de cartuchos - item 21 
(of. 057/2017).
Valor do Empenho: R$ 597,00.
Data do empenho: 28/06/2017.
Márcio Gustavo Bernardes Reis
Prefeito

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRODE PREÇOS N° 
134/2017.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2017.
Empenho nº 12870/2017.
Contratante: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Contratada: Tech Laser Comercio de 
Cartuchos e Toner Ltda ME
Objeto: Aquisição de cartuchos - itens 
12,13,19 e 27 (of. 056/2017).
Valor do Empenho: R$ 2.810,00.
Data do empenho: 28/06/2017.
Márcio Gustavo Bernardes Reis
Prefeito

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRODE PREÇOS N° 
128/2017.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2017.
Empenho nº 12873/2017.
Contratante: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Contratada: Franco e Frenhan Equipa-
mentos e Suprim. De Informática
Objeto: Aquisição de cartuchos - item 35 
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(of. 059/2017).
Valor do Empenho: R$ 2.810,00.
Data do empenho: 28/06/2017.
Márcio Gustavo Bernardes Reis
Prefeito

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRODE PREÇOS N° 
131/2017.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2017.
Empenho nº 12869/2017.
Contratante: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Contratada: MS Comercial Ltda ME
Objeto: Aquisição de cartuchos - itens 22 
e 24 (of. 057/2017).
Valor do Empenho: R$ 671,50.
Data do empenho: 28/06/2017.
Márcio Gustavo Bernardes Reis
Prefeito

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRODE PREÇOS N° 
069/2017.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017.
Empenho nº 13188/2017.
Contratante: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Contratada: Giraldi & Giraldi Loc. Veícu-
los e Transportes Ltda ME
Objeto: Prestação de serviços de trans-
portes de atletas - item 02 (Jaguariúna x 
Santa Gertrudes – 221km – of. 59/2017).
Valor do Empenho: R$ 375,70.
Data do empenho: 30/06/2017.
Márcio Gustavo Bernardes Reis
Prefeito

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRODE PREÇOS N° 
069/2017.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017.
Empenho nº 13189/2017.
Contratante: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Contratada: Giraldi & Giraldi Loc. Veícu-
los e Transportes Ltda ME
Objeto: Prestação de serviços de trans-
portes de atletas - item 01 (Jaguariúna x 
Artur Nogueira – 70km – of. 77/2017).
Valor do Empenho: R$ 119,00.
Data do empenho: 30/06/2017.
Márcio Gustavo Bernardes Reis
Prefeito

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRODE PREÇOS N° 
069/2017.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017.
Empenho nº 13190/2017.
Contratante: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Contratada: Giraldi & Giraldi Loc. Veícu-
los e Transportes Ltda ME

Objeto: Prestação de serviços de trans-
portes de atletas - item 01 (Jaguariúna x 
Holambra – 50km – of. 78/2017).
Valor do Empenho: R$ 85,00.
Data do empenho: 30/06/2017.
Márcio Gustavo Bernardes Reis
Prefeito

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRODE PREÇOS N° 
069/2017.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017.
Empenho nº 13191/2017.
Contratante: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Contratada: Giraldi & Giraldi Loc. Veícu-
los e Transportes Ltda ME
Objeto: Prestação de serviços de trans-
portes de atletas - item 01 (Jaguariúna x 
Itapira – 100km – of. 80/2017).
Valor do Empenho: R$ 170,00.
Data do empenho: 30/06/2017.
Márcio Gustavo Bernardes Reis
Prefeito

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRODE PREÇOS N° 
069/2017.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017.
Empenho nº 13192/2017.
Contratante: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Contratada: Giraldi & Giraldi Loc. Veícu-
los e Transportes Ltda ME
Objeto: Prestação de serviços de trans-
portes de atletas - item 03 (Jaguariúna x 
Conchal – 120km – of. 81/2017).
Valor do Empenho: R$ 170,00.
Data do empenho: 30/06/2017.
Márcio Gustavo Bernardes Reis
Prefeito

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRODE PREÇOS N° 
069/2017.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017.
Empenho nº 13193/2017.
Contratante: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Contratada: Giraldi & Giraldi Loc. Veícu-
los e Transportes Ltda ME
Objeto: Prestação de serviços de trans-
portes de atletas - item 04 (Jaguariúna x 
Franca – 600km – of. 82/2017).
Valor do Empenho: R$ 2.328,00.
Data do empenho: 30/06/2017.
Márcio Gustavo Bernardes Reis
Prefeito

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRODE PREÇOS N° 
069/2017.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017.
Empenho nº 13194/2017.

