
A Prefeitura de Jaguariúna anunciou a pror-
rogação do Programa Especial de Recupera-
ção Fiscal – o Refis Municipal. Conforme a 
Lei Complementar (LC) aprovada pela Câma-
ra Municipal no mês de julho,o primeiro prazo 
para que pessoas físicas e jurídicas aderissem 
ao Refis Municipal venceria nesta sexta-feira, 
29 de setembro.

Segundo a secretária de Finanças, Cristina 
Serra, o objetivo da prorrogação para 21 de 
dezembro de 2017 é facilitar o acerto de dí-
vidas da população com o município.Após 21 
de dezembro, porém, pessoas físicas e jurídi-
cas terão que pagar o que devem aos cofres 
públicos no prazo de 12 meses e sem nenhum 
benefício, conforme determina a legislação 
municipal.

Cristina Serra destaca ainda que “o Refis 
busca facilitar o pagamento de dívidas com 
IPTU, água, ITBI e outras taxas”. Ela frisou 
que se a maior parte dos devedores saldar 
suas dívidas, a Prefeitura terá como fazer os 
investimentos e atender as necessidades da 
população.

Parcelados
Os débitos podem ser pagos à vista ou em 

parcelas. Se pagar de uma única vez o con-
tribuinte será beneficiado com a redução de 
100% das multas e dos juros de mora. Em até 
12 prestações mensais a redução é de 80%. Se 
optar por pagar em até 36 vezes, a redução é 
de 60% do total.

Já quem preferir saldar o que deve em até 60 
prestações mensais (5 anos) terá uma redução 
de 40% do total da dívida. No entanto, há um 
detalhe importante: independente do prazo 
escolhido para pagar, o valor de cada parcela 
não poderá ser inferior a R$ 50 para pessoas 
físicas e R$ 100 para pessoas jurídicas.

De acordo com Lúcia de Fátima Domingos, 
diretora do departamento de Tributos da Pre-
feitura, os contribuintes inadimplentes recebe-
rão pelos Correios uma notificação, avisando 
que ganharam um segundo e definitivo prazo 
para saldar suas dívidas com o município. As 
notificações serão enviadas no endereço que 
consta para entrega do carnê do IPTU – Im-
posto Predial e Territorial Urbano. (AS)
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Distribuição

GRATUITA

Prefeitura prorroga prazo do Refis Municipal e dívidas 
podem ser pagas até 21 de dezembro

COMUNICADO 
CESTA BÁSICA
A Prefeitura de Jaguariúna informa:

A entrega da cesta básica de alimentos 
referente ao mês de setembro será feita no 
período de 2 a 16 de outubro, incluindo o 
Ponto Facultativo de 13/10 – sexta-feira. 
O endereço é Avenida Januário Eliseu de 
Navarro, 360 – bairro Nova Jaguariúna.

Detalhe: não haverá entrega das cestas 
apenas no feriado nacional do dia 12 
de outubro (quinta-feira) – consagrado 
à Padroeira do Brasil: Nossa Senhora 
Aparecida.

Vale lembrar que é necessário apresentar 
um documento original com foto (RG) ou 
o crachá de servidor público.

Prefeitura de Jaguariúna
Secretaria Municipal de Governo

Farmácia da UPA e Central de Abastecimento 
Farmacêutico são inauguradas e já estão funcionando
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Prefeitura conserta rompimento de galeria que 
danificou asfalto em trecho da Rua Vigato

A Prefeitura, por meio do departamento 
de Obras, concluiu na última quinta-fei-
ra (28/09), o conserto da tubulação de 
águas pluviais que havia se rompido na 
Rua Vigato, no trecho onde se localiza a 
Escola Municipal Joaquim Pires Sobri-
nho I, no Núcleo Residencial Dr. João 
Aldo Nassif.

De acordo com o diretor de Obras e 
Conservação, Wanderley Teodoro Filho, 
foi necessário retirar um poste que esta-
va bem perto do local onde o asfalto se 
rompeu. Sem essa providência, realizar 
a obra seria arriscado, uma vez que o 
poste poderia tombar.
“Naquele trecho, trocamos seis dos tu-
bos de concreto da rede de águas plu-
viais, aqui no Nassif, mas para chegar a 
eles foi necessário escavar seis metros 
e meio de terra, pois o estrago causado 
pela água que aflorou foi grande”, ex-
plica Wanderley. A máquina retroesca-
vadeira utilizada na escavação veio do 
Consab (Consórcio Intermunicipal de 
Saneamento Ambiental), do qual Jagua-
riúna é associado.

Conforme o diretor de Obras e Conser-
vação, o problema teve origem na caixa 

de captação de águas existente na Rua 
Gothardo. Ela acabou sendo bloqueada 
devido ao entupimento pela terra que 
desceu sobre ela e refletiu na Rua Viga-
to, onde a água aflorou e provocou uma 
grande erosão sob o asfalto e parte da 
calçada, onde estava o poste.
Ainda segundo Wanderley, o departa-

mento de Obras fará o conserto da parte 
danificada do asfalto na próxima sema-
na, ou seja, nos primeiros dias de outu-
bro. A Rua Vigato já voltou a ter fluxo 
de trânsito nos dois sentidos. (AS)

Zona Azul de Jaguariúna terá 
mais monitores e 24 pontos 
fixos de venda
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Quadros de Leila Bertelli abrem 
Mostra de Artes Plásticas no Teatro 
Municipal
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Secretarias municipais divulgam 
atividades da Semana do Idoso 
em Jaguariúna
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Confira os desafios que as Escolinhas 
de Esportes da Prefeitura têm neste 
final de semana
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Raphael Luna Sarmento
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 ESCADARIA DA MATRIZ 
CENTENÁRIA E A ANTIGA 
TRAVESSA DO JARDIM 

O CONPHAAJ, Conselho 
Municipal do Patrimônio 
Histórico assistiu , na reunião 
ordinária de julho, à brilhante 
exposição do Projeto de 
Restauro da Matriz 
Centenária de Santa Maria de 
Jaguariúna. O Revmo Pe. 
Mílton Modesto declarou que 
assim que tiver em mãos a 
documentação legal da Igreja 
de cuja escrituração necessi-
ta, as obras de restauro e 
preservação do Patrimônio 
Histórico prosseguirão até o 
seu final. Para tanto aguarda 
do Planejamento Municipal a 
respectiva planta. O projeto 
do Prof. Dr. Marcos Tognon 
(UNICAMP) foi aprovado por 
unanimidade. O Conselho 
discutiu bastante e solicitou 
ao Pároco e ao Arquiteto o 
restauro da escadaria original 
do marco de fundação da 
cidade. Ela foi soterrada nos 
trabalhos municipais dos anos 
70 com a construção de um 
novo jardim na Praça Umbeli-
na Bueno. Inquirido sobre a 
Escadaria, o arquiteto 
declarou ser possível até uma 
reconstrução, resgatando a 
originalidade do monumento 
de 1894. O Conselho votou 
também o pedido aos poderes 
públicos de reconstituição da 
antiga Travessa que cortava a 
Praça Umbelina Bueno que 
passava diante da Igreja para 
que fosse também desen-
terrada, reconstituída, pois 
restava abaixo do quarto 
degrau daquela escadaria e 
colocava a Igreja em posição 
mais elevada, dando 
destaque ao monumento 
histórico, artístico, arquitetôni-
co do final do século XIX. Esta 
Travessa dividia a parte públi-
ca dos jardins do chamado 
Largo da Igreja, propriedade 
do Clero. O fundador da 
cidade, que construiu a Igreja 
às suas expensas, doou-a ao 
Clero. Porém, não se encon-

trou até o momento o respecti-
vo documento de doação 
registrado em Cartório. A 
Diocese de Amparo, A 
Paróquia , A Associação 
Amigos do Padre Gomes e o 
CONPHAAJ solicitam   o 
acerto final conclusivo da 
Planta da  Igreja com o seu 
respectivo terreno. A antiga 
Travessa desaparecida nos 
anos 70 também tornava o 
templo menos devassável 
pelos movimentos profanos e 
ruídos que soem acontecer, 
através das tendas fincadas 
em seus átrios, em todas as 
manifestações da cidade. 
Elas podem e devem aconte-
cer, porém aquém dos 
degraus restaurados de sua 
original escadaria; diante sim 
da Igreja, mas num plano 
inferior, respeitando o Templo 
Sagrado. O Conselho votou 
favoravelmente a este restau-
ro da Escadaria e da antiga 
Travessa por unanimidade. A 
escadaria pertence ao templo 
é área original de construção 
do mesmo. É da mesma obra 
arquitetônica, assim como as 
calçadas laterais que prote-
gem os alicerces da Igreja.  
Esta posse da igreja vai 
livrá-la de jardineiras anexas, 
plantas e  umidade. Desta 
forma reivindicou-se  , na 
nova planta municipal, partin-
do das escadarias originais, 
uma faixa lateral que garanta 
a proteção e fluibilidade do 
bem. Atrás da IMatriz  tal faixa 
não mais será possível, 
devido à venda da Casa 
Paroquial à Prefeitura Munici-
pal em 2006. O CONPHAAJ 
também respondeu à consulta 
de S. EX.ª Revma. D. Luiz 
Gonzaga Fecchio, atual Bispo 
Diocesano, votando contraria-
mente à colocação de grades 
de proteção nas laterais da 
Matriz Centenária. Quem zela 
pelos Monumentos Históricos 
zela pela Identidade  da 
cidade e de seu  povo.

Tomaz de Aquino Pires
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Farmácia da UPA e Central de Abastecimento Farmacêutico e Insumos já estão funcionando

Pré-certificação no programa Município 
Verde Azul coloca Jaguariúna em 1º na RMC

Jaguariúna está prestes a receber, mais 
uma vez, o selo de Município Verde 
Azul, instituído pelo governo do esta-
do de São Paulo às administrações que 
desenvolvem uma política pública efi-
ciente nas questões ambientais. Das 571 
cidades paulistas que aderiram ao pro-
grama, Jaguariúna ficou em 1º lugar en-
tre os municípios da Região Metropolita-
na de Campinas (RMC) e em 9º lugar no 
ranking estadual, atingindo 76,67 pontos.
A notícia da pré-certificação foi divul-

gada pela diretora do departamento de 
Agropecuária e Meio Ambiente, Rafae-
la Rossi. Segundo ela, a pré-certificação 
faz parte de um conjunto de avaliações 
pelas quais as cidades passam. 
“Este ano teremos três avaliações, sendo 
duas pré-certificações e a certificação fi-
nal, que ocorrerá em dezembro, quando 
os municípios que alcançarem as metas e 

pontuações estabelecidas serão certifica-
dos com o selo de Município Verde Azul, 
explica Rafaela.
As ações propostas pelo Programa Mu-

nicípio Verde Azul compõem as dez 
diretivas norteadoras da agenda ambien-
tal local e abrangem os seguintes temas 
estratégicos: esgoto tratado, resíduos 
sólidos, biodiversidade, arborização 
urbana, estrutura e educação ambiental, 
município sustentável, gestão das águas, 
qualidade do ar, uso do solo e conselho 
ambiental.
“Foi muito gratificante receber essa 
primeira pré-certificação com  pontua-
ção tão boa, pois ficamos em lugar pri-
vilegiado no ranking. Desde o início do 
ano lutamos com políticas públicas para 
atender às diretrizes do programa e fazer 
nossa cidade se desenvolver sustentavel-
mente”, comemora a diretora. (BC)

Quadros de Leila Bertelli abrem Mostra 
de Artes Plásticas no Teatro Municipal

A Galeria Carlos Gomes, no Teatro Muni-
cipal, recebe a Mostra de Artes Plásticas de-
nominada “Universo Mágico”, com obras de 
Leila Bertelli. A visitação pública terá início 
na próxima terça-feira, dia 3, a partir das 9h, 
e segue até 16 de outubro, com entrada gra-
tuita para o público.

Conforme o calendário de eventos da Se-
cretaria de Turismo e Cultura (Setuc), em ou-
tubro haverá uma sequência de quatro Mos-
tras de Artes Plásticas. Elas são organizadas 
pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da 
Setuc, e em parceria com o Instituto de Recu-
peração do Patrimônio Histórico no Estado 
de São Paulo (IPH).

Sobre essa primeira exposição, o crítico 
de arte e presidente do IPH, Emanuel von 
Lauenstein Massarani, curador das quatro 
Mostras que Jaguariúna receberá, define as-
sim:

Universo Mágico, de Leila Bertelli
O que agrada antes de tudo, na obra de 

Leila Bertelli, é o desejo da artista de se des-

vincular de cânones e tradições. Sua pintura 
nasce como uma liberação e um meio para 
transferir através das cores, experiências de 
vida e de cultura. No seu traço não há assimi-
lação de escolas, mas parece a construção de 
um mundo em que pode dar livre desafogo à 
sua capacidade interpretativa.

Sua pintura é decifrável mesmo quando 
veste tons surreais. Nela o sentimento tem 
um grau sobre a razão, embora esta a orien-
te para a poesia onde suas obras levitam. A 
imaginação de Leila Bertelli é de participa-
ção e encontra uma equivalência temporal, 
onde o operar é condicionado por uma dico-
tomia psicológica e fantástica.

O cromatismo de sua composição se esten-
de além das retículas espaciais e se organiza 
em poética combinação. Sua produção se ar-
ticula através de temas que são diferentes so-
mente na solução formal, mas que resultam 
coligados entre si através de uma indiscutível 
predileção pelo fato cromático, resultante de 
modo significante. (AS)

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio 
da Secretaria de Saúde, inaugurou na 
sexta-feira (29/09), duas importantes 
conquistas para a cidade: a farmácia da 
UPA (Unidade de Pronto Atendimen-
to) e o novo prédio onde irá funcionar a 
Central de Abastecimento Farmacêutico 
e Insumos. 

Segundo a secretária de Saúde, Maria 
do Carmo de Oliveira Pelisão, a farmá-
cia da UPA será fundamental para a po-
pulação, pois estará aberta após o horário 
de funcionamento das UBS’s (Unidades 
Básicas de Saúde), que encerram o ex-
pediente às 16h. Na prática, portanto, o 
paciente não terá que aguardar até o dia 
seguinte para receber o medicamento.

A farmácia da UPA fica na Avenida 
Antônio Pinto Catão, 1222, no Jardim 
Planalto, e coloca à disposição 75 tipos 
de medicamentos específicos para aten-
dimentos de emergência. “Quem passa 
pela UPA geralmente são pacientes com 

sintomas agudos como dores, inflama-
ções e infecções. Teremos disponíveis 
remédios como analgésicos, anti-infla-
matórios e antibióticos”, explica Maria 
do Carmo.

Novo prédio

Outra novidade é a inauguração do 
novo prédio da Central de Abastecimen-
to Farmacêutico e insumos, que antes 
funcionava no Jardim Planalto e agora 
passará a atender na Rua Alfredo Engler, 
219 – no centro da cidade.

“Além de estar numa localização me-
lhor, próximo a muitos pontos de ônibus, 
o novo prédio conta com três andares e 
uma estrutura mais adequada para aten-
der a população. Além de armazenar, 
controlar e distribuir os insumos médi-
cos, o prédio abrigará o atendimento de 
alto custo e medicamentos controlados”, 
explica a secretária de Saúde.(BC)

Foto: D
ivulgação



Secretarias municipais divulgam atividades 
da Semana do Idoso em Jaguariúna
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Zona Azul de Jaguariúna terá mais monitores e 24 pontos fixos de venda
Os motoristas que buscam vaga para 

estacionar na área demarcada como Zona 
Azul, no centro de Jaguariúna, terão mais 
facilidade para adquirir o ticket digital que 
dá direito a paradas de meia hora, uma 
hora avulsa ou mais, até o limite de oito 
horas. Quem garante é a Central Park, em-
presa responsável pela administração e fis-
calização das vagas disponíveis.

Conforme Elaine Souza, supervisora da 
Central Park, os 10 monitores que atual-
mente circulam pela área de Zona Azul, 
dentro de 10 dias terão o reforço de outros 
seis, ampliando assim o atendimento aos 
motoristas. 
Além deles, os créditos para estacionar 

são vendidos em 24 pontos fixos espalha-
dos pela região central. “São comércios 
parceiros que se tornaram pontos de venda 
e todos estão devidamente identificados”, 
diz a supervisora. Além disso (venda de 
créditos pelos monitores e nos pontos fi-
xos), outra opção será baixar gratuitamen-
te o aplicativo que a Central Park oferece.

Somente com o aplicativo será possível 
comprar meia hora de estacionamento (R$ 
0,75), uma vez que as demais formas de 
venda não têm essa opção. Confira abaixo, 
em detalhes, como o sistema funciona e 
quais são os comércios que atuam como 
pontos de venda dos créditos para a Zona 
Azul em Jaguariúna.

COMO FUNCIONA
- Pontos fixos de venda: são 24, ao todo 

(confira lista abaixo), e estão espalhados 
pela região central de Jaguariúna, onde 
existem as vagas para estacionar. Todos, 
sem exceção, estão identificados por pla-

cas, banners e/ou adesivos.
- Aplicativo: o usuário só precisa baixar 

o aplicativo para comprar os créditos de 
estacionamento e desfrutar de algumas 
vantagens. Para baixar, o endereço é: 
www.zonaazulcentralpark.com.br

Por exemplo: 1 hora avulsa = R$ 1,50 
(um real e cinquenta centavos) e meia hora 
= R$ 0,75 (setenta e cinco centavos). Só 
tem direito de comprar o período de meia 
hora quem tiver baixado o aplicativo em 
seu celular. 
Detalhe: na compra dos créditos para 

utilizar as vagas da Zona Azul, o sistema 
aceita pagamento com cartão de crédito ou 
débito, desde que o usuário esteja cadas-
trado no aplicativo da Central Park.
- Estacionou e não pagou a Zona Azul: 

o monitor da Central Park vai passar e dei-
xar uma notificação ao motorista, dando 
prazo de 15 minutos para que isso seja fei-
to. Caso não seja, a partir do 16º minuto o 
motorista está sujeito à chamada “cobran-
ça postergada”, que tem custo de R$ 12,00 
(doze reais) e deve ser paga à vista, para 
evitar a aplicação da multa de trânsito por 
estacionamento irregular.
- Como funciona a cobrança poster-

gada: o sistema é o mesmo aplicado nos 
pedágios. Portanto, se o motorista ignorar 
o aviso colocado no para-brisa do veículo 
pelo monitor da Central Park após o 16º 
(décimo sexto) minuto de estacionamento 
na Zona Azul, será emitido um boleto para 
pagamento no valor de R$ 12,00 (doze 
reais), que deve ser quitado no prazo de 
24 horas com os monitores ou na sede da 
Central Park, à Rua José Alves Guedes, 

Neste domingo, 1º de outubro, comemora-
-se o “Dia do Idoso”, pessoa que tem idade 
igual ou superior a 60 anos, e a Prefeitura 
de Jaguariúna, por meio da Secretaria de As-
sistência Social, realiza a Semana do Idoso, 
com diversas atividades de 1 a 6 de outubro.

Em parceria, as secretarias de Juventude, 
Esportes e Lazer (SeJEL), Turismo e Cultu-
ra (Setuc), Educação e de Saúde vão ofere-
cer atividades esportivas, culturais e de lazer. 

“O objetivo é comemorar a data, mostrando 
que os idosos podem e devem ter mais dis-
posição e qualidade de vida com a prática de 
esportes e desenvolvendo atividades cogni-
tivas”, diz a secretária de Assistência Social, 
Andrea Dias Lizun.

Segundo a secretária, a expectativa de vida 

no Brasil aumentou e hoje ultrapassa os 71 
anos de idade, portanto, representa um desa-
fio a toda a sociedade, que deve criar formas 
de amparar melhor os idosos. Em Jaguariú-
na, o Centro Dia do Idoso e as políticas pú-
blicas desenvolvidas para esse público são 
referências.
“A criação do Estatuto do Idoso, em 2003, 
representou um grande avanço na vida dessa 
parcela da população. No entanto, frequen-
temente os idosos são vítimas de maus-tra-
tos e abusos de todas as formas. O estatu-
to estabeleceu os direitos dos idosos e deu 
a eles prioridade em alguns serviços, além 
da garantia de acesso à saúde, alimentação, 
educação, cultura, lazer e trabalho” explica 
Andrea. (BC)

Credisim Empréstimos – Rua Cândido 
Bueno – Centro

Odontoclean – Rua Lauro de Carvalho – 
Centro
AdvocaciaBenati – Rua Cândido Bueno 

(Sala 10) – Centro
Croa Calçados – Rua Alfredo Bueno – 

Centro
Bem-Estar – Rua José Alves Guedes, 147 

– Centro
A/C Aposentados e Cia – Rua Alfredo En-

gler – Centro
Detalhes Moda Íntima – Rua Alfredo En-

gler – Centro
Supermercado Maurício – Rua Alfredo 

Bueno – Centro
Nova Vila Imóveis – Rua Sílvia Bueno, 

259 – Centro
CredFácil – Rua José Alves Guedes, 325 

– Centro
EUS Jaguariúna – Rua Cândido Bueno – 

Centro
Ótica Ipanema – Rua Cândido Bueno, 912 

– Centro

Quanta Coisa – Rua Júlia Bueno, 464 - 
Centro

Foto Tropical – Rua Alfredo Bueno – Cen-
tro

Golden Promotora – Rua Lauro de Carva-
lho, 1203 (Sala 02) – Centro

Geraldi Móveis – Rua Alfredo Bueno – 
Centro

Magazine da Criança – Rua Júlia Bueno, 
443 – Centro

Auto EscolaEstillo – Rua Lauro de Carva-
lho, 914 – Centro

Faça Festa – Rua Lauro de Carvalho, 943 
– Centro

Equilíbrio Presentes – Rua Júlia Bueno, 
343 – Centro 

Lu Cerqueira – Rua Lauro de Carvalho – 
Centro

Bibiana Moda Maior – Rua Alfredo Engler 
– Centro

Espaço Fênix Cosméticos – Rua Alfredo 
Bueno – Centro

RG Capas – Rua Coronel Amâncio Bueno

CONHEÇA OS 24 PONTOS DE VENDA DA ZONA AZUL

354 – Sala 06 da Galeria Pina, no centro de 
Jaguariúna.

O pagamento dos R$ 12,00 como tarifa 
de pós-utilização não é multa e nem é obri-
gatório. Na verdade, trata-se de uma vanta-
gem dada aos usuários da Zona Azul, que 
poderão regularizar a situação do uso por 
estacionamento rotativo sem que a multa de 
trânsito seja aplicada posteriormente pelos 
órgãos competentes. É importante destacar 
que os monitores da Central Park não apli-

cam multas, eles apenas vendem os créditos 
da Zona Azul e notificam o motorista quan-
do ele não paga pela vaga que utiliza.

Se o motorista não pagar a tarifa de pós-
-utilização da vaga na zona azul, os agentes 
de trânsito (Guardas Municipais) poderão 
lavrar a multa por estacionamento irregular.
Nesse caso, o motorista terá que pagar o va-
lor de R$ 195,23 – equivalente à infração 
grave –, e perderá 5 (cinco) pontos na Car-
teira Nacional de Habilitação (CNH). (AS) 

Semana do Idoso – Jaguariúna – Programação
01/10 – Domingo – das 8h às 10h
Caminhada – Ponto de saída e chegada: Centro 
CulturalZi Cavalcanti;

02/10 – Segunda–feira – das 9h às 11h
Local: Espaço Multimodal – Parque Serra Dou-
rada.
Momento Beleza: Maquiagem na terceira Idade 

– Senac, corte de cabelo masculino e feminino. 
Exercícios de reflexologia.

03/10 – Terça-feira – das 15h às 19 h
Baile no Espaço Multimodal – Parque Serra 
Dourada.

04/10 – Quarta-feira – das 9h às 12h
Local: Teatro Municipal de Jaguariúna
Apresentação Musical Grupo Recomeço.
Apresentação de dança – JORI.

Apresentação pelo ILC dos dados do município 
– Selo Cidade Amiga do Idoso.
Apresentação do filme e roda de conversa com 
o tema “Envelhecer saudável“.

05/10 – Quinta-feira – das 9h30 às 11h30h
Local E.M.Prefeito Francisco Xavier Santiago 

– Guedes
Encontro Intergeracional (alunos da escola e 
idosos do grupo Raízes da Vida).

06/10 – Sexta feira – 9h
Encontro Corpo e mente
Local – Parque dos Lagos.
Durante a semana, nos dias 2, 3, 4 e 5 de ou-
tubro haverá rodas de conversa nas UBS’s 
(Unidades Básicas de Saúde) sobre os seguin-
tes temas:Prevenção de acidentes domésticos – 
Doenças crônicas – Envelhecimento saudável.



Confira os desafios que as Escolinhas de Esportes da Prefeitura têm neste final de semana
O final de semana será agitado para 

as Escolinhas mantidas pela Prefeitura. 
Conforme o calendário da Secretaria de 
Juventude, Esportes e Lazer (SeJEL), 
elas participam de várias competições 
e representam a cidade em diversas mo-
dalidades, mostrando a força que o es-
porte tem entre praticantes de diferentes 
faixas etárias. Confira os compromissos 
em cada categoria:

– Futsal Sub-13: entrará em quadra 
no sábado (30/09) pela manhã, em Ar-
tur Nogueira, participando da 1ª Copa 
Nogueirense de Futsal. Serão três jogos, 
onde só o 1º colocado do grupo estará 
na final, marcada para o dia 28 de ou-
tubro.

– Voleibol Infantil Feminino: irá 
encarar em Mogi Mirim, às 10h deste 
sábado (30/09) a equipe local, em jogo 
válido pela Associação Desportiva Re-
gional – ADR.

– Alunos de Atletismo do Projeto 
Campeões: 60 participantes dos Núcle-
os Azulão, Roseira e Florianópolis par-
ticiparão neste sábado, 30 de setembro, 
a partir das 8h, na Estância Turística de 

Holambra, do 1º Festival de Atletismo 
Jaguariúna-Holambra, que acontece no 
Clube Fazenda Ribeirão. As provas são 
de corrida, salto e arremesso.

– Futebol de campo Sub-16: o time 
de Jaguariúna jogará em Conchal, às 8h, 
no domingo (1º de outubro), encarando 
a equipe do Projeto Bugrinhos. A par-
tida será pelas quartas de final da Copa 
Conchal de Futebol de Base.

– Futsal Sub-16: Jaguariúna voltará à 
quadra no domingo (1º de outubro), só 
que pela semifinal da Associação Des-
portiva Regional (ADR), enfrentando a 
equipe de Jacutinga na cidade de Artur 
Nogueira.

 – Copa de Itatiba de Voleibol 
Adulto Masculino: Jaguariúna enfren-
tará Itupeva, em partida a ser disputada 
na cidade de Itatiba.  O confronto está 
marcado para as 11h deste domingo, 1º 
de outubro.

Em todas as modalidades a garotada 
recebe a estrutura necessária para par-
ticipar das competições e são acompa-
nhados pelos professores de Educação 
Física da Prefeitura. (AS)
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DECRETO Nº 3.605, de 28 de setembro de 
2017.

Dispõe sobre a prestação do serviço pú-
blico de transporte escolar dos alunos da 
rede municipal de ensino.

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Esta-
do de São Paulo etc., no uso de suas atri-
buições legais, e
Considerando o disposto no art. 208, inci-
sos IV e VII, da Constituição Federal;
Considerando o que preceitua o art. 11, VI, 
e o art. 70, VIII, da Lei Federal nº 9.394/96 
(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na-
cional);
Considerando, finalmente, a relevância so-
cial de que se reveste o oferecimento do 
transporte escolar gratuito aos alunos da 
rede pública municipal,
DECRETA:
Art. 1º Compete ao Município de Jaguariú-
na prestar o serviço público de transporte 
escolar dos alunos da rede municipal de 
ensino, nos termos do artigo 11, inciso VI, 
da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996.
§ 1º O serviço de transporte escolar possui 
caráter suplementar e deve ser adequado, 
satisfazendo as condições de continuida-
de, regularidade, atualidade, segurança, 
higiene, cortesia e eficiência no seu pro-
vimento, nos termos deste regulamento e 
sem prejuízo de outras exigências expres-
sas no ordenamento jurídico.
§ 2º Para o fim do disposto neste artigo, 
considera-se:
I – continuidade: a prestação dos serviços 
com a observância rigorosa do calendário 
letivo, das datas, dos turnos e dos trajetos 
dispostos para o transporte escolar, sem 
interrupção ou suspensão;
II – regularidade: a observância dos horá-
rios dispostos para cada trajeto do trans-
porte escolar;
III – atualidade: a modernidade das técni-
cas, dos veículos, dos equipamentos e das 
instalações, conforme os padrões mínimos 
exigidos em edital e regulamento e a sua 
conservação;
IV – segurança: a prestação do serviço 
com a adoção de todas as medidas preven-
tivas para o adequado funcionamento dos 
veículos, com manutenção e equipamentos 
de segurança adequados, a condução dos 
veículos com a observância das normas de 
trânsito, com toda a prudência e perícia re-
queridas para as condições peculiares dos 
trajetos e dos usuários transportados e a 
orientação e acompanhamento dos usuá-
rios no embarque, na viagem e no desem-
barque;
V – higiene: a limpeza permanente dos ve-
ículos e o asseio dos condutores e acom-
panhantes, bem como, a manutenção dos 
equipamentos em condições de higieniza-
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ção;
VI – cortesia: o atendimento e acompa-
nhamento dos usuários e demais agentes 
públicos envolvidos com o transporte es-
colar de forma atenciosa, solícita, educada 
e prestativa, com especial atenção aos as-
pectos de segurança;
VII – eficiência: o atendimento de todas as 
obrigações dispostas em editais, em con-
tratos, nos regulamentos e nas demais nor-
mas jurídicas aplicáveis, assim como, as 
ordens dos agentes públicos responsáveis, 
com observância dos prazos, dos quantita-
tivos e dos qualitativos exigidos.
§ 3º Não se caracteriza como descontinui-
dade do serviço a sua interrupção em situ-
ação de emergência ou após prévio aviso, 
quando:
I – motivada por razões de ordem técnica 
ou de segurança dos veículos; e
II – por outras razões de relevante interes-
se público, devidamente justificadas.
Art. 2º Compete à Secretaria de Educação 
de Jaguariúna:
I – prestar, direta ou indiretamente, o ser-
viço de transporte escolar para alunos da 
educação infantil em creches e pré-esco-
las, e, com prioridade, do ensino funda-
mental;
II – prestar, direta ou indiretamente, o ser-
viço de transporte escolar em outros níveis 
de ensino quando estiverem atendidas ple-
namente as necessidades previstas no in-
ciso anterior, o disposto nos artigos 16 e 62, 
da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 
de maio de 2000, e com a comprovação de 
aplicação dos recursos acima dos percen-
tuais mínimos vinculados pela Constituição 
Federal à manutenção e desenvolvimento 
do ensino, nos termos do artigo 11, inciso 
V, da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996;
III – regulamentar a prestação do serviço 
de transporte escolar e solucionar casos 
omissos;
IV – definir as rotas e trajetos do transporte 
escolar, especificando os pontos de embar-
que e desembarque;
V – monitorar e fiscalizar a prestação do 
serviço de transporte escolar;
VI – aplicar as sanções por descumprimen-
to do ordenamento jurídico; e
VII – disciplinar o uso e fornecer passe es-
colar urbano.
Art. 3º São direitos dos usuários e respon-
sáveis pelos alunos matriculados na rede 
de ensino municipal:
I – receber serviço adequado;
II – receber informações para a defesa de 
interesses individuais ou coletivos;
III – protocolar, por escrito ou comunicação 
verbal reduzida a termo, às autoridades 
competentes, os atos ilícitos ou irregulari-
dades de que tenham conhecimento, de-
correntes do serviço de transporte escolar;
IV – obter informações e documentos sobre 
os veículos, condutores e acompanhantes, 
com o objetivo de acompanhar a adequa-
ção às normas legais e regulamentares exi-
gidas para o transporte escolar, bem como, 
sobre os trajetos, horários, pontos de em-

barque e desembarque e outras exigências 
a serem garantidas aos usuários; e
V – oferecer sugestões de melhoria dos 
serviços.
Parágrafo único. As denúncias sobre irre-
gularidades ou outras infrações dos condu-
tores e demais envolvidos no transporte es-
colar, quando não apresentadas por escrito 
e assinadas, devem ser reduzidas a termo 
e assinadas pelos pais ou responsáveis.
Art. 4º Fica garantido o acesso ao serviço 
de transporte escolar aos alunos da rede 
municipal de ensino residentes a mais de 
02 (dois) quilômetros de distância das res-
pectivas unidades escolares.
§ 1º Excepcionalmente, a Secretaria de 
Educação de Jaguariúna poderá disponi-
bilizar o serviço de transporte escolar até 
a residência dos usuários, desde que pre-
enchidas as seguintes situações, as quais 
deverão ser certificadas pelo serviço muni-
cipal de saúde:
I – por motivo de doença; ou
II – para portadores de deficiência.
§ 2º O direito ao serviço é garantido exclu-
sivamente no transporte destinado ao ensi-
no regular, nos turnos e escolas em que os 
usuários estejam matriculados e, excepcio-
nalmente, em turno diverso, quando solici-
tado pela escola, para atividades de reforço 
pedagógico e atividades afins.
§ 3º Na hipótese de os usuários, pais ou 
responsáveis optarem por efetuarem a 
matrícula em unidade escolar diversa da 
indicada pela Secretaria de Educação de 
Jaguariúna, o usuário perderá o direito à 
utilização do transporte escolar.
Art. 5º Fica proibido o transporte de passa-
geiros juntamente com os alunos da rede 
municipal de ensino, salvo autorização 
prévia e expressa da Secretaria de Educa-
ção de Jaguariúna, a qual deverá ser fun-
damentada e publicada no diário oficial do 
Município.
Art. 6º A Secretaria de Educação de Ja-
guariúna deverá, anualmente, cadastrar os 
usuários do transporte escolar, conforme 
normas previstas em regulamento próprio.
Art. 7º São obrigações dos usuários, sem 
prejuízo de outras exigências expressas 
em regulamento:
I – frequentar as escolas e utilizar o trans-
porte indicado pela Secretaria de Educa-
ção de Jaguariúna;
II – contribuir para a conservação dos bens 
públicos ou privados utilizados na presta-
ção dos serviços;
III – cooperar com a limpeza dos veículos;
IV – comparecer aos locais e horários in-
dicados pela Secretaria de Educação de 
Jaguariúna, para o embarque e desembar-
que;
V – cooperar com a fiscalização dos ser-
viços;
VI – ressarcir os danos causados aos ve-
ículos;
VII – acatar as orientações emanadas da 
fiscalização, condutores, acompanhantes 
designados pela Secretaria de Educação 
de Jaguariúna e demais agentes públicos 
responsáveis;

VIII – não praticar ou incentivar condutas 
que possam comprometer a segurança ou 
o sossego dos demais usuários e funcioná-
rios do transporte escolar, bem como, de 
transeuntes;
IX – utilizar o cinto de segurança durante o 
transporte; e
X – agir com educação e urbanidade.
§ 1º Os pais ou responsáveis devem acom-
panhar os alunos até o local de embarque 
e aguardar no local do desembarque do 
transporte escolar, sob pena de responsa-
bilização por omissão.
§ 2º Os atos dos usuários que importarem 
no descumprimento de suas obrigações 
serão comunicados aos pais ou responsá-
veis para as devidas providências.
§ 3º Em função da gravidade dos fatos, 
a Secretaria de Educação de Jaguariúna 
cientificará os pais ou responsáveis e o 
Conselho Tutelar para as providências ca-
bíveis.
§ 4º Quando os atos importarem em pre-
juízos ao patrimônio público ou privado, 
a Secretaria de Educação de Jaguariúna 
notificará os pais ou responsáveis sobre o 
ocorrido e procederá à cobrança adminis-
trativa ou judicial do montante devido, as-
segurado, no caso de bem público, o con-
traditório e a ampla defesa em processo 
administrativo.
Art. 8º Os veículos utilizados no transporte 
escolar deverão apresentar todas as condi-
ções exigidas pela legislação e atos regu-
lamentares de trânsito, especialmente as 
exigidas para o transporte de escolares e 
de passageiros.
§ 1º São exigências para o transporte es-
colar, sem prejuízo de outras obrigações 
regulamentares e normativas:
I – registro como veículo de passageiros, 
emitido pelo órgão estadual, constante no 
CRLV;
II – inspeção semestral para verificação 
dos equipamentos obrigatórios e de segu-
rança;
III – autorização do órgão estadual para 
o transporte de escolares, fixada em local 
visível na parte interna do veículo, com ins-
crição da lotação permitida;
IV – pintura de faixa horizontal na cor ama-
rela, com 40 cm (quarenta centímetros) de 
largura, à meia altura, em toda a extensão 
das partes laterais e traseira da carroçaria, 
com o dístico ESCOLAR, em preto, sendo 
que, em caso de veículo de carroçaria pin-
tada na cor amarela, as cores aqui indica-
das devem ser invertidas;
V – equipamento registrador instantâneo 
inalterável de velocidade e tempo;
VI – lanternas de luz branca, fosca ou ama-
rela dispostas nas extremidades da parte 
superior dianteira e lanternas de luz verme-
lha dispostas na extremidade superior da 
parte traseira;
VII – cintos de segurança em número igual 
à lotação;
VIII – alarme sonoro de marcha a ré; e
IX – outros requisitos e equipamentos obri-
gatórios estabelecidos pelo CONTRAN.
§ 2º Os veículos de trajetos com usuários 
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portadores de necessidades especiais te-
rão exigências específicas fixadas em edi-
tal, compreendendo, quando necessário, 
elevador de acesso aos veículos, portas 
de largura especial, assentos dotados de 
adaptações, suportes de apoio e todos os 
demais necessários.
§ 3º A Secretaria de Educação de Jagua-
riúna deverá determinar a padronização 
visual dos veículos utilizados no transporte 
escolar, bem como, ordenar a fixação de in-
formações relativas ao itinerário e horários 
a serem percorridos pelos veículos.
§ 4º A Secretaria de Educação de Jaguari-
úna poderá estabelecer novas exigências 
relativas às condições de segurança, hi-
giene e comodidade dos usuários ou para 
atender a razões de interesse público.
§ 5º Os veículos de transporte escolar, an-
tes de entrarem em serviço, deverão ser 
submetidos à inspeção técnica, a qual de-
verá também ser efetuada semestralmen-
te, para a verificação dos equipamentos 
obrigatórios, de segurança e higiene, nos 
termos da legislação.
§ 6º A avaliação de segurança deverá con-
siderar o sistema de freios, direção, sus-
pensão, cintos de segurança, tacógrafo e 
todos os demais itens julgados necessários 
e será objeto de laudo circunstanciado.
§ 7º A avaliação das condições de higiene 
deverá considerar o estado de conserva-
ção dos equipamentos e a possibilidade de 
higienização satisfatória, com a emissão de 
laudo circunstanciado.
Art. 9º O condutor de veículo destinado ao 
transporte escolar deve satisfazer os se-
guintes requisitos:
I – ter idade superior a 21 (vinte e um) anos;
II – ser portador da Carteira Nacional de 
Habilitação na categoria “D” ou “E”;
III – não ter cometido nenhuma infração 
grave ou gravíssima, ou ser reincidente em 
infrações médias durante os 12 (doze) últi-
mos meses;
IV – ser aprovado em curso especializado, 
nos termos da regulamentação do CON-
TRAN; e
V – apresentar certidão negativa do registro 
de distribuição criminal relativamente aos 
crimes de homicídio, roubo, estupro e cor-
rupção de menores, renovável a cada 05 
(cinco) anos, junto ao órgão responsável 
pela respectiva concessão ou autorização.
Parágrafo único. Comprovados os docu-
mentos e condições especificados neste 
artigo, a Secretaria de Educação de Jagua-
riúna emitirá autorização específica para 
cada condutor, que deverá utilizá-la na for-
ma de crachá.
Art. 10. A Secretaria de Educação de Ja-
guariúna fixará em edital, quando conve-
niente, idade máxima dos veículos que 
serão utilizados na prestação do transporte 
escolar.
§ 1º Independentemente do ano de fabri-
cação, fica vedada a utilização de veícu-
lo, se constatado, mediante vistoria, que 
compromete a segurança, o conforto ou a 
confiabilidade da prestação adequada dos 
serviços, bem como, por inobservância das 