Contratante: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Contratada: Giraldi & Giraldi Loc. Veícu-
los e Transportes Ltda ME
Objeto: Prestação de serviços de trans-
portes de atletas - item 01 (Jaguariúna x 
Mogi Mirim – 100km – of. 83/2017).
Valor do Empenho: R$ 170,00.
Data do empenho: 30/06/2017.
Márcio Gustavo Bernardes Reis
Prefeito

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRODE PREÇOS N° 
069/2017.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017.
Empenho nº 13195/2017.
Contratante: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Contratada: Giraldi & Giraldi Loc. Veícu-
los e Transportes Ltda ME
Objeto: Prestação de serviços de trans-
portes de atletas - item 04 (Jaguariúna x 
Luiz Paraitinga – 510km – of. 84/2017).
Valor do Empenho: R$ 1.978,80.
Data do empenho: 30/06/2017.
Márcio Gustavo Bernardes Reis
Prefeito

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRODE PREÇOS N° 
069/2017.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017.
Empenho nº 13196/2017.
Contratante: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Contratada: Giraldi & Giraldi Loc. Veícu-
los e Transportes Ltda ME
Objeto: Prestação de serviços de trans-
portes de atletas - item 01 (Jaguariúna x 
S. A. Pinhal – 145km – of. 85/2017).
Valor do Empenho: R$ 246,50.
Data do empenho: 30/06/2017.
Márcio Gustavo Bernardes Reis
Prefeito

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRODE PREÇOS N° 
127/2017.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2017.
Empenho nº 13315/2017.
Contratante: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Contratada: Ecoprint Comércio de 
Produtos Variados Ltda ME.
Objeto: Aquisição de cartuchos - item 34 
(of. 060/2017).
Valor do Empenho: R$ 550,00.
Data do empenho: 30/06/2017.
Márcio Gustavo Bernardes Reis
Prefeito

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRODE PREÇOS N° 

133/2017.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2017.
Empenho nº 13316/2017.
Contratante: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Contratada: T. VersuriDist. Insumos e 
Suprimentos Inform.- ME.
Objeto: Aquisição de cartuchos - itens 14, 
15, 16, 18 e 25 (of. 061/2017).
Valor do Empenho: R$ 2.701,50.
Data do empenho: 30/06/2017.
Márcio Gustavo Bernardes Reis
Prefeito

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRODE PREÇOS N° 
103/2017.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2017.
Empenho nº 13355/2017.
Contratante: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Contratada: Phabrica de Produções 
Serviços de Propaganda e Publicidade 
LTDA - EPP
Objeto: Serviços de Publicidade Legal: 
itens 01 e 02.
Valor do Empenho: R$ 3.040,00.
Data do empenho: 29/06/2017.
Márcio Gustavo Bernardes Reis
Prefeito

EXTRATO DE ESTORNO DE NOTA DE 
EMPENHO
ATA DE REGISTRODE PREÇOS N° 
057/2016.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016.
Empenho nº 3085/2017.
Contratante: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Contratada: ARCM Comercial e Represen-
tações Eireli EPP.
Objeto: Aquisição de EPI´s - itens 18 (of. 
258/2017).
Valor do estorno: R$ 2.920,00.
Data do estorno: 30/06/2017.
Márcio Gustavo Bernardes Reis
Prefeito

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRODE PREÇOS N° 
171/2016.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 146/2016.
Empenho nº 13197/2017.
Contratante: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Contratada: Raul Dal Bó Rosa 
43090363844
Objeto: Fornecimento de água mineral – 
ítem 02.
Valor do Empenho: R$ 21,50.
Data do empenho: 30/06/2017.
Márcio Gustavo Bernardes Reis
Prefeito