especificações técnicas exigidas pela legis-
lação aplicável.
§ 2º Verificado o cumprimento de todas 
as exigências legais, o órgão responsável 
emitirá a Autorização para o Transporte Es-
colar Municipal, a ser fixada em local visível 
nos veículos.
Art. 11. Havendo demanda, o Poder Públi-
co poderá explorar a publicidade comer-
cial de espaços nos veículos, incluídos os 
sistemas de sonorização e/ou audiovisual, 
vedando-se integralmente a veiculação de 
publicidade de natureza político partidária, 
de cigarro ou bebida alcóolica ou que inter-
fira negativamente na educação dos usu-
ários.
Parágrafo único. Os recursos financeiros 
auferidos na forma deste artigo constituirão 
receita do Município.
Art. 12. Os veículos destinados ao trans-
porte escolar não poderão transitar em 
outros itinerários do Município, conduzindo 
passageiros, salvo com autorização escrita 
da Secretaria de Educação de Jaguariúna, 
desde que para atendimento de razões de 
interesse público.
Art. 13. Este decreto entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 
28 de setembro de 2017.

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS
Prefeito

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

VALDIR ANTONIO PARISI
     Secretário de Governo

DECRETO Nº 3.606, de 29 de setembro de 
2017.

Dispõe sobre autorização para transferên-
cias entre rubricas do Orçamento do exer-
cício de 2017.

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Esta-
do de São Paulo etc., no uso das atribui-
ções 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 Contabi-
lidade e Orçamento da Secretaria de Ad-
ministração e Finanças autorizado a efe-
tuar transferências, no valor total de R$ 
810.100,00 (oitocentos e dez mil e cem 
reais), conforme as seguintes dotações or-
çamentárias vigentes:
DE:
27.812.23.2023.3390.39 Outros Serviços 
de Terc. – Pessoa Jurídica. F=196 
R$ 10.000,00
15.452.24.2024.3390.39 Outros Serviços 
de Terc. – Pessoa Jurídica. F=200 

R$ 800.000,00
10.302.28.2028.3390.36 Outros Serviços 
de Terc. – Pessoa Física.... F=281 
R$ 100,00
TOTAL...........R$ 810.100,00
PARA:
27.812.23.2023.3390.36 Outros Serviços 
de Terc. – Pessoa Física.. F=195 R$ 
10.000,00
15.452.24.2024.3370.41 C o n t r i b u i -
ções......... F=201 R $  
800.000,00
10.302.28.2028.3350.43 S u b v e n ç õ e s 
Sociais....... F=277 R$ 100,00
TOTAL.............R$ 810.100,00
Art. 2º Este decreto entrará em vigor na 
data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 
29 de setembro de 2017.

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS
Prefeito

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

VALDIR ANTONIO PARISI
     Secretário de Governo

LEI COMPLEMENTAR Nº 291, de 28 de 
setembro de 2017.
(De autoria do Vereador Presidente Romil-
son Nascimento Silva – PV).

Reconhece a Guarda Municipal de Jagua-
riúna como Instituição Policial do Município 
e dá outras providências.

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Esta-
do de São Paulo etc.,
FAÇO SABER que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono e promulgo a se-
guinte lei complementar:
Art. 1º A presente Lei Complementar reco-
nhece a Guarda Municipal de Jaguariúna 
como Instituição Policial do Município, em 
razão das competências e normas gerais 
que regem a corporação, com fundamen-
tos na Constituição Federal, Estatuto Ge-
ral das Guardas Municipais e Lei Orgânica 
Municipal.
Art. 2º Esta Lei Complementar entrará em 
vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 
28 de setembro de 2017.

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS
Prefeito

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

VALDIR ANTONIO PARISI
     Secretário de Governo

LEI COMPLEMENTAR Nº 292, de 28 de 
setembro de 2017.

(De autoria do Vereador Presidente Romil-
son Nascimento Silva – PV).

Dá nova redação às letras “m” e “n”, e 
acresce a letra “o” do artigo 40 da Lei Com-
plementar nº 97 de 20 de Dezembro de 
2004, que dispõe sobre o parcelamento e 
o ordenamento do uso e da ocupação do 
solo do Município de Jaguariúna, e dá ou-
tras providências.

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Esta-
do de São Paulo etc.,
FAÇO SABER que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono e promulgo a se-
guinte lei complementar:
Art. 1º Ficam alteradas as letras “m” e “n”, e 
acrescentada a letra “o” ao artigo 40 da Lei 
Complementar nº 97 de 20 de Dezembro 
de 2004, que dispõe sobre o parcelamento 
e o ordenamento do uso e da ocupação do 
solo do Município de Jaguariúna, e dá ou-
tras providências, que passa a vigorar com 
seguinte redação:
“Art. 40. Os loteamentos na zona urbana e 
de expansão urbana deverão atender aos 
seguintes requisitos:
...
m) implantação da sinalização das vias e 
praças, de forma vertical e horizontal, nos 
moldes definidos e com as respectivas de-
nominações a serem fornecidas pela Pre-
feitura Municipal;
n) inserção de placas indicativas com nome 
das ruas em cada esquina e praças, após 
a devida denominação, observando-se as 
normas vigentes da Prefeitura Municipal;
o) outras exigências, quando necessário.”
Art. 2º Esta Lei Complementar entrará em 
vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em 
contrário.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 
28 de setembro de 2017.

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS
Prefeito

Publicada no Departamento de Expediente 
e Registro da Secretaria de Governo, na 
data supra.
VALDIR ANTONIO PARISI
     Secretário de Governo

LEI COMPLEMENTAR Nº 293, de 28 de 
setembro de 2017.
(De autoria do Vereador Presidente Romil-
son Nascimento Silva – PV e dos Vereado-
res Afonso Lopes da Silva – PPS, Alfredo 
Chiavegato Neto – PTB, Ângelo Roberto 
Torres – PTB, Cássia Murer Montagner – 
PR, Cristiano José Cecon – PV, David Hi-
lário Neto – PTB, Inalda Lúcio de Barros 
Santana – PMDB, José Muniz – PTB, Luiz 
Carlos de Campos – PTB, Rodrigo da Sil-
va Blanco – PMDB, Taís Camellini Esteves 
– PPS e Walter Luís Tozzi de Camargo – 
PMDB).

Dispõe sobre a isenção de preços públicos 
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relativos ao esgoto doméstico, conforme 
especifica.

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Esta-
do de São Paulo etc.,
FAÇO SABER que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono e promulgo a se-
guinte lei complementar:
Art. 1º Ficam isentos os preços públicos 
dos seguintes serviços relativos ao esgoto 
doméstico:
I – lançamento, pelo usuário, de esgotos 
domésticos na Estação de Tratamento de 
Esgoto – ETE, através de caminhão limpa 
fossa (por viagem);
II – serviço de transporte e destinação de 
resíduos de esgoto.
Art. 2º Ficam remitidos os débitos relativos 
aos preços públicos a que se referem os in-
cisos I e II, do artigo anterior, cujos serviços 
foram prestados a partir de 1º de janeiro de 
2017 até a entrada em vigor desta lei com-
plementar.
Art. 3º As despesas decorrentes da execu-
ção desta lei complementar correrão por 
conta das dotações orçamentárias pró-
prias, suplementadas, se necessário.
Art. 4º Esta lei complementar entrará em vi-
gor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 
28 de setembro de 2017.

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS
Prefeito

Publicada no Departamento de Expediente 
e Registro da Secretaria de Governo, na 
data supra.
VALDIR ANTONIO PARISI
     Secretário de Governo

LEI COMPLEMENTAR Nº 294, de 28 de 
setembro de 2017.

Dá nova redação aos arts. 60 a 88 e revoga 
a Seção VIII (arts. 89 e 90), da Lei Comple-
mentar Municipal nº 4/1991 (Código Tribu-
tário do Município).
 
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Esta-
do de São Paulo etc.,
FAÇO SABER que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono e promulgo a se-
guinte lei complementar:
Art. 1º Os arts. 60 a 88, da Lei Complemen-
tar Municipal nº 4, de 20 de dezembro de 
1991 (Código Tributário do Município), pas-
sam a vigorar com a seguinte redação:
 
“CAPÍTULO III
DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE 
QUALQUER NATUREZA

Seção I
Do fato gerador e do contribuinte

Art. 60. O imposto sobre serviços de qual-
quer natureza tem como fato gerador a 

prestação de serviços especificados na Ta-
bela I, em anexo, ainda que esses não se 
constituam como atividade preponderante 
do prestador.
§ 1º O imposto incide também sobre o ser-
viço proveniente do exterior do País ou cuja 
prestação se tenha iniciado no exterior do 
País.
§ 2º Ressalvadas as exceções expressas 
na Tabela I, a que se refere o caput deste 
artigo, os serviços nela mencionados não 
ficam sujeitos ao Imposto Sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e 
Prestações de Serviços de Transporte In-
terestadual e Intermunicipal e de Comuni-
cação – ICMS, ainda que sua prestação 
envolva fornecimento de mercadorias.
§ 3º O imposto de que trata este artigo inci-
de ainda sobre os serviços prestados me-
diante a utilização de bens e serviços públi-
cos explorados economicamente mediante 
autorização, permissão ou concessão, com 
o pagamento de tarifa, preço ou pedágio 
pelo usuário final do serviço.
§ 4º A incidência do imposto não depende 
da denominação dada ao serviço prestado.
Art. 61. O contribuinte do imposto é o pres-
tador do serviço especificado na Tabela I, a 
que se refere o art. 60.
§ 1º O imposto não incide sobre:
I – as exportações de serviços para o exte-
rior do País;
II – a prestação de serviços em relação de 
emprego, dos trabalhadores avulsos, dos 
diretores e membros de conselho consul-
tivo ou de conselho fiscal de sociedades e 
fundações, bem como dos sócios-gerentes 
e dos gerentes-delegados;
III – o valor intermediado no mercado de 
títulos e valores mobiliários, o valor dos 
depósitos bancários, o principal, juros e 
acréscimos moratórios relativos a opera-
ções de crédito realizadas por instituições 
financeiras.
§ 2º Não se enquadram no disposto no 
inciso I, do parágrafo anterior, os serviços 
desenvolvidos no Município, cujo resultado 
aqui se verifique, ainda que o pagamento 
seja feito por residente no exterior.
Art. 62. O serviço considera-se prestado 
e o imposto devido no local do estabeleci-
mento prestador ou, na falta do estabeleci-
mento, no local do domicílio do prestador, 
exceto nas hipóteses previstas nos incisos 
I a XXIII, quando o imposto será devido no 
local:
I – do estabelecimento do tomador ou inter-
mediário do serviço ou, na falta de estabe-
lecimento, onde ele estiver domiciliado, na 
hipótese do § 1º, do art. 60;
II – da instalação dos andaimes, palcos, 
coberturas e outras estruturas, no caso dos 
serviços descritos no subitem 3.05, da Ta-
bela I, a que se refere o art. 60;
III – da execução da obra, no caso dos ser-
viços descritos nos subitens 7.02 e 7.19, da 
Tabela I, a que se refere o art. 60;
IV – da demolição, no caso dos serviços 
descritos no subitem 7.04, da Tabela I, a 
que se refere o art. 60;
V – das edificações em geral, estradas, 

pontes, portos e congêneres, no caso dos 
serviços descritos no subitem 7.05, da Ta-
bela I, a que se refere o art. 60;
VI – da execução da varrição, coleta, remo-
ção, incineração, tratamento, reciclagem, 
separação e destinação final de lixo, rejei-
tos e outros resíduos quaisquer, no caso 
dos serviços descritos no subitem 7.09, da 
Tabela I, a que se refere o art. 60;
VII – da execução da limpeza, manutenção 
e conservação de vias e logradouros públi-
cos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, 
jardins e congêneres, no caso dos serviços 
descritos no subitem 7.10, da Tabela I, a 
que se refere o art. 60;
VIII – da execução da decoração e jardina-
gem, do corte e poda de árvores, no caso 
dos serviços descritos no subitem 7.11, da 
Tabela I, a que se refere o art. 60; 
IX – do controle e tratamento do efluente 
de qualquer natureza e de agentes físicos, 
químicos e biológicos, no caso dos servi-
ços descritos no subitem 7.12, da Tabela I, 
a que se refere o art. 60;
X – do florestamento, reflorestamento, se-
meadura, adubação, reparação de solo, 
plantio, silagem, colheita, corte, descasca-
mento de árvores, silvicultura, exploração 
florestal e serviços congêneres indissoci-
áveis da formação, manutenção e colhei-
ta de florestas para quaisquer fins e por 
quaisquer meios – no caso dos serviços 
descritos no subitem 7.16, da Tabela I, a 
que se refere o art. 60;
XI – da execução dos serviços de escora-
mento, contenção de encostas e congê-
neres, no caso dos serviços descritos no 
subitem 7.17, da Tabela I, a que se refere 
o art. 60;
XII – da limpeza e dragagem, no caso dos 
serviços descritos no subitem 7.18, da Ta-
bela I, a que se refere o art. 60;
XIII – onde o bem estiver guardado ou esta-
cionado, no caso dos serviços descritos no 
subitem 11.01, da Tabela I, a que se refere 
o art. 60;
XIV – dos bens, dos semoventes; ou do do-
micílio das pessoas vigiados, segurados ou 
monitorados, no caso dos serviços descri-
tos no subitem 11.02, da Tabela I, a que se 
refere o art. 60; 
XV – do armazenamento, depósito, carga, 
descarga, arrumação e guarda do bem, 
no caso dos serviços descritos no subitem 
11.04, da Tabela I, a que se refere o art. 60; 
XVI – da execução dos serviços de diver-
são, lazer, entretenimento e congêneres, 
no caso dos serviços descritos nos subi-
tens do item 12, exceto o 12.13, da Tabela 
I, a que se refere o art. 60;
XVII – do Município onde está sendo exe-
cutado o transporte, no caso dos serviços 
descritos pelo item 16, da Tabela I, a que 
se refere o art. 60;
XVIII – do estabelecimento do tomador 
da mão-de-obra ou, na falta de estabele-
cimento, onde ele estiver domiciliado, no 
caso dos serviços descritos pelo subitem 
17.05, da Tabela I, a que se refere o art. 60;
XIX – da feira, exposição, congresso ou 
congênere a que se referir o planejamento, 

organização e administração, no caso dos 
serviços descritos pelo subitem 17.10, da 
Tabela I, a que se refere o art. 60;
XX – do porto, aeroporto, ferroporto, termi-
nal rodoviário, ferroviário ou metroviário, no 
caso dos serviços descritos pelo item 20, 
da Tabela I, a que se refere o art. 60;
XXI – do domicílio do tomador dos serviços 
dos subitens 4.22, 4.23 e 5.09;
XXII – do domicílio do tomador do serviço 
no caso dos serviços prestados pelas ad-
ministradoras de cartão de crédito ou dé-
bito e demais descritos no subitem 15.01;
XXIII – do domicílio do tomador dos servi-
ços dos subitens 10.04 e 15.09. 
§ 1º No caso dos serviços a que se refere 
o subitem 3.04, da Tabela I, a que se refere 
o art. 60, considera-se ocorrido o fato gera-
dor e devido o imposto em cada Município 
em cujo território haja extensão de ferrovia, 
rodovia, postes, cabos, dutos e condutos 
de qualquer natureza, objetos de locação, 
sublocação, arrendamento, direito de pas-
sagem ou permissão de uso, compartilha-
do ou não.
§ 2º No caso dos serviços a que se refere o 
subitem 22.01, da Tabela I, a que se refere 
o art. 60, considera-se ocorrido o fato gera-
dor e devido o imposto em cada Município 
em cujo território haja extensão de rodovia 
explorada.
§ 3º Considera-se ocorrido o fato gerador 
do imposto no local do estabelecimento 
prestador nos serviços executados em 
águas marítimas, excetuados os serviços 
descritos no subitem 20.01.
§ 4o Na hipótese de descumprimento do 
disposto nos § 1o e § 2º, ambos do art. 
65 desta lei complementar, o imposto será 
devido no local do estabelecimento do to-
mador ou intermediário do serviço ou, na 
falta de estabelecimento, onde ele estiver 
domiciliado.
Art. 63. Considera-se estabelecimento 
prestador o local onde o contribuinte de-
senvolva a atividade de prestar serviços, 
de modo permanente ou temporário, e que 
configure unidade econômica ou profissio-
nal, sendo irrelevantes para caracterizá-lo 
as denominações de sede, filial, agência, 
posto de atendimento, sucursal, escritório 
de representação ou contato ou quaisquer 
outras que venham a ser utilizadas.
Art. 64. A incidência do imposto independe:
I – da existência de estabelecimento fixo;
II – do cumprimento de quaisquer exigên-
cias legais, regulamentares ou                 ad-
ministrativas, relativas à prestação do ser-
viço;
III – do recebimento do preço ou do resul-
tado econômico da prestação de serviços.

SEÇÃO II
Da base de cálculo e da alíquota

Art. 65. A base de cálculo do imposto é o 
preço do serviço, ao qual se aplicam as alí-
quotas que se seguem:
I – 5% (cinco por cento) aos preços dos 
serviços descritos nos subitens do item 15 
e no subitem 22.01, da Tabela I, a que se 
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refere o art. 60;
II – 2% (dois por cento) aos preços dos de-
mais serviços descritos na Tabela I, a que 
se refere o art. 60.
§ 1º A alíquota mínima do Imposto sobre 
Serviços de Qualquer Natureza é de 2% 
(dois por cento). 
§ 2º O imposto não será objeto de conces-
são de isenções, incentivos ou benefícios 
tributários ou financeiros, inclusive de redu-
ção de base de cálculo ou de crédito presu-
mido ou outorgado, ou sob qualquer outra 
forma que resulte, direta ou indiretamente, 
em carga tributária menor que a decorrente 
da aplicação da alíquota estabelecida no § 
1º deste artigo, exceto para os serviços a 
que se referem os subitens 7.02 e 7.05 da 
Tabela I anexa a esta lei complementar. 
§ 3º Em qualquer caso em que o serviço 
seja prestado, comprovadamente, sob a 
forma de trabalho exclusivamente pessoal 
do próprio contribuinte, independentemen-
te de ter ou não formação técnica, cientí-
fica ou artística especializada, com atua-
ção profissional autônoma, o imposto será 
pago, anualmente, calculado por meio de 
valor fixo em real, conforme anotações da 
Tabela I, a que se refere o art. 60.
§ 4º Não se inclui na base de cálculo do 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Na-
tureza o valor dos materiais fornecidos 
pelo prestador dos serviços previstos nos 
subitens 7.02 e 7.05, da Tabela I, a que se 
refere o art. 60.
§ 5º Na prestação dos serviços a que se 
refere o subitem 9.01, da Tabela I, a que 
se refere o art. 60, o valor da alimentação 
e gorjeta, quando incluído no preço da di-
ária, também fica sujeito ao Imposto Sobre 
Serviços.
§ 6º No caso dos serviços descritos nos su-
bitens 14.01 e 14.03, da Tabela I, a que se 
refere o art. 60, não se incluem na base de 
cálculo do imposto sobre serviços de qual-
quer natureza as peças e partes emprega-
das, que ficam sujeitas ao ICMS.
§ 7º No caso dos serviços descritos no su-
bitem 17.11, da Tabela I, a que se refere 
o art. 60, não se inclui na base de cálcu-
lo do imposto sobre serviços de qualquer 
natureza o fornecimento de alimentação e 
bebidas, que fica sujeito ao ICMS.
§ 8º O prestador do serviço que exercer 
mais de uma das atividades relacionadas 
na Tabela I, a que se refere o art. 60, ficará 
sujeito à incidência do imposto sobre todas 
elas, inclusive quando se tratar de profis-
sional autônomo.
§ 9º No caso dos serviços a que se refere 
o subitem 3.04, da Tabela I, a que se refere 
o art. 60, considera-se ocorrido o fato gera-
dor e devido o imposto em cada Município 
em cujo território haja extensão de ferrovia, 
rodovia, postes, cabos, dutos e condutos 
de qualquer natureza, objetos de locação, 
sublocação, arrendamento, direito de pas-
sagem ou permissão de uso, compartilha-
do ou não.
§ 10. Quando os serviços descritos pelo 
subitem 3.04, da Tabela I, a que se refere 
o art. 60, forem prestados no território de 

mais de um Município, a base de cálculo 
será proporcional, conforme o caso, à ex-
tensão da ferrovia, rodovia, dutos e condu-
tos de qualquer natureza, cabos de qual-
quer natureza, ou ao número de postes, 
existentes em cada Município.
§ 11. No caso dos serviços a que se refere 
o subitem 22.01, da Tabela I, a que se re-
fere o art. 60, considera-se ocorrido o fato 
gerador e devido o imposto em cada Mu-
nicípio em cujo território haja extensão de 
rodovia explorada.
§ 12. Quando os serviços descritos pelo 
subitem 22.01, da Tabela I, a que se refere 
o art. 60, forem prestados no território de 
mais de um Município, a base de cálculo 
do imposto será proporcional à extensão 
da rodovia explorada, existente no território 
do Município.
Art. 66. Será arbitrado o preço do serviço, 
mediante processo regular, nos seguintes 
casos:
I – quando se apurar fraude, sonegação ou 
omissão, ou se o contribuinte embaraçar o 
exame de livros ou documentos necessá-
rios ao lançamento e a fiscalização do tri-
buto, ou se não estiver inscrito no cadastro 
fiscal;
II – quando o contribuinte não apresentar a 
guia de recolhimento e não efetuar o paga-
mento do imposto sobre serviços de qual-
quer natureza no prazo legal;
III – quando o contribuinte não possuir os 
livros, documentos, talonários de notas fis-
cais e formulários, a que se refere o art. 70;
IV – quando o resultado obtido pelo con-
tribuinte for economicamente inexpressivo, 
quando for difícil a apuração do preço, ou 
quando a prestação do serviço tiver caráter 
transitório ou instável.
§ 1º Para o arbitramento do preço do ser-
viço serão considerados, entre outros ele-
mentos ou indícios, os lançamentos de 
estabelecimentos semelhantes, a natureza 
do serviço prestado, o valor das instala-
ções e equipamentos do contribuinte, sua 
localização, a remuneração dos sócios, o 
número de empregados e seus salários.
§ 2º Nos casos de arbitramento de preço 
para os contribuintes a que se refere o art. 
65, incisos I e II, a soma dos preços, em 
cada mês, não poderá ser inferior à soma 
dos valores das seguintes parcelas refe-
rentes ao mês considerado:
I – valor das matérias-primas, combustíveis 
e outros materiais consumidos;
II – total dos salários pagos;
III – total da remuneração dos diretores, 
proprietários, sócios ou gerentes;
IV – total das despesas de água e esgoto, 
energia elétrica e telefone;
V – aluguel do imóvel e das máquinas e 
equipamentos utilizados para a prestação 
dos serviços, ou 1% (um por cento) do va-
lor desses bens, se forem próprios.

SEÇÃO III
Da inscrição

Art. 67. O contribuinte deve promover sua 
inscrição no cadastro fiscal de prestadores 

de serviços antes do início de suas ativida-
des, fornecendo à Prefeitura os elementos 
e informações necessários para a correta 
fiscalização do tributo, nos formulários ofi-
ciais próprios.
§ 1º Para cada local de prestação de ser-
viços o contribuinte deve fazer inscrições 
distintas.
§ 2º A inscrição e alterações processadas 
não implicam a aceitação, pela Prefeitura, 
dos dados e informações apresentados 
pelo contribuinte, os quais poderão ser ve-
rificados para fins de lançamento e atuali-
zação cadastral.
§ 3º Poderão ser processados de oficio, a 
inscrição, as alterações e o cancelamento 
cadastral.
§ 4º Em caso do contribuinte deixar de re-
colher os tributos por 02 (dois) anos con-
secutivos ou mais e não ser encontrado 
no endereço fornecido ao órgão municipal 
competente, a inscrição e o cadastro pode-
rão ser baixados de ofício.
§ 5º Em caso de falecimento do contribuin-
te autônomo, as baixas da inscrição e do 
cadastro serão consideradas a partir do 
óbito, independentemente da data de apre-
sentação do atestado.
Art. 68. Os contribuintes a que se refere 
o § 3º, do art. 65, deverão manter atuali-
zados os dados de sua inscrição quanto à 
sua situação de prestadores autônomos de 
serviços.
Art. 69. O contribuinte deve comunicar à 
Prefeitura, dentro do prazo de 30 (trinta) 
dias contínuos, contados da data de sua 
ocorrência, as alterações ou a cessação 
de atividades para fins de atualização ca-
dastral ou baixa de sua inscrição, só de-
ferindo-se o pedido após a verificação da 
procedência da comunicação, sem prejuízo 
da cobrança dos tributos devidos ao Muni-
cípio.
§ 1º A anotação de cessação ou paralisa-
ção de atividade não extingue os débitos 
anteriores, ainda que venham a ser apura-
dos posteriormente à declaração do contri-
buinte ou baixa de ofício.
§ 2º Débito em atraso não constitui motivo 
para não se proceder as baixas da inscri-
ção e do cadastro, cabendo ao Município, 
na forma da legislação vigente, providen-
ciar a cobrança do valor devido.
Art. 70. A Prefeitura exigirá dos contribuin-
tes a emissão de nota fiscal de serviços e 
a utilização de livros, formulários ou outros 
documentos necessários ao registro, con-
trole e fiscalização dos serviços ou ativida-
des tributáveis, sempre que tal exigência 
se fizer necessária em razão da peculiari-
dade da prestação.
§ 1º Ficam desobrigados das exigências 
que forem feitas com base neste artigo, os 
contribuintes a que se refere o § 3º, do art. 
65.
§ 2º A Prefeitura poderá exigir dos respon-
sáveis pelos serviços correspondentes aos 
subitens 7.02, 7.04 e 7.05, da Tabela I, a 
que se refere o art. 60, a apresentação de 
relação dos profissionais autônomos que 
participaram da obra e os contratos firma-

dos com empresas, se houver.

SEÇÃO IV
Do lançamento

Art. 71. O imposto sobre serviços de qual-
quer natureza deve ser calculado pelo pró-
prio contribuinte, mensalmente, nos casos 
do art. 65, incisos I e II.
§ 1º No caso dos serviços de diversões, 
lazer, entretenimento e congêneres, pre-
vistos nos subitens do item 12, da Tabela 
I, a que se refere o art. 60, se o prestador 
do serviço não tiver estabelecimento fixo e 
permanente no Município, o imposto será 
calculado diariamente.
§ 2º O imposto será calculado pela Fazen-
da Municipal, anualmente, no caso do § 3º, 
do art. 65.
Art. 72. Os lançamentos de oficio serão 
comunicados ao contribuinte, no seu domi-
cílio tributário, acompanhados do auto de 
infração e imposição de multa, se houver.
Art. 73. Quando o contribuinte quiser com-
provar com documentação hábil, a critério 
da Fazenda Municipal, a inexistência de 
resultado econômico, por não ter prestado 
serviços tributáveis pelo Município, deve 
fazer a comprovação no prazo estabeleci-
do por este Código para o recolhimento do 
imposto.
Art. 74. O prazo para homologação do cál-
culo do contribuinte, nos casos do art. 65, 
incisos I e II, é de 05 (cinco) anos, conta-
dos da data da ocorrência do fato gerador, 
salvo se comprovada a existência de dolo, 
fraude ou simulação do contribuinte.
Art. 75. Quando o volume, natureza ou mo-
dalidade da prestação de serviços acon-
selhar tratamento fiscal mais adequado, o 
imposto poderá ser fixado por estimativa a 
critério da Fazenda Municipal, observadas 
as seguintes normas, baseadas em:
I – informações fornecidas pelo contribuinte 
e em outros elementos informativos, inclu-
sive estudos de órgãos públicos e entida-
des de classes diretamente vinculados à 
atividade;
II – valor das matérias-primas, combustí-
veis e outros materiais consumidos;
III – total dos salários pagos;
IV – total da remuneração dos diretores, 
proprietários, sócios ou gerentes;
V – total das despesas de água, luz, força 
e telefone;
VI – aluguel do imóvel e das máquinas e 
equipamentos utilizados para a prestação 
dos serviços, ou 1% (um por cento) do va-
lor desses bens, se forem próprios.
§ 1º O montante do imposto assim estima-
do será parcelado para recolhimento em 
prestações mensais.
§ 2º Findo o período, fixado pela adminis-
tração, para o qual se fez a estimativa, ou 
deixando o sistema de ser aplicado, por 
qualquer motivo, ou a qualquer tempo, será 
apurado o preço real dos serviços e o mon-
tante do imposto efetivamente devido pelo 
sujeito passivo no período considerado.
§ 3º Verificada qualquer diferença entre o 
montante recolhido e o apurado, será ela:
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I – recolhida dentro do prazo de 30 (trinta) 
dias, contados da data da notificação;
II – restituída, mediante requerimento do 
contribuinte, a ser apresentado dentro do 
prazo de 30 (trinta) dias, contados da data 
do encerramento ou cessação da adoção 
do sistema.
§ 4º O enquadramento do sujeito passivo 
no regime de estimativa, a critério da Fa-
zenda Municipal, poderá ser feito individu-
almente, por categoria de estabelecimen-
tos ou por grupos de atividades.
§ 5º A aplicação do regime de estimativa 
poderá ser suspensa a qualquer tempo, 
mesmo não tendo findado o exercício ou 
período, a critério da Fazenda Municipal, 
seja de modo geral, individual ou quanto a 
qualquer categoria de estabelecimento, ou 
por grupos de atividades.
§ 6º A autoridade fiscal poderá rever os va-
lores estimados para determinado exercí-
cio ou período, e, se for o caso, reajustar as 
prestações subsequentes à revisão.
Art. 76. Feito o enquadramento do contri-
buinte no regime de estimativa, ou quando 
da revisão dos valores, a Fazenda Munici-
pal notifica-lo-á do quantum do tributo fixa-
do e da importância das parcelas a serem 
mensalmente recolhidas.
Art. 77. Os contribuintes enquadrados nes-
se regime serão comunicados, ficando-lhes 
reservado o direito de reclamação, no pra-
zo de 20 (vinte) dias, contados do recebi-
mento da comunicação.

SEÇÃO V
Da arrecadação

Art. 78. Nos casos do art. 65, incisos I e 
II, o imposto será recolhido mensalmente, 
aos cofres da Prefeitura, mediante o preen-
chimento de guias especiais, independen-
temente de prévio exame da autoridade 
administrativa, até o 20º (vigésimo) dia do 
mês subsequente ao vencido.
Parágrafo único. No caso dos serviços de 
diversões, lazer, entretenimento e congê-
neres, previstos nos subitens do item 12, 
da Tabela I, a que se refere o art. 60, se o 
prestador do serviço não tiver estabeleci-
mento fixo e permanente no Município, o 
imposto será recolhido diariamente, dentro 
das 24 (vinte e quatro) horas seguintes ao 
encerramento das atividades do dia ante-
rior.
Art. 79. No caso do § 3º, do art. 65, o im-
posto será recolhido pelo contribuinte, anu-
almente, aos cofres da Prefeitura, em até 
12 (doze) prestações, nos prazos indicados 
no aviso de lançamento.
Parágrafo único. Quando do início das ati-
vidades a arrecadação será proporcional 
aos meses restantes do exercício.
Art. 80. As diferenças de imposto, apuradas 
em levantamento fiscal, constarão de auto 
de infração e serão recolhidas dentro do 
prazo de 20 (vinte) dias contínuos, conta-
dos da data do recebimento da respectiva 
notificação, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis.

SEÇÃO VI
Das penalidades

Art. 81. Ao contribuinte a que se refere o 
art. 65, incisos I e II, que não cumprir o dis-
posto no art. 67, e seu § 1º, será imposta a 
multa equivalente a 30% (trinta por cento) 
do valor do imposto que não tenha sido re-
colhido, desde o início de suas atividades, 
até a data da regularização da inscrição vo-
luntária ou de oficio.

Art. 82. Ao contribuinte a que se refere o § 
3º, do art. 65, que não cumprir o disposto 
no art. 67, e seu § 1º, será imposta a multa 
equivalente a 30% (trinta por cento) do va-
lor anual do imposto, até a data da regula-
rização da inscrição voluntária ou de oficio.

Art. 83. Ao contribuinte a que se refere o § 
3º, do art. 65, que não cumprir o disposto 
no art. 68, será imposta a multa equivalente 
a 30% (trinta por cento) do valor anual do 
imposto, até a data da atualização voluntá-
ria ou de oficio dos dados da inscrição.

Art. 84. Pelo descumprimento do disposto 
no art. 69, será imposta a multa equivalente 
a 30% (trinta por cento) do valor do imposto 
devido no mês da ocorrência, ou no ano em 
que se verificaram as alterações ou a ces-
sação de atividades, conforme a omissão 
das obrigações tributárias acessórias haja 
sido praticada, respectivamente, pelos con-
tribuintes arrolados nos incisos I e II, ou no 
§ 3º, do art. 65.

Art. 85. Ao contribuinte que não possuir a 
documentação fiscal a que se refere o art. 
70, será imposta a multa equivalente a 30% 
(trinta por cento) do valor do imposto devi-
do, que será apurado pela fiscalização em 
decorrência de arbitramento do preço, ob-
servando-se o disposto no art. 66, incisos I, 
II, III e IV, e seus §§ 1º e 2º, no que couber.

Art. 86. A falta de pagamento do imposto no 
prazo fixado no art. 78, e seu parágrafo úni-
co, ou, quando for o caso, no prazo fixado 
no art. 79, sujeitará o contribuinte:
I – correção monetária calculada com base 
na variação do Índice Geral de Preços do 
Mercado – IGPM, da Fundação Getúlio 
Vargas – FGV, desde o dia seguinte ao do 
vencimento até o efetivo pagamento;
II – multa de 2% (dois por cento) aplicada 
sobre o valor corrigido monetariamente; e
III – juros de mora à razão de 1% (um por 
cento) ao mês ou fração, incidente sobre o 
valor corrigido monetariamente.
Parágrafo único. Além das penalidades 
previstas nos incisos I, II e III deste artigo, 
a falta de pagamento do imposto fixado no 
art. 78 em seu § 1º acarretará na imposi-
ção de multa equivalente a 20% (vinte por 
cento) do valor do imposto que não tenha 
sido recolhido.

Art. 87. A inscrição do crédito da Fazenda 
Municipal far-se-á com as cautelas previs-
tas no Capítulo II, do Título V.

SEÇÃO VII
Da responsabilidade

Art. 88. Fica instituída a responsabilidade 
pelo crédito tributário a terceira pessoa, 
vinculada ao fato gerador da respectiva 
obrigação, excluindo a responsabilidade do 
contribuinte ou atribuindo-a a este em ca-
ráter supletivo do cumprimento total ou par-
cial da referida obrigação, inclusive no que 
se refere à multa e aos acréscimos legais.

§ 1º Os responsáveis a que se refere este 
artigo estão obrigados ao recolhimento in-
tegral do imposto devido, multa e acrésci-
mos legais, independentemente de ter sido 
efetuada sua retenção na fonte.

§ 2º Sem prejuízo do disposto no caput e 
no § 1º, deste artigo, são responsáveis:
I – o tomador ou intermediário de serviço 
proveniente do exterior do País ou cuja 
prestação se tenha iniciado no exterior do 
País;
II – a pessoa jurídica, ainda que imune ou 
isenta, tomadora ou intermediária dos ser-
viços descritos nos subitens 3.05, 7.02, 
7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.12, 7.14, 7.15, 
7.16, 7.17, 7.19, 11.02, 17.05 e 17.10, da 
Tabela I, a que se refere o art. 60.
III – a pessoa jurídica tomadora ou inter-
mediária de serviços, ainda que imune ou 
isenta, na hipótese prevista no § 4º do art. 
62 desta lei complementar.
§ 3º  No caso dos serviços descritos nos 
subitens 10.04 e 15.09, o valor do imposto 
é devido ao Município declarado como do-
micílio tributário da pessoa jurídica ou física 
tomadora do serviço, conforme informação 
prestada por este.
§ 4º  No caso dos serviços prestados pelas 
administradoras de cartão de crédito e dé-
bito, descritos no subitem 15.01, os termi-
nais eletrônicos ou as máquinas das opera-
ções efetivadas deverão ser registrados no 
local do domicílio do tomador do serviço.”

Art. 2º Ficam revogados os arts. 89 e 90 
(Seção VIII), da Lei Complementar Munici-
pal nº 4, de 20 de dezembro de 1991.

Art. 3º Esta lei complementar entrará em vi-
gor na data de sua publicação, com efeitos 
a partir de 1º de janeiro de 2018, revogadas 
as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 
28 de setembro de 2017.

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS
Prefeito

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

VALDIR ANTONIO PARISI
     Secretário de Governo

TABELA I ALÍQUOTA E 
BASE DE 
CÁLCULO

PARA O LANÇAMENTO 
E COBRANÇA DO 
ISSQN

DA RECEITA 
BRUTA E FIXA 
ANUAL

IMPOSTO SOBRE 
SERVIÇO DE 
QUALQUER NATUREZA

RENDA 
BRUTA

FIXA 
ANUAL 

1 - Serviços de 
informática e congêneres.

                   
-

1.01 - Análise e 
desenvolvimento de 
sistemas.

2%           
1.293,69 

1.02 - Programação. 2%           
1.293,69 

1.03 - Processamento, 
armazenamento ou 
hospedagem de dados, 
textos, imagens, vídeos, 
páginas eletrônicas, 
aplicativos e sistemas de 
informação, entre outros 
formatos, e congêneres.

2%           
1.293,69 

1.04 - Elaboração de 
programas de 
computadores, inclusive 
de jogos eletrônicos, 
independentemente da 
arquitetura construtiva da 
máquina em que o 
programa será 
executado, incluindo 
tablets, smartphones e
congêneres.

2%           
1.293,69 

1.05 - Licenciamento ou 
cessão de direito de uso 
de programas de 
computação.

2%           
1.293,69 

1.06 - Assessoria e 
consultoria em 
informática.

2%                    
-

1.07 - Suporte técnico em 
informática, inclusive 
instalação, configuração 
e manutenção de 
programas de 
computação e bancos de 
dados.

2%           
1.293,69 

1.08 - Planejamento, 
confecção, manutenção e 
atualização de páginas 
eletrônicas.

2%           
1.293,69 

1.09 - Disponibilização, 
sem cessão definitiva, de 
conteúdos de áudio, 
vídeo, imagem e texto por 
meio da internet, 
respeitada a imunidade 
de livros, jornais e 
periódicos (exceto a 
distribuição de conteúdos 
pelas prestadoras de 
Serviço de Acesso 
Condicionado, de que 
trata a Lei no 12.485, de 
12 de setembro de 2011, 
sujeita ao ICMS).

2%           
1.293,69 

                   
-

2 - Serviços de pesquisas 
e desenvolvimento de 
qualquer natureza.

                   
-

2.01 - Serviços de 
pesquisas e 
desenvolvimento de 
qualquer natureza.

2%              
288,37 

                   
-

3 - Serviços prestados 
mediante locação, cessão 

                   
-

de direito de uso e 
congêneres.
3.02 - Cessão de direito 
de uso de marcas e de 
sinais de propaganda.

2%                    
-

3.03 - Exploração de 
salões de festas, centro 
de convenções, 
escritórios virtuais, 
stands, quadras 
esportivas, estádios, 
ginásios, auditórios, 
casas de espetáculos, 
parques de diversões, 
canchas e congêneres, 
para realização de 
eventos ou negócios de 
qualquer natureza.

2%                    
-

3.04 - Locação, 
sublocação, 
arrendamento, direito de 
passagem ou permissão 
de uso, compartilhado ou 
não, de ferrovia, rodovia, 
postes, cabos, dutos e 
condutos de qualquer 
natureza.

2%                    
-

3.05 - Cessão de 
andaimes, palcos, 
coberturas e outras 
estruturas de uso 
temporário.

2%                    
-

                   
-

4 - Serviços de saúde, 
assistência médica e 
congêneres.

                   
-

4.01 - Medicina e 
biomedicina.

2%           
2.010,64 

4.02 - Análises clínicas, 
patologia, eletricidade 
médica, radioterapia, 
quimioterapia, ultra-
sonografia, ressonância 
magnética, radiologia, 
tomografia e congêneres.

2%                    
-

4.03 - Hospitais, clínicas, 
laboratórios, sanatórios, 
manicômios, casas de 
saúde, prontos-socorros, 
ambulatórios e
congêneres.

2%                    
-

4.04 - Instrumentação 
cirúrgica.

2%              
862,47 

4.05 - Acupuntura. 2%              
862,47 

4.06 - Enfermagem, 
inclusive serviços 
auxiliares.

2%              
862,47 

4.07 - Serviços 
farmacêuticos.

2%              
862,47 

4.08 - Terapia 
ocupacional, fisioterapia e 
fonoaudiologia.

2%              
862,47 

4.09 - Terapias de 
qualquer espécie 
destinadas ao tratamento 
físico, orgânico e mental.

2%              
862,47 

4.10 - Nutrição. 2%              
862,47 

4.11 - Obstetrícia. 2%              
862,47 

4.12 - Odontologia. 2%           
1.293,69 

4.13 - Ortóptica. 2%              
862,47 

4.14 - Próteses sob 
encomenda.

2%              
862,47 

4.15 - Psicanálise. 2%              
862,47 

4.16 - Psicologia. 2%              
862,47 

4.17 - Casas de repouso 
e de recuperação, 
creches, asilos e 
congêneres.

2%                    
-

4.18 - Inseminação 
artificial, fertilização in 
vitro e congêneres.

2%                    
-

4.19 - Bancos de sangue, 
leite, pele, olhos, óvulos, 
sêmen e congêneres.

2%                    
-

4.20 - Coleta de sangue, 
leite, tecidos, sêmen, 
órgãos e materiais 
biológicos de qualquer 
espécie.

2%                    
-

4.21 - Unidade de 
atendimento, assistência 
ou tratamento móvel e 
congêneres.

2%                    
-

4.22 - Planos de medicina 
de grupo ou individual e 
convênios para prestação 
de assistência médica, 
hospitalar, odontológica e 
congêneres.

2%                    
-

4.23 - Outros planos de 
saúde que se cumpram 
através de serviços de 
terceiros contratados,
credenciados, 
cooperados ou apenas 
pagos pelo operador do 
plano mediante indicação 
do beneficiário.

2%                    
-

                   
-

5 - Serviços de medicina 
e assistência veterinária e 
congêneres.

                   
-

5.01 - Medicina 
veterinária e zootecnia.

2%           
1.293,69 

5.02 - Hospitais, clínicas, 
ambulatórios, prontos-
socorros e congêneres, 
na área veterinária.

2%                    
-

5.03 - Laboratórios de 
análise na área 
veterinária.

2%                    
-

5.04 - Inseminação 
artificial, fertilização in 
vitro e congêneres.

2%                    
-

5.05 - Bancos de sangue 
e de órgãos e 
congêneres.

2%                    
-

5.06 - Coleta de sangue, 
leite, tecidos, sêmen, 
órgãos e materiais 
biológicos de qualquer 
espécie.

2%                    
-

5.07 - Unidade de 
atendimento, assistência 
ou tratamento móvel e 
congêneres.

2%                    
-

5.08 - Guarda, 
tratamento, 
amestramento, 
embelezamento, 
alojamento e congêneres.

2%              
142,86 

5.09 - Planos de 
atendimento e assistência 
médico-veterinária.

2%                    
-

                   
-

6 - Serviços de cuidados 
pessoais, estética, 
atividades físicas e 
congêneres.

                   
-

6.01 - Barbearia, 
cabeleireiros, manicuros, 
pedicuros e congêneres.

2%              
142,86 

6.02 - Esteticistas, 
tratamento de pele, 

2%              
142,86 

depilação e congêneres.
6.03 - Banhos, duchas, 
sauna, massagens e 
congêneres.

2%              
142,86 

6.04 - Ginástica, dança, 
esportes, natação, artes 
marciais e demais 
atividades físicas.

2%              
142,86 

6.05 - Centros de 
emagrecimento, spa e 
congêneres.

2%                    
-

6.06 - Aplicação de 
tatuagens, piercings e
congêneres.

2%              
574,09 

                   
-

7 - Serviços relativos a engenharia, 
arquitetura, geologia, urbanismo, 
construção civil, manutenção, 
limpeza, meio ambiente, 
saneamento e congêneres.

                   
-

7.01 - Engenharia, 
agronomia, agrimensura, 
arquitetura, geologia, 
urbanismo, paisagismo e 
congêneres.

2%           
1.148,19 

7.02 - Execução, por 
administração, 
empreitada ou 
subempreitada, de obras 
de construção civil, 
hidráulica ou elétrica e de 
outras obras 
semelhantes, inclusive 
sondagem, perfuração de 
poços, escavação, 
drenagem e irrigação, 
terraplanagem, 
pavimentação, 
concretagem e a 
instalação e montagem 
de produtos, peças e 
equipamentos (exceto o 
fornecimento de 
mercadorias produzidas 
pelo prestador de 
serviços fora do local da
prestação dos serviços, 
que fica sujeito ao ICMS).

2%              
288,37 

7.03 - Elaboração de 
planos diretores, estudos 
de viabilidade, estudos 
organizacionais e outros, 
relacionados com obras e 
serviços de engenharia; 
elaboração de 
anteprojetos, projetos 
básicos e projetos 
executivos para trabalhos 
de engenharia.

2%           
1.293,69 

7.04 - Demolição. 2%              
288,37 

7.05 - Reparação, 
conservação e reforma 
de edifícios, estradas, 
pontes, portos e 
congêneres (exceto o 
fornecimento de 
mercadorias produzidas 
pelo prestador dos 
serviços, fora do local da 
prestação dos serviços, 
que fica sujeito ao ICMS).

2%              
288,37 

7.06 - Colocação e 
instalação de tapetes, 
carpetes, assoalhos, 
cortinas, revestimentos 
de parede, vidros, 
divisórias, placas de 
gesso e congêneres, com 
material fornecido pelo 
tomador do serviço.

2%              
142,86 
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de direito de uso e 
congêneres.

                   
-

3.02 - Cessão de direito de 
uso de marcas e de sinais de 
propaganda.

2%                    
-

3.03 - Exploração de salões 
de festas, centro de 
convenções, escritórios 
virtuais, stands, quadras 
esportivas, estádios, ginásios, 
auditórios, casas de 
espetáculos, parques de 
diversões, canchas e 
congêneres, para realização 
de eventos ou negócios de 
qualquer natureza.

2%                    
-

3.04 - Locação, sublocação, 
arrendamento, direito de 
passagem ou permissão de 
uso, compartilhado ou não, de 
ferrovia, rodovia, postes, 
cabos, dutos e condutos de 
qualquer natureza.

2%                    
-

3.05 - Cessão de andaimes, 
palcos, coberturas e outras 
estruturas de uso temporário.

2%                    
-

                   
-

4 - Serviços de saúde, 
assistência médica e 
congêneres.

                   
-

4.01 - Medicina e biomedicina. 2%           
2.010,64 

4.02 - Análises clínicas, 
patologia, eletricidade médica, 
radioterapia, quimioterapia, 
ultra-sonografia, ressonância 
magnética, radiologia, 
tomografia e congêneres.

2%                    
-

4.03 - Hospitais, clínicas, 
laboratórios, sanatórios, 
manicômios, casas de saúde, 
prontos-socorros, 
ambulatórios e congêneres.

2%                    
-

4.04 - Instrumentação 
cirúrgica.

2%              
862,47 

4.05 - Acupuntura. 2%              
862,47 

4.06 - Enfermagem, inclusive 
serviços auxiliares.

2%              
862,47 

4.07 - Serviços farmacêuticos. 2%              
862,47 

4.08 - Terapia ocupacional, 
fisioterapia e fonoaudiologia.

2%              
862,47 

4.09 - Terapias de qualquer 
espécie destinadas ao
tratamento físico, orgânico e 
mental.

2%              
862,47 

4.10 - Nutrição. 2%              
862,47 

4.11 - Obstetrícia. 2%              
862,47 

4.12 - Odontologia. 2%           
1.293,69 

4.13 - Ortóptica. 2%              
862,47 

4.14 - Próteses sob 
encomenda.

2%              
862,47 

4.15 - Psicanálise. 2%              
862,47 

4.16 - Psicologia. 2%              
862,47 

4.17 - Casas de repouso e de 
recuperação, creches, asilos e 
congêneres.

2%                    
-

4.18 - Inseminação artificial, 
fertilização in vitro e 
congêneres.

2%                    
-

4.19 - Bancos de sangue, 
leite, pele, olhos, óvulos, 
sêmen e congêneres.

2%                    
-

4.20 - Coleta de sangue, leite, 2%                    

tecidos, sêmen, órgãos e 
materiais biológicos de 
qualquer espécie.

-

4.21 - Unidade de 
atendimento, assistência ou 
tratamento móvel e 
congêneres.

2%                    
-

4.22 - Planos de medicina de 
grupo ou individual e 
convênios para prestação de 
assistência médica, 
hospitalar, odontológica e 
congêneres.

2%                    
-

4.23 - Outros planos de saúde 
que se cumpram através de 
serviços de terceiros 
contratados, credenciados, 
cooperados ou apenas pagos 
pelo operador do plano 
mediante indicação do 
beneficiário.

2%                    
-

                   
-

5 - Serviços de medicina e 
assistência veterinária e 
congêneres.

                   
-

5.01 - Medicina veterinária e 
zootecnia.

2%           
1.293,69 

5.02 - Hospitais, clínicas, 
ambulatórios, prontos-
socorros e congêneres, na 
área veterinária.

2%                    
-

5.03 - Laboratórios de análise 
na área veterinária.

2%                    
-

5.04 - Inseminação artificial, 
fertilização in vitro e 
congêneres.

2%                    
-

5.05 - Bancos de sangue e de 
órgãos e congêneres.

2%                    
-

5.06 - Coleta de sangue, leite, 
tecidos, sêmen, órgãos e 
materiais biológicos de 
qualquer espécie.

2%                    
-

5.07 - Unidade de 
atendimento, assistência ou 
tratamento móvel e 
congêneres.

2%                    
-

5.08 - Guarda, tratamento, 
amestramento, 
embelezamento, alojamento e 
congêneres.

2%              
142,86 

5.09 - Planos de atendimento 
e assistência médico-
veterinária.

2%                    
-

                   
-

6 - Serviços de cuidados 
pessoais, estética, atividades 
físicas e congêneres.

                   
-

6.01 - Barbearia, 
cabeleireiros, manicuros, 
pedicuros e congêneres.

2%              
142,86 

6.02 - Esteticistas, tratamento 
de pele, depilação e 
congêneres.

2%              
142,86 

6.03 - Banhos, duchas, sauna, 
massagens e congêneres.

2%              
142,86 

6.04 - Ginástica, dança, 
esportes, natação, artes 
marciais e demais atividades 
físicas.

2%              
142,86 

6.05 - Centros de 
emagrecimento, spa e 
congêneres.

2%                    
-

6.06 - Aplicação de 
tatuagens, piercings e
congêneres.

2%              
574,09 

                   
-

7 - Serviços relativos a engenharia, 
arquitetura, geologia, urbanismo, 
construção civil, manutenção, 

                   
-

limpeza, meio ambiente, 
saneamento e congêneres.

7.01 - Engenharia, agronomia, 
agrimensura, arquitetura, 
geologia, urbanismo, 
paisagismo e congêneres.

2%           
1.148,19 

7.02 - Execução, por 
administração, empreitada ou 
subempreitada, de obras de 
construção civil, hidráulica ou 
elétrica e de outras obras 
semelhantes, inclusive 
sondagem, perfuração de 
poços, escavação, drenagem 
e irrigação, terraplanagem, 
pavimentação, concretagem e 
a instalação e montagem de 
produtos, peças e 
equipamentos (exceto o 
fornecimento de mercadorias 
produzidas pelo prestador de 
serviços fora do local da
prestação dos serviços, que 
fica sujeito ao ICMS).

2%              
288,37 

7.03 - Elaboração de planos 
diretores, estudos de 
viabilidade, estudos 
organizacionais e outros, 
relacionados com obras e 
serviços de engenharia; 
elaboração de anteprojetos, 
projetos básicos e projetos 
executivos para trabalhos de 
engenharia.

2%           
1.293,69 

7.04 - Demolição. 2%              
288,37 

7.05 - Reparação, 
conservação e reforma de 
edifícios, estradas, pontes, 
portos e congêneres (exceto o 
fornecimento de mercadorias 
produzidas pelo prestador dos 
serviços, fora do local da 
prestação dos serviços, que 
fica sujeito ao ICMS).

2%              
288,37 

7.06 - Colocação e instalação 
de tapetes, carpetes, 
assoalhos, cortinas, 
revestimentos de parede, 
vidros, divisórias, placas de 
gesso e congêneres, com 
material fornecido pelo 
tomador do serviço.

2%              
142,86 

7.07 - Recuperação, 
raspagem, polimento e 
lustração de pisos e 
congêneres.

2%              
142,86 

7.08 - Calafetação. 2%              
142,86 

7.09 - Varrição, coleta, 
remoção, incineração, 
tratamento, reciclagem, 
separação e destinação final 
de lixo, rejeitos e outros 
resíduos quaisquer.

2%              
142,86 

7.10 - Limpeza, manutenção e 
conservação de vias e 
logradouros públicos, imóveis, 
chaminés, piscinas, parques, 
jardins e congêneres.

2%              
142,86 

7.11 - Decoração e 
jardinagem, inclusive corte e 
poda de árvores.

2%              
288,37 

7.12 - Controle e tratamento 
de efluentes de qualquer 
natureza e de agentes físicos, 
químicos e biológicos.

2%              
288,37 

7.13 - Dedetização, 
desinfecção, desinsetização, 
imunização, higienização, 
desratização, pulverização e 
congêneres.

2%              
142,86 

7.16 - Florestamento, 
reflorestamento, semeadura, 
adubação reparação de solo, 
plantio, silagem, colheita, 
corte e descascamento de 
árvores, silvicultura, 
exploração florestal e dos 
serviços congêneres 
indissociáveis da formação, 
manutenção e colheita de 
florestas, para quaisquer fins 
e por quaisquer meios.

2%              
142,86 

7.17 - Escoramento, 
contenção de encostas e 
serviços congêneres.

2%              
142,86 

7.18 - Limpeza e dragagem 
de rios, portos, canais, baías, 
lagos, lagoas, represas, 
açudes e congêneres.

2%              
142,86 

7.19 - Acompanhamento e 
fiscalização da execução de 
obras de engenharia, 
arquitetura e urbanismo.

2%           
1.293,69 

7.20 - Aerofotogrametria 
(inclusive interpretação), 
cartografia, mapeamento, 
levantamentos topográficos, 
batimétricos, geográficos, 
geodésicos, geológicos, 
geofísicos e congêneres.

2%              
288,37 

7.21 - Pesquisa, perfuração, 
cimentação, mergulho, 
perfilagem, concretação, 
testemunhagem, pescaria, 
estimulação e outros serviços 
relacionados com a 
exploração e explotação de
petróleo, gás natural e de 
outros recursos minerais.

2%              
288,37 

7.22 - Nucleação e 
bombardeamento de nuvens e 
congêneres.

2%                    
-

                   
-

8 - Serviços de educação, ensino, 
orientação pedagógica e 
educacional, instrução, treinamento 
e avaliação pessoal de qualquer 
grau ou natureza.

                   
-

8.01 - Ensino regular pré-
escolar, fundamental, médio e 
superior.

2%                    
-

8.02 - Instrução, treinamento, 
orientação pedagógica e 
educacional, avaliação de 
conhecimentos de qualquer 
natureza.

2%              
288,37 

                   
-

9 - Serviços relativos a 
hospedagem, turismo, 
viagens e congêneres.

                   
-

9.01 - Hospedagem de 
qualquer natureza em hotéis, 
apart-service condominiais, 
flat, apart-hotéis, hotéis 
residência, residence-service, 
suite service, hotelaria 
marítima, motéis, pensões e 
congêneres; ocupação por 
temporada com fornecimento 
de serviço (o valor da 
alimentação e gorjeta, quando 
incluído no preço da diária, 
fica sujeito ao Imposto Sobre 
Serviços).

2%                    
-

9.02 - Agenciamento, 
organização, promoção, 
intermediação e execução de 
programas de turismo, 
passeios, viagens, excursões, 
hospedagens e congêneres.

2%              
142,86 

9.03 - Guias de turismo. 2%              
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142,86 
                   
-

10 - Serviços de 
intermediação e congêneres.

                   
-

10.01 - Agenciamento, 
corretagem ou intermediação 
de câmbio, de seguros, de 
cartões de crédito, de planos 
de saúde e de planos de 
previdência privada.

2%              
288,37 

10.02 - Agenciamento, 
corretagem ou intermediação 
de títulos em geral, valores 
mobiliários e contratos 
quaisquer.

2%              
288,37 

10.03 - Agenciamento, 
corretagem ou intermediação 
de direitos de propriedade 
industrial, artística ou literária.

2%              
431,23 

10.04 - Agenciamento, 
corretagem ou intermediação 
de contratos de arrendamento 
mercantil (leasing), de 
franquia (franchising) e de 
faturização (factoring).

2%              
288,37 

10.05 - Agenciamento, 
corretagem ou intermediação 
de bens móveis ou imóveis, 
não abrangidos em outros 
itens ou subitens, inclusive 
aqueles realizados no âmbito 
de Bolsas de Mercadorias e 
Futuros, por quaisquer meios.

2%              
288,37 

10.06 - Agenciamento 
marítimo.

2%              
288,37 

10.07 - Agenciamento de 
notícias.

2%              
288,37 

10.08 - Agenciamento de 
publicidade e propaganda, 
inclusive o agenciamento de 
veiculação por quaisquer 
meios.

2%              
288,37 

10.09 - Representação de 
qualquer natureza, inclusive 
comercial.

2%              
288,37 

10.10 - Distribuição de bens 
de terceiros.

2%              
576,73 
                   
-

11 - Serviços de guarda, 
estacionamento, 
armazenamento, vigilância e 
congêneres.

                   
-

11.01 - Guarda e 
estacionamento de veículos 
terrestres automotores, de 
aeronaves e de embarcações.

2%              
142,86 

11.02 - Vigilância, segurança 
ou monitoramento de bens, 
pessoas e semoventes.

2%              
142,86 

11.03 - Escolta, inclusive de 
veículos e cargas.

2%              
142,86 

11.04 - Armazenamento, 
depósito, carga, descarga, 
arrumação e guarda de bens 
de qualquer espécie.

2%              
142,86 

                   
-

12 - Serviços de diversões, 
lazer, entretenimento e 
congêneres.

                   
-

12.01 - Espetáculos teatrais. 2%                    
-

12.02 - Exibições 
cinematográficas.

2%                    
-

12.03 - Espetáculos 
circenses.

2%                    
-

12.04 - Programas de 
auditório.

2%                    
-

12.05 - Parques de diversões, 
centros de lazer e 

2%                    
-

congêneres.
12.06 - Boates, taxi-dancing e 
congêneres.

2%                    
-

12.07 - Shows, ballet, danças, 
desfiles, bailes, óperas, 
concertos, recitais, festivais e 
congêneres.

2%                    
-

12.08 - Feiras, exposições, 
congressos e congêneres.

2%                    
-

12.09 - Bilhares, boliches e 
diversões eletrônicas ou não.

2%                    
-

12.10 - Corridas e 
competições de animais.

2%                    
-

12.11 - Competições 
esportivas ou de destreza 
física ou intelectual, com ou 
sem a participação do 
espectador.

2%                    
-

12.12 - Execução de música. 2%              
288,37 

12.13 - Produção, mediante 
ou sem encomenda prévia, de 
eventos, espetáculos, 
entrevistas, shows, ballet, 
danças, desfiles, bailes, 
teatros, óperas, concertos, 
recitais, festivais e 
congêneres.

2%              
288,37 

12.14 - Fornecimento de 
música para ambientes 
fechados ou não, mediante 
transmissão por qualquer 
processo.

2%                    
-

12.15 - Desfiles de blocos 
carnavalescos ou folclóricos, 
trios elétricos e congêneres.

2%                    
-

12.16 - Exibição de filmes, 
entrevistas, musicais, 
espetáculos, shows, 
concertos, desfiles, óperas, 
competições esportivas, de 
destreza intelectual ou 
congêneres.

2%                    
-

12.17 - Recreação e 
animação, inclusive em festas 
e eventos de qualquer 
natureza.

2%              
288,37 

                   
-

13 - Serviços relativos a 
fonografia, fotografia, 
cinematografia e reprografia.

                   
-

13.02 - Fonografia ou 
gravação de sons, inclusive 
trucagem, dublagem, 
mixagem e congêneres.

                   
-

             
288,37 

13.03 - Fotografia e 
cinematografia, inclusive 
revelação, ampliação, cópia, 
reprodução, trucagem e 
congêneres.

2%              
288,37 

13.04 - Reprografia, 
microfilmagem e digitalização.

2%              
288,37 

13.05 - Composição gráfica, 
inclusive confecção de 
impressos gráficos, 
fotocomposição, clicheria, 
zincografia, litografia e 
fotolitografia, exceto se 
destinados a posterior 
operação de comercialização 
ou industrialização, ainda que 
incorporados, de qualquer 
forma, a outra mercadoria que 
deva ser objeto de posterior 
circulação, tais como bulas, 
rótulos, etiquetas, caixas, 
cartuchos, embalagens e 
manuais técnicos e de 
instrução, quando ficarão 
sujeitos ao ICMS.

2%              
288,37 

                   

-
14 - Serviços relativos a bens 
de terceiros.

                   
-

14.01 - Lubrificação, limpeza, 
lustração, revisão, carga e 
recarga, conserto, 
restauração, blindagem, 
manutenção e conservação 
de máquinas, veículos, 
aparelhos, equipamentos, 
motores, elevadores ou de 
qualquer objeto (exceto peças 
e partes empregadas, que 
ficam sujeitas ao ICMS).

2%              
142,86 

14.02 - Assistência técnica. 2%              
862,47 

14.03 - Recondicionamento
de motores (exceto peças e 
partes empregadas, que ficam 
sujeitas ao ICMS).

2%              
142,86 

14.04 - Recauchutagem ou 
regeneração de pneus.

2%                    
-

14.05 - Restauração, 
recondicionamento, 
acondicionamento, pintura, 
beneficiamento, lavagem, 
secagem, tingimento, 
galvanoplastia, anodização, 
corte, recorte, plastificação, 
costura, acabamento, 
polimento e congêneres de 
objetos quaisquer.

2%              
142,86 

14.06 - Instalação e 
montagem de aparelhos, 
máquinas e equipamentos, 
inclusive montagem industrial, 
prestados ao usuário final, 
exclusivamente com material 
por ele fornecido.

2%                    
-

14.07 - Colocação de 
molduras e congêneres.

2%              
142,86 

14.08 - Encadernação, 
gravação e douração de 
livros, revistas e congêneres.

2%              
142,86 

14.09 - Alfaiataria e costura, 
quando o material for 
fornecido pelo usuário final, 
exceto aviamento.

2%              
142,86 

14.10 - Tinturaria e 
lavanderia.

2%              
142,86 

14.11 - Tapeçaria e reforma 
de estofamentos em geral.

2%              
142,86 

14.12 - Funilaria e 
lanternagem.

2%              
142,86 

14.13 - Carpintaria e 
serralheria.

2%              
142,86 

14.14 - Guincho 
intramunicipal, guindaste e 
içamento.

2%                    
-

                   
-

15 - Serviços relacionados ao setor 
bancário ou financeiro, inclusive 
aqueles prestados por instituições 
financeiras autorizadas a funcionar 
pela União ou por quem de direito.

                   
-

15.01 - Administração de 
fundos quaisquer, de 
consórcio, de cartão de 
crédito ou débito e 
congêneres, de carteira de 
clientes, de cheques pré-
datados e congêneres.

5%                    
-

15.02 - Abertura de contas em 
geral, inclusive conta-
corrente, conta de 
investimentos e aplicação e 
caderneta de poupança, no 
País e no exterior, bem como 
a manutenção das referidas 
contas ativas e inativas.

5%                    
-

15.03 - Locação e 
manutenção de cofres 
particulares, de terminais 
eletrônicos, de terminais de 
atendimento e de bens e 
equipamentos em geral.

5%                    
-

15.04 - Fornecimento ou 
emissão de atestados em 
geral, inclusive atestado de 
idoneidade, atestado de 
capacidade financeira e 
congêneres.

5%                    
-

15.05 - Cadastro, elaboração 
de ficha cadastral, renovação 
cadastral e congêneres, 
inclusão ou exclusão no 
Cadastro de Emitentes de 
Cheques sem Fundos - CCF 
ou em quaisquer outros 
bancos cadastrais.

5%                   
-

15.06 - Emissão, reemissão e
fornecimento de avisos, 
comprovantes e documentos 
em geral; abono de firmas; 
coleta e entrega de 
documentos, bens e valores; 
comunicação com outra 
agência ou com a 
administração central; 
licenciamento eletrônico de 
veículos; transferência de 
veículos; agenciamento 
fiduciário ou depositário; 
devolução de bens em 
custódia.

5%                    
-

15.07 - Acesso, 
movimentação, atendimento e 
consulta a contas em geral, 
por qualquer meio ou 
processo, inclusive por 
telefone, fac-símile, internet e 
telex, acesso a terminais de 
atendimento, inclusive vinte e 
quatro horas; acesso a outro 
banco e a rede compartilhada; 
fornecimento de saldo, extrato 
e demais informações 
relativas a contas em geral, 
por qualquer meio ou 
processo.

5%                    
-

15.08 - Emissão, reemissão, 
alteração, cessão, 
substituição, cancelamento e 
registro de contrato de crédito; 
estudo, análise e avaliação de 
operações de crédito; 
emissão, concessão, 
alteração ou contratação de 
aval, fiança, anuência e 
congêneres; serviços relativos 
a abertura de crédito, para 
quaisquer fins.

5%                    
-

15.09 - Arrendamento 
mercantil (leasing) de 
quaisquer bens, inclusive 
cessão de direitos e 
obrigações, substituição de 
garantia, alteração, 
cancelamento e registro de 
contrato, e demais serviços 
relacionados ao arrendamento 
mercantil (leasing).

5%                    
-

15.10 - Serviços relacionados 
a cobranças, recebimentos ou 
pagamentos em geral, de 
títulos quaisquer, de contas 
ou carnês, de câmbio, de 
tributos e por conta de 
terceiros, inclusive os 
efetuados por meio eletrônico, 
automático ou por máquinas 
de atendimento; fornecimento 
de posição de cobrança, 
recebimento ou pagamento; 

5%                    
-
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emissão de carnês, fichas de 
compensação, impressos e 
documentos em geral.

15.11 - Devolução de títulos, 
protesto de títulos, sustação 
de protesto, manutenção de 
títulos, reapresentação de 
títulos, e demais serviços a 
eles relacionados.

5%                    
-

15.12 - Custódia em geral, 
inclusive de títulos e valores 
mobiliários.

5%                    
-

15.13 - Serviços relacionados 
a operações de câmbio em 
geral, edição, alteração, 
prorrogação, cancelamento e 
baixa de contrato de câmbio; 
emissão de registro de 
exportação ou de crédito; 
cobrança ou depósito no 
exterior; emissão, 
fornecimento e cancelamento
de cheques de viagem; 
fornecimento, transferência, 
cancelamento e demais 
serviços relativos a carta de 
crédito de importação, 
exportação e garantias 
recebidas; envio e 
recebimento de mensagens 
em geral relacionadas a 
operações de câmbio.

5%                    
-

15.14 - Fornecimento, 
emissão, reemissão, 
renovação e manutenção de 
cartão magnético, cartão de 
crédito, cartão de débito, 
cartão salário e congêneres.

5%                    
-

15.15 - Compensação de 
cheques e títulos quaisquer; 
serviços relacionados a 
depósito, inclusive depósito 
identificado, a saque de 
contas quaisquer, por 
qualquer meio ou processo, 
inclusive em terminais 
eletrônicos e de atendimento.

5%                    
-

15.16 - Emissão, reemissão, 
liquidação, alteração, 
cancelamento e baixa de 
ordens de pagamento, ordens 
de crédito e similares, por 
qualquer meio ou processo; 
serviços relacionados à 
transferência de valores, 
dados, fundos, pagamentos e 
similares, inclusive entre 
contas em geral.

5%                    
-

15.17 - Emissão, 
fornecimento, devolução, 
sustação, cancelamento e 
oposição de cheques 
quaisquer, avulso ou por 
talão.

5%                    
-

15.18 - Serviços relacionados 
a crédito imobiliário, avaliação 
e vistoria de imóvel ou obra, 
análise técnica e jurídica, 
emissão, reemissão, 
alteração, transferência e 
renegociação de contrato, 
emissão e reemissão do 
termo de quitação e demais 
serviços relacionados a 
crédito imobiliário.

5%                    
-

                   
-

16 - Serviços de transporte de 
natureza municipal.

                   
-

16.01 - Serviços de transporte 
coletivo municipal rodoviário, 
metroviário, ferroviário e 
aquaviário de passageiros.

2%              
288,37 

16.02 - Outros serviços de 
transporte de natureza 
municipal.

2%              
288,37 

                   
-

17 - Serviços de apoio 
técnico, administrativo, 
jurídico, contábil, comercial e 
congêneres.

                   
-

17.01 - Assessoria ou 
consultoria de qualquer 
natureza, não contida em 
outros itens desta lista; 
análise, exame, pesquisa, 
coleta, compilação e 
fornecimento de dados e 
informações de qualquer 
natureza, inclusive cadastro e 
similares.

2%           
1.293,69 

17.02 - Datilografia, digitação, 
estenografia, expediente, 
secretaria em geral, resposta 
audível, redação, edição, 
interpretação, revisão, 
tradução, apoio e infra-
estrutura administrativa e 
congêneres.

2%              
142,86 

17.03 - Planejamento, 
coordenação, programação 
ou organização técnica, 
financeira ou administrativa.

2%           
1.293,69 

17.04 - Recrutamento, 
agenciamento, seleção e 
colocação de mão-de-obra.

2%              
142,86 

17.05 - Fornecimento de mão-
de-obra, mesmo em caráter 
temporário, inclusive de 
empregados ou 
trabalhadores, avulsos ou 
temporários, contratados pelo 
prestador de serviço.

2%                    
-

17.06 - Propaganda e 
publicidade, inclusive 
promoção de vendas, 
planejamento de campanhas 
ou sistemas de publicidade, 
elaboração de desenhos, 
textos e demais materiais 
publicitários.

2%              
288,37 

17.08 - Franquia (franchising). 2%                    
-

17.09 - Perícias, laudos, 
exames técnicos e análises
técnicas.

2%              
288,37 

17.10 - Planejamento, 
organização e administração 
de feiras, exposições, 
congressos e congêneres.

2%              
142,86 

17.11 - Organização de festas 
e recepções; bufê (exceto o 
fornecimento de alimentação 
e bebidas, que fica sujeito ao 
ICMS).

2%              
142,86 

17.12 - Administração em 
geral, inclusive de bens e 
negócios de terceiros.

2%              
431,23 

17.13 - Leilão e congêneres. 2%              
142,86 

17.14 - Advocacia. 2%              
862,47 

17.15 - Arbitragem de 
qualquer espécie, inclusive 
jurídica.

2%              
142,86 

17.16 - Auditoria. 2%           
1.293,69 

17.17 - Análise de 
Organização e Métodos.

2%           
1.293,69 

17.18 - Atuária e cálculos 2%              

técnicos de qualquer 
natureza.

862,47 

17.19 - Contabilidade, 
inclusive serviços técnicos e 
auxiliares.

2%           
1.293,69 

17.20 - Consultoria e 
assessoria econômica ou 
financeira.

2%           
1.293,69 

17.21 - Estatística. 2%              
862,47 

17.22 - Cobrança em geral. 2%              
862,47 

17.23 - Assessoria, análise, 
avaliação, atendimento, 
consulta, cadastro, seleção, 
gerenciamento de 
informações, administração 
de contas a receber ou a 
pagar e em geral, 
relacionados a operações de 
faturização (factoring).

2%           
1.293,69 

17.24 - Apresentação de 
palestras, conferências, 
seminários e congêneres.

2%              
288,37 

17.25 - Inserção de textos, 
desenhos e outros materiais 
de propaganda e publicidade, 
em qualquer meio (exceto em 
livros, jornais, periódicos e 
nas modalidades de serviços 
de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens de recepção 
livre e gratuita).

2%              
288,37 

                   
-

18 - Serviços de regulação de 
sinistros vinculados a contratos de 
seguros; inspeção e avaliação de 
riscos para cobertura de contratos 
de seguros; prevenção e gerência 
de riscos seguráveis e congêneres.

                   
-

18.01 - Serviços de regulação 
de sinistros vinculados a 
contratos de seguros; 
inspeção e avaliação de 
riscos para cobertura de 
contratos de seguros; 
prevenção e gerência de 
riscos seguráveis e 
congêneres.

2%              
288,37 

                   
-

19 - Serviços de distribuição e 
venda de bilhetes e demais 
produtos de loteria, bingos, cartões, 
pules ou cupons de apostas, 
sorteios, prêmios, inclusive os 
decorrentes de títulos de 
capitalização e congêneres.

                   
-

19.01 - Serviços de 
distribuição e venda de 
bilhetes e demais produtos de 
loteria, bingos, cartões, pules 
ou cupons de apostas, 
sorteios, prêmios, inclusive os 
decorrentes de títulos de 
capitalização e congêneres.

2%              
714,32 

                   
-

20 - Serviços portuários, 
aeroportuários, ferroportuários, de 
terminais rodoviários, ferroviários e 
metroviários.

                   
-

20.01 - Serviços portuários, 
ferroportuários, utilização de 
porto, movimentação de 
passageiros, reboque de 
embarcações, rebocador 
escoteiro, atracação, 
desatracação, serviços de 
praticagem, capatazia, 
armazenagem de qualquer 
natureza, serviços acessórios, 

2%                    
-

movimentação de 
mercadorias, serviços de 
apoio marítimo, de 
movimentação ao largo, 
serviços de armadores, estiva, 
conferência, logística e 
congêneres.
20.02 - Serviços 
aeroportuários, utilização de 
aeroporto, movimentação de 
passageiros, armazenagem 
de qualquer natureza, 
capatazia, movimentação de 
aeronaves, serviços de apoio 
aeroportuários, serviços 
acessórios, movimentação de 
mercadorias, logística e 
congêneres.

2%                    
-

20.03 - Serviços de terminais 
rodoviários, ferroviários, 
metroviários, movimentação 
de passageiros, mercadorias, 
inclusive    suas operações, 
logística e congêneres.

2%                    
-

                   
-

21 - Serviços de registros 
públicos, cartorários e 
notariais.

                   
-

21.01 - Serviços de registros 
públicos, cartorários e 
notariais.

2%                    
-

                   
-

22 - Serviços de exploração 
de rodovia.

                   
-

22.01 - Serviços de 
exploração de rodovia 
mediante cobrança de preço 
ou pedágio dos usuários, 
envolvendo execução de 
serviços de conservação, 
manutenção, melhoramentos 
para adequação de 
capacidade e segurança de 
trânsito, operação, 
monitoração, assistência aos 
usuários e outros serviços 
definidos em contratos, atos 
de concessão ou de 
permissão ou em     normas 
oficiais.

5%                    
-

                   
-

23 - Serviços de programação 
e comunicação visual, 
desenho industrial e 
congêneres.

                   
-

23.01 - Serviços de 
programação e comunicação 
visual, desenho industrial e 
congêneres.

2%              
288,37 

                   
-

24 - Serviços de chaveiros, 
confecção de carimbos, placas, 
sinalização visual, banners, 
adesivos e congêneres.

                   
-

24.01 - Serviços de chaveiros, 
confecção de carimbos, 
placas, sinalização visual, 
banners, adesivos e 
congêneres.

2%              
142,86 

                   
-

25 - Serviços funerários.                    
-

25.01 - Funerais, inclusive 
fornecimento de caixão, urna 
ou esquifes; aluguel de 
capela; transporte do corpo 
cadavérico; fornecimento de 
flores, coroas e outros 

2%                    
-
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paramentos; desembaraço de 
certidão de óbito; 
fornecimento de véu, essa e 
outros adornos; 
embalsamento, 
embelezamento, conservação 
ou restauração de cadáveres.
25.02 - Translado 
intramunicipal e cremação de 
corpos e partes de corpos 
cadavéricos.

2%                    
-

25.03 - Planos ou convênio 
funerários.

2%                    
-

25.04 - Manutenção e 
conservação de jazigos e 
cemitérios.

2%                    
-

25.05 - Cessão de uso de 
espaços em cemitérios para 
sepultamento.

2%                    
-

                   
-

26 - Serviços de coleta, remessa ou 
entrega de correspondências, 
documentos, objetos, bens ou 
valores, inclusive pelos correios e 
suas agências franqueadas; 
courrier e congêneres.

                   
-

26.01 - Serviços de coleta, 
remessa ou entrega de 
correspondências, 
documentos, objetos, bens ou 
valores, inclusive pelos 
correios e suas agências 
franqueadas; courrier e 
congêneres.

2%              
142,86 

                   
-

27 - Serviços de assistência 
social.

                   
-

27.01 - Serviços de 
assistência social.

2%              
574,09 

2%                    
-

28 - Serviços de avaliação de 
bens e serviços de qualquer 
natureza.

2%                    
-

28.01 - Serviços de avaliação 
de bens e serviços de 
qualquer natureza.

2%              
288,37 

                   
-

29 - Serviços de 
biblioteconomia.

                   
-

29.01 - Serviços de 
biblioteconomia.

2%              
288,37 
                   
-

30 - Serviços de biologia, 
biotecnologia e química.

                   
-

30.01 - Serviços de biologia, 
biotecnologia e química.

2%              
862,47 
                   
-

31 - Serviços técnicos em 
edificações, eletrônica, 
eletrotécnica, mecânica, 
telecomunicações e congêneres.

                   
-

31.01 - Serviços técnicos em 
edificações, eletrônica, 
eletrotécnica, mecânica, 
telecomunicações e 
congêneres.

2%              
288,37 

                   
-

32 - Serviços de desenhos 
técnicos.

                   
-

32.01 - Serviços de desenhos 
técnicos.

2%              
288,37 
                   
-

33 - Serviços de desembaraço 
aduaneiro, comissários, 

                   
-

despachantes e congêneres.
33.01 - Serviços de 
desembaraço aduaneiro, 
comissários, despachantes e 
congêneres.

2%              
574,09 

                   
-

34 - Serviços de investigações 
particulares, detetives e 
congêneres.

                   
-

34.01 - Serviços de 
investigações particulares, 
detetives e congêneres.

2%              
431,23 

                   
-

35 - Serviços de reportagem, 
assessoria de imprensa, 
jornalismo e relações 
públicas.

                   
-

35.01 - Serviços de 
reportagem, assessoria de 
imprensa, jornalismo e 
relações públicas.

2%              
288,37 

                   
-

36 - Serviços de meteorologia.                    
-

36.01 - Serviços de 
meteorologia.

2%              
288,37 
                   
-

37 - Serviços de artistas, 
atletas, modelos e manequins.

                   
-

37.01 - Serviços de artistas, 
atletas, modelos e manequins.

2%              
142,86 
                   
-

38 - Serviços de museologia.                    
-

38.01 - Serviços de 
museologia.

2%              
142,86 
                   
-

39 - Serviços de ourivesaria e 
lapidação.

                   
-

39.01 - Serviços de 
ourivesaria e lapidação 
(quando o material for 
fornecido pelo tomador do 
serviço).

2%              
142,86 

                   
-

40 - Serviços relativos a obras 
de arte sob encomenda.

                   
-

40.01 - Obras de arte sob 
encomenda.

2%              
142,86 

paramentos; desembaraço de 
certidão de óbito; 
fornecimento de véu, essa e 
outros adornos; 
embalsamento, 
embelezamento, conservação 
ou restauração de cadáveres.
25.02 - Translado 
intramunicipal e cremação de 
corpos e partes de corpos 
cadavéricos.

2%                    
-

25.03 - Planos ou convênio 
funerários.

2%                    
-

25.04 - Manutenção e 
conservação de jazigos e 
cemitérios.

2%                    
-

25.05 - Cessão de uso de 
espaços em cemitérios para 
sepultamento.

2%                    
-

                   
-

26 - Serviços de coleta, remessa ou 
entrega de correspondências, 
documentos, objetos, bens ou 
valores, inclusive pelos correios e 
suas agências franqueadas; 
courrier e congêneres.

                   
-

26.01 - Serviços de coleta, 
remessa ou entrega de 
correspondências, 
documentos, objetos, bens ou 
valores, inclusive pelos 
correios e suas agências 
franqueadas; courrier e 
congêneres.

2%              
142,86 

                   
-

27 - Serviços de assistência 
social.

                   
-

27.01 - Serviços de 
assistência social.

2%              
574,09 

2%                    
-

28 - Serviços de avaliação de 
bens e serviços de qualquer 
natureza.

2%                    
-

28.01 - Serviços de avaliação 
de bens e serviços de 
qualquer natureza.

2%              
288,37 

                   
-

29 - Serviços de 
biblioteconomia.

                   
-

29.01 - Serviços de 
biblioteconomia.

2%              
288,37 
                   
-

30 - Serviços de biologia, 
biotecnologia e química.

                   
-

30.01 - Serviços de biologia, 
biotecnologia e química.

2%              
862,47 
                   
-

31 - Serviços técnicos em 
edificações, eletrônica, 
eletrotécnica, mecânica, 
telecomunicações e congêneres.

                   
-

31.01 - Serviços técnicos em 
edificações, eletrônica, 
eletrotécnica, mecânica, 
telecomunicações e 
congêneres.

2%              
288,37 

                   
-

32 - Serviços de desenhos 
técnicos.

                   
-

32.01 - Serviços de desenhos 
técnicos.

2%              
288,37 
                   
-

33 - Serviços de desembaraço 
aduaneiro, comissários, 

                   
-

despachantes e congêneres.
33.01 - Serviços de 
desembaraço aduaneiro, 
comissários, despachantes e 
congêneres.

2%              
574,09 

                   
-

34 - Serviços de investigações 
particulares, detetives e 
congêneres.

                   
-

34.01 - Serviços de 
investigações particulares, 
detetives e congêneres.

2%              
431,23 

                   
-

35 - Serviços de reportagem, 
assessoria de imprensa, 
jornalismo e relações 
públicas.

                   
-

35.01 - Serviços de 
reportagem, assessoria de 
imprensa, jornalismo e 
relações públicas.

2%              
288,37 

                   
-

36 - Serviços de meteorologia.                    
-

36.01 - Serviços de 
meteorologia.

2%              
288,37 
                   
-

37 - Serviços de artistas, 
atletas, modelos e manequins.

                   
-

37.01 - Serviços de artistas, 
atletas, modelos e manequins.

2%              
142,86 
                   
-

38 - Serviços de museologia.                    
-

38.01 - Serviços de 
museologia.

2%              
142,86 
                   
-

39 - Serviços de ourivesaria e 
lapidação.

                   
-

39.01 - Serviços de 
ourivesaria e lapidação 
(quando o material for 
fornecido pelo tomador do 
serviço).

2%              
142,86 

                   
-

40 - Serviços relativos a obras 
de arte sob encomenda.

                   
-

40.01 - Obras de arte sob 
encomenda.

2%              
142,86 

LEI COMPLEMENTAR Nº 295, de 28 de 
setembro de 2017.

Acresce os §§ 1º e 2º, ao art. 7º, da Lei 
Complementar Municipal nº 189/2011, que 
dispõe sobre arborização urbana no Muni-
cípio de Jaguariúna, e dá outras providên-
cias.

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Esta-
do de São Paulo etc.,
FAÇO SABER que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono e promulgo a se-
guinte lei complementar:
Art. 1º O art. 7º, da Lei Complementar Mu-
nicipal nº 189, de 27 de junho de 2011, al-
terada pela Lei Complementar Municipal nº 
218, de 19 de dezembro de 2012, passa a 
vigorar acrescido dos seguintes §§ 1º e 2º:
“Art. 7º ..........................

§ 1º Deverá ser instalado o “Espaço Árvore” 
nas calçadas, defronte a cada lote, reser-
vando para a árvore que exista ou venha a 
ser plantada, um espaço livre e permeável, 
em seu redor, que deve ter como medidas 
mínimas a largura de 40% (quarenta por 
cento) da largura da calçada e, para o com-
primento, o dobro da metragem da largura, 
situado a 10 cm (dez centímetros) da guia, 
respeitando sempre as medidas no que 
concerne à acessibilidade.
§ 2º O projeto e implantação do “Espaço 
Árvore” são de responsabilidade do empre-
endedor e deverá obrigatoriamente estar 
incluso no projeto de arborização do em-
preendimento e identificado com coorde-
nadas no memorial descritivo do projeto 
de arborização, a ser analisado pelo de-
partamento municipal responsável e pelo 
Conselho Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente – COMDEMA.”
Art. 2º Esta lei complementar entrará em vi-
gor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 
28 de setembro de 2017.

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS
Prefeito

Publicada no Departamento de Expediente 
e Registro da Secretaria de Governo, na 
data supra.
VALDIR ANTONIO PARISI
     Secretário de Governo

LEI COMPLEMENTAR Nº 296, de 28 de 
setembro de 2017.

Dá nova redação a dispositivos que espe-
cifica da Lei Complementar Municipal nº 
290/2017, que institui, no âmbito do Municí-
pio de Jaguariúna, o Programa Especial de 
Recuperação Fiscal – REFIS MUNICIPAL, 
e dá outras providências.

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Esta-
do de São Paulo etc.,
FAÇO SABER que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono e promulgo a se-
guinte lei complementar:
Art. 1º O paragrafo único, do art. 2º, da Lei 
Complementar Municipal nº 290, de 29 de 
junho de 2017, passa a vigorar com a se-
guinte redação:
“Paragrafo único. A adesão de pessoas fí-
sicas e jurídicas ao REFIS MUNICIPAL po-
derá ser feita, impreterivelmente, até o dia 
21 de dezembro de 2017.”
Art. 2º O art. 18, da Lei Complementar Mu-
nicipal nº 290, de 29 de junho de 2017, pas-
sa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 18. Esta lei complementar entrará em 
vigor na data de sua publicação e vigorará 
até o dia 21 de dezembro de 2017, revo-
gando-se as disposições em contrário.”
Art. 3º Esta lei complementar entrará em 
vigor na data de sua publicação, surtindo 
efeitos a partir de 29 de setembro de 2017.
Art. 4º Revogam-se as disposições em 

contrário.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 
28 de setembro de 2017.

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS
Prefeito

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

VALDIR ANTONIO PARISI
     Secretário de Governo

LEI Nº 2.436, de 28 de setembro de 2017.

Autoriza o Executivo Municipal a repassar 
recursos financeiros, a título de contribui-
ção, ao Consórcio Intermunicipal para o 
Desenvolvimento do Pólo Turístico do Cir-
cuito das Águas Paulista.

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Esta-
do de São Paulo etc.,
FAÇO SABER que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono e promulgo a se-
guinte lei:
Art. 1º Fica o Município de Jaguariúna au-
torizado a repassar ao Consórcio Intermu-
nicipal para o Desenvolvimento do Pólo 
Turístico do Circuito das Águas Paulista, 
CNPJ/MF 07.316.963/0001-48, no exer-
cício de 2017, a título de contribuição, o 
montante de R$ 45.699,30 (quarenta e 
cinco mil, seiscentos e noventa e nove re-
ais e trinta centavos), onerando dotações 
orçamentárias vinculadas à Secretaria de 
Turismo e Cultura.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 
28 de setembro de 2017.

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS
Prefeito

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

VALDIR ANTONIO PARISI
     Secretário de Governo

portarias assinadas pelo senhor prefeito
PORTARIA Nº 1.109, de 06 de setembro de 
2017.(*) 
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Es-
tado 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 De-
creto 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 
184/2017, que tem por objeto a contratação 
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de segurança para o evento em comemora-
ção ao aniversário da cidade, cuja contra-
tada é LOTHSEG SEGURANÇA PRIVADA 
EIRELI ME, Protocolo PMJ nº 11.923/2017. 
- Jéssica Richter, Chefe de Divisão, CPF/MF 
nº 401.233.078-05 e R.G. nº 47.967.309-3.
 (*) Republicado por ter contido incorreções 
na Edição nº 223, deste Jornal.

PORTARIA Nº 1.171, de 29 de setembro de 
2017.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Esta-
do de São Paulo etc., no uso de suas atri-
buições legais, com apoio no art. 211 e ss., 
da Lei Complementar Municipal nº 209, de 
09 de maio de 2012, e, ainda, em conformi-
dade com a solicitação protocolada sob nº 
11.928/2017,
RESOLVE:
Conceder, a pedido, a partir de 1º de ou-
tubro de 2017 e pelo período de 03 (três) 
meses, a servidora FABIANA LOPES BER-
NARDES PEREIRA, R.G. nº 17.599.380-
4 SSP/SP, ocupante do cargo público de 
Dentista, licença não remunerada para o 
trato de interesses particulares.

PORTARIA Nº 1.172, de 29 de setembro de 
2017.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Es-
tado 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 De-
creto 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 
196/2016, que tem por objeto a prestação 
de serviço técnico profissional para asses-
soria, consultoria e elaboração de aproxi-
madamente 20 (vinte) cálculos mensais 
decorrentes de execuções trabalhistas, 
cujo contratado é RAFAEL VEIGA DE OLI-
VEIRA 064187977922, Protocolo PMJ nº 
8.059/2016. 
- Cleber Teixeira de Souza, Procurador, 
CPF/MF nº 215.782.208-90 e R.G. nº 
34.692.380-3.

PORTARIA Nº 1.173, de 29 de setembro de 
2017.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Es-
tado 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 De-
creto 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 245/2017, que tem por objeto o forneci-
mento de pão de leite para o café da manhã 
dos servidores municipais, cujo contratado 
é PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA 
RE-ALI JUNIOR LTDA, Protocolo PMJ nº 

11.728/2017. 
- Nayma Ticiane de Almeida Pessin, As-
sistente de Gestão Pública, CPF/MF nº 
223.014.318-27 e R.G. nº 41.571.803-X.

PORTARIA Nº 1.174, de 29 de setembro de 
2017.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Es-
tado 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 De-
creto 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 
154/2015, que tem por objeto a revitaliza-
ção do Centro Cultural, cujo contratado é 
BERNARDI & SOUZA CONSTRUÇÃO E 
COMÉRCIO LTDA-EPP, Protocolo PMJ nº 
2.786/2015. 
- Thiago Menezes Garcia, Diretor de De-
partamento, CPF/MF nº 355.343.008-76 e 
R.G. nº 35.718.882-2.

PORTARIA Nº 1.175, de 29 de setembro de 
2017.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Es-
tado 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 De-
creto Municipal nº 3.534, datado de 27 de 
março de 2017,
RESOLVE:
Designar os servidores abaixo para acom-
panhar e fiscalizar a execução da Ata de 
Registro de Preços nº 244/2017, que tem 
por objeto o fornecimento de equipamentos 
de proteção individual -EPI, cujo contratado 
é AGUINALDO JOSÉ BENATTI ME, Proto-
colo PMJ nº 11.218/2017. 
- Luiz Alberto Bueno, Escriturário exer-
cendo o cargo de Diretor de Departamen-
to, CPF/MF nº 059.205.988-8 e R.G. nº 
13.587.649-7.
- Antonio José Brasilino, Operador de 
ETE exercendo o cargo de Chefe de Divi-
são, CPF/MF nº 944.946.228-34 e R.G. nº 
11.422.410.
- Paulo Roberto Iamarino, Analista de Sa-
neamento exercendo o cargo de Diretor de 
Departamento, CPF/MF nº 096.843.728-17 
e R.G. nº 17.297.592-X.
- Ricardo Ferreira Abdo, Analista de Sanea-
mento, CPF/MF nº 314.624.258-36  e R.G. 
nº 34.388.399-5.

PORTARIA Nº 1.176, de 29 de setembro de 
2017.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Esta-
do de São Paulo etc., no uso de suas atri-
buições legais, e de conformidade com o 
Protocolo PMJ nº 10.171/2017,
RESOLVE:
I-Remover o servidor ELVIS ALBERTO DE 
ALMEIDA, R.G. nº 28.203.810-3 SSP/SP, 

ocupante do cargo público de Assistente de 
Gestão Pública da Secretaria de Juventu-
de, Esportes e Lazer para exercer a mes-
ma função no Departamento de Protocolo e 
Arquivo da Secretaria de Governo.
II-Esta Portaria terá efeito retroativo a 31 de 
julho de 2017.

PORTARIA Nº 1.177, de 29 de setembro de 
2017.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Esta-
do de São Paulo etc., no uso de suas atri-
buições legais, em consonância com o Re-
latório e Decisão de fls. 181/186, constante 
nos autos de nº 4.255/2016, emitido pela 
Comissão de Sindicância, combinado com 
o artigo 393, inciso I da Lei Complementar 
nº 209/2012,
RESOLVE:
Extinguir o Processo de Sindicância In-
vestigatória, objeto do Protocolo PMJ nº 
4.255/2016.

PORTARIA Nº 1.178, de 29 de setembro de 
2017.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Esta-
do de São Paulo etc., no uso de suas atri-
buições legais, em atendimento ao artigo 
52, §6º da Lei Complementar nº 209/2012 
e considerando que não houve pedido de 
prorrogação para o início do exercício do 
cargo;
RESOLVE:
I-Exonerar LOURDES CRISTINA AMADO, 
R.G. nº 18.945.719-3 SSP/SP, do cargo de 
Professor de Educação Básica II – PEB II, 
junto ao Departamento de Ensino Funda-
mental da Secretaria de Educação.
II- Esta Portaria terá efeito retroativo a 23 
de setembro de 2017.

PORTARIA Nº 1.149, de 25 de setembro de 
2017. 
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Es-
tado 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 De-
creto 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 
308/2015, que tem por objeto a locação de 
imóvel localizado à Rua José Alves Gue-
des, 551, Centro destinado ao Departa-
mento de Fiscalização Tributária, Protocolo 
PMJ nº 10.150/2015. 
- Fábio de Souza, Assistente de Gestão Pú-
blica exercendo o cargo de Chefe de Divi-
são, CPF/MF nº 312.201.438-63 e R.G. nº 
27.502.503-2.

PORTARIA Nº 1.150, de 25 de setembro de 
2017. 
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Es-
tado 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 De-
creto 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 
211/2017, que tem por objeto a contratação 
de empresa para prestação de consultoria 
financeira ao Jaguariúna Previdência, cuja 
contratada é  Crédito & Mercado Gestão de 
Valores Mobiliários Ltda, Protocolo PMJ nº 
12.209/2017. 
- Patrícia Dal´Bó de Oliveira Verdi, Assisten-
te de Gestão Pública exercendo o cargo de 
Diretor Administrativo Financeiro, CPF/MF 
nº 299.754.008-92 e R.G. nº 33.144.804-X.

PORTARIA Nº 1.151, de 25 de setembro de 
2017. 
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Es-
tado 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 De-
creto Municipal nº 3.534, datado de 27 de 
março de 2017,
RESOLVE:
Designar os servidores abaixo para acom-
panhar e fiscalizar a execução do Contrato 
nº 192/2017, que tem por objeto o forne-
cimento de utensílios domésticos para as 
cozinhas das unidades escolares munici-
pais, cuja contratada é Allpema Serviços 
e Comércio de Ferragens e Ferramentas 
Ltda- ME, Protocolo PMJ nº 10.653/2017. 
- 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, Ser-
vente Geral, CPF/MF nº 047.153.368-80 e 
R.G. nº 6.907.029-5.
- Alessandra Aparecida de Oliveira, Agen-
te de Serviços de Alimentação, CPF/MF nº 
172.051.288-46 e R.G. nº 27.082.378-5.
- Claudinéia de Moraes Freitas, Agente 
Operacional, CPF/MF nº 215.462.088-44 e 
R.G. nº 22.229.609-4.

PORTARIA Nº 1.152, de 25 de setembro de 
2017. 
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Es-
tado 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 De-
creto Municipal nº 3.534, datado de 27 de 
março de 2017,
RESOLVE:
Designar os servidores abaixo para acom-
panhar e fiscalizar a execução do Contrato 
nº 193/2017, que tem por objeto o forne-
cimento de utensílios domésticos para as 
cozinhas das unidades escolares munici-
pais, cuja contratada é ANTONIO AMAU-
RÍLIO DA SILVA - ME, Protocolo PMJ nº 
10.653/2017. 
- Fabiana Ignácio Divino, Agente de 
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Serviços de Alimentação, CPF/MF nº 
158.414.278-22 e R.G. nº 25.142.855-2.
- Maria Aparecida de Souza Fonseca, Ser-
vente Geral, CPF/MF nº 047.153.368-80 e 
R.G. nº 6.907.029-5.
- Alessandra Aparecida de Oliveira, Agen-
te de Serviços de Alimentação, CPF/MF nº 
172.051.288-46 e R.G. nº 27.082.378-5.
- Claudinéia de Moraes Freitas, Agente 
Operacional, CPF/MF nº 215.462.088-44 e 
R.G. nº 22.229.609-4.

PORTARIA Nº 1.153, de 25 de setembro de 
2017. 
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Es-
tado 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 De-
creto Municipal nº 3.534, datado de 27 de 
março de 2017,
RESOLVE:
Designar os servidores abaixo para acom-
panhar e fiscalizar a execução do Contrato 
nº 194/2017, que tem por objeto o forne-
cimento de utensílios domésticos para as 
cozinhas das unidades escolares muni-
cipais, cuja contratada é IRINEU VALEN-
TIM TONELOTTO - ME, Protocolo PMJ nº 
10.653/2017. 
- 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, Ser-
vente Geral, CPF/MF nº 047.153.368-80 e 
R.G. nº 6.907.029-5.
- Alessandra Aparecida de Oliveira, Agen-
te de Serviços de Alimentação, CPF/MF nº 
172.051.288-46 e R.G. nº 27.082.378-5.
- Claudinéia de Moraes Freitas, Agente 
Operacional, CPF/MF nº 215.462.088-44 e 
R.G. nº 22.229.609-4.

PORTARIA Nº 1.154, de 25 de setembro de 
2017. 
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Es-
tado 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 De-
creto Municipal nº 3.534, datado de 27 de 
março de 2017,
RESOLVE:
Designar os servidores abaixo para acom-
panhar e fiscalizar a execução do Contrato 
nº 195/2017, que tem por objeto o forne-
cimento de utensílios domésticos para as 
cozinhas das unidades escolares munici-
pais, cuja contratada é MAX COMÉRCIO, 
REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRE-
LI- ME, Protocolo PMJ nº 10.653/2017. 
- 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, Ser-
vente Geral, CPF/MF nº 047.153.368-80 e 
R.G. nº 6.907.029-5.
- Alessandra Aparecida de Oliveira, Agen-
te de Serviços de Alimentação, CPF/MF nº 

172.051.288-46 e R.G. nº 27.082.378-5.
- Claudinéia de Moraes Freitas, Agente 
Operacional, CPF/MF nº 215.462.088-44 e 
R.G. nº 22.229.609-4.

PORTARIA Nº 1.155, de 25 de setembro de 
2017. 
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Es-
tado 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 De-
creto Municipal nº 3.534, datado de 27 de 
março de 2017,
RESOLVE:
Designar os servidores abaixo para acom-
panhar e fiscalizar a execução do Contrato 
nº 196/2017, que tem por objeto o forneci-
mento de utensílios domésticos para as co-
zinhas das unidades escolares municipais, 
cuja contratada é PAULO CESAR MANA-
RA TRANSPORTE-EPP, Protocolo PMJ nº 
10.653/2017. 
- 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, Ser-
vente Geral, CPF/MF nº 047.153.368-80 e 
R.G. nº 6.907.029-5.
- Alessandra Aparecida de Oliveira, Agen-
te de Serviços de Alimentação, CPF/MF nº 
172.051.288-46 e R.G. nº 27.082.378-5.
- Claudinéia de Moraes Freitas, Agente 
Operacional, CPF/MF nº 215.462.088-44 e 
R.G. nº 22.229.609-4.

PORTARIA Nº 1.156, de 25 de setembro de 
2017. 
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Esta-
do de São Paulo etc., no uso de suas atri-
buições legais, 
RESOLVE:
I-Exonerar, a pedido, ANA CLAUDIA ZULIA-
NI MARTINS BETIOLI, RG nº 19.313.830-
X SSP/SP, do cargo de Assistente de Ges-
tão Pública, que ocupava junto a Secretaria 
de Saúde.
II- Esta Portaria terá efeito retroativo a 19 
de setembro de 2017.

PORTARIA Nº 1.157, de 26 de setembro de 
2017. 
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Es-
tado 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 De-
creto 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 Re-
gistro de Preços nº 224/2017, que tem por 
objeto a contratação de empresa especia-
lizada para prestação de serviços mecâni-
cos, injeção eletrônica e auto elétrica, cuja 
contratada é BARBOSA & PENTEADO 
LTDA ME, Protocolo PMJ nº 9.749/2017. 

- Alexandre Rodrigues Caetano, Chefe de 
Divisão, CPF/MF nº 136.283.428-99 e R.G. 
nº 21.431.370-0.

PORTARIA Nº 1.158, de 26 de setembro de 
2017. 
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Es-
tado 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 De-
creto 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 Re-
gistro de Preços nº 225/2017, que tem por 
objeto a contratação de empresa especia-
lizada para prestação de serviços mecâni-
cos, injeção eletrônica e auto elétrica, cuja 
contratada é CELSO APARECIDO PES-
SOA - ME, Protocolo PMJ nº 9.749/2017. 
- Alexandre Rodrigues Caetano, Chefe de 
Divisão, CPF/MF nº 136.283.428-99 e R.G. 
nº 21.431.370-0.

PORTARIA Nº 1.159, de 26 de setembro de 
2017. 
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Es-
tado 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 De-
creto 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 Re-
gistro de Preços nº 226/2017, que tem por 
objeto a contratação de empresa especia-
lizada para prestação de serviços mecâni-
cos, injeção eletrônica e auto elétrica, cuja 
contratada é GEIBER WELLINTON ZIAZ-
ZINI, Protocolo PMJ nº 9.749/2017. 
- Alexandre Rodrigues Caetano, Chefe de 
Divisão, CPF/MF nº 136.283.428-99 e R.G. 
nº 21.431.370-0.

PORTARIA Nº 1.160, de 26 de setembro de 
2017. 
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Es-
tado 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 De-
creto 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 Re-
gistro de Preços nº 227/2017, que tem por 
objeto a contratação de empresa especia-
lizada para prestação de serviços mecâni-
cos, injeção eletrônica e auto elétrica, cuja 
contratada é LEANDRO APARECIDO FAL-
CIROLI- ME, Protocolo PMJ nº 9.749/2017. 
- Alexandre Rodrigues Caetano, Chefe de 
Divisão, CPF/MF nº 136.283.428-99 e R.G. 

nº 21.431.370-0.

PORTARIA Nº 1.161, de 26 de setembro de 
2017. 
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Es-
tado 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 De-
creto 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 Re-
gistro de Preços nº 228/2017, que tem por 
objeto a contratação de empresa especia-
lizada para prestação de serviços mecâni-
cos, injeção eletrônica e auto elétrica, cuja 
contratada é MAURO DE SOUZA REPA-
ROS AUTOMOTIVOS LTDA-ME, Protocolo 
PMJ nº 9.749/2017. 
- Alexandre Rodrigues Caetano, Chefe de 
Divisão, CPF/MF nº 136.283.428-99 e R.G. 
nº 21.431.370-0.

PORTARIA Nº 1.162, de 26 de setembro de 
2017. 
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Es-
tado 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 De-
creto Municipal nº 3.534, datado de 27 de 
março de 2017,
RESOLVE:
Designar o servidor abaixo para acom-
panhar e fiscalizar a execução da Ata de 
Registro de Preços nº 229/2017, que tem 
por objeto a contratação de empresa es-
pecializada para prestação de serviços 
mecânicos, injeção eletrônica e auto elé-
trica, cuja contratada é PATRICIA AN-
TONIO 34661943856, Protocolo PMJ nº 
9.749/2017. 
- Alexandre Rodrigues Caetano, Chefe de 
Divisão, CPF/MF nº 136.283.428-99 e R.G. 
nº 21.431.370-0.

PORTARIA Nº 1.163, de 26 de setembro de 
2017. 
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Es-
tado 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 De-
creto Municipal nº 3.534, datado de 27 de 
março de 2017,
RESOLVE:
Designar o servidor abaixo para acom-
panhar e fiscalizar a execução da Ata de 
Registro de Preços nº 230/2017, que tem 
por objeto a contratação de empresa espe-
cializada para prestação de serviços me-
cânicos, injeção eletrônica e auto elétrica, 
cuja contratada é PRISCILA APARECIDA 
ANTONIO 33108729802, Protocolo PMJ nº 
9.749/2017. 
- Alexandre Rodrigues Caetano, Chefe de 
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Divisão, CPF/MF nº 136.283.428-99 e R.G. 
nº 21.431.370-0.

PORTARIA Nº 1.164, de 27 de setembro de 
2017. 
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Es-
tado 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 De-
creto 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 
213/2017, que tem por objeto a contratação 
de empresa especializada para a implanta-
ção de projetos de conservação de solo e 
estradas rurais, com fornecimento de mão 
de obra e maquinários necessários, cuja 
contratada é NATIELE APARECIDA FER-
REIRA EPP, Protocolo PMJ nº 8.655/2017. 
- Irineu Gastaldo Júnior, Engenheiro, 
CPF/MF nº 097.060.358-42 e R.G. nº 
16.459.523.

PORTARIA Nº 1.165, de 27 de setembro de 
2017. 
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Es-
tado 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 De-
creto Municipal nº 3.534, datado de 27 de 
março de 2017,
RESOLVE:
Designar os servidores abaixo para acom-
panhar e fiscalizar a execução da Ata de 
Registro de Preços nº 238/2017, que tem 
por objeto a aquisição de materiais para 
manutenção elétrica da divisão, cuja con-
tratada é ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE 
MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME, Proto-
colo PMJ nº 10.714/2017. 
- Evandro Aparecido Arantes, Agente de 
Manutenção exercendo o cargo de Chefe 
de Divisão, CPF/MF nº 268.580.338-66 e 
R.G. nº 28.431.804-8.
- Ivan Luiz Barbosa, Coletor de Lixo 
exercendo o cargo de Chefe de Divisão, 
CPF/MF nº 277.556.838-69 e R.G. nº 
34.741.561-1.

PORTARIA Nº 1.166, de 27 de setembro de 
2017. 
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Es-
tado 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 De-
creto Municipal nº 3.534, datado de 27 de 
março de 2017,
RESOLVE:
Designar os servidores abaixo para acom-
panhar e fiscalizar a execução da Ata de 
Registro de Preços nº 239/2017, que tem 
por objeto a aquisição de materiais para 
manutenção elétrica da divisão, cuja con-

tratada é ALESSANDRA ESPERANÇA-
-ME, Protocolo PMJ nº 10.714/2017. 
- Evandro Aparecido Arantes, Agente de 
Manutenção exercendo o cargo de Chefe 
de Divisão, CPF/MF nº 268.580.338-66 e 
R.G. nº 28.431.804-8.
- Ivan Luiz Barbosa, Coletor de Lixo 
exercendo o cargo de Chefe de Divisão, 
CPF/MF nº 277.556.838-69 e R.G. nº 
34.741.561-1.

PORTARIA Nº 1.167, de 27 de setembro de 
2017. 
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Es-
tado 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 De-
creto Municipal nº 3.534, datado de 27 de 
março de 2017,
RESOLVE:
Designar os servidores abaixo para acom-
panhar e fiscalizar a execução da Ata de 
Registro de Preços nº 240/2017, que tem 
por objeto a aquisição de materiais para 
manutenção elétrica da divisão, cuja con-
tratada é L.F. BRINO & CIA LTDA- EPP, 
Protocolo PMJ nº 10.714/2017. 
- Evandro Aparecido Arantes, Agente de 
Manutenção exercendo o cargo de Chefe 
de Divisão, CPF/MF nº 268.580.338-66 e 
R.G. nº 28.431.804-8.
- Ivan Luiz Barbosa, Coletor de Lixo 
exercendo o cargo de Chefe de Divisão, 
CPF/MF nº 277.556.838-69 e R.G. nº 
34.741.561-1.

PORTARIA Nº 1.168, de 27 de setembro de 
2017. 
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Es-
tado 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 De-
creto Municipal nº 3.534, datado de 27 de 
março de 2017,
RESOLVE:
Designar os servidores abaixo para acom-
panhar e fiscalizar a execução da Ata de 
Registro de Preços nº 241/2017, que tem 
por objeto a aquisição de materiais para 
manutenção elétrica da divisão, cuja contra-
tada é LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA 
LTDA-EPP, Protocolo PMJ nº 10.714/2017. 
- Evandro Aparecido Arantes, Agente de 
Manutenção exercendo o cargo de Chefe 
de Divisão, CPF/MF nº 268.580.338-66 e 
R.G. nº 28.431.804-8.
- Ivan Luiz Barbosa, Coletor de Lixo 
exercendo o cargo de Chefe de Divisão, 
CPF/MF nº 277.556.838-69 e R.G. nº 
34.741.561-1.

PORTARIA Nº 1.169, de 27 de setembro de 
2017. 
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Es-
tado 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 De-
creto Municipal nº 3.534, datado de 27 de 
março de 2017,
RESOLVE:
Designar os servidores abaixo para acom-
panhar e fiscalizar a execução da Ata de 
Registro de Preços nº 242/2017, que tem 
por objeto a aquisição de materiais para 
manutenção elétrica da divisão, cuja con-
tratada é LEONARDO DE OLIVEIRA DA 
ROCHA CAVALCANTI- BLOCOS- ME, Pro-
tocolo PMJ nº 10.714/2017. 
- Evandro Aparecido Arantes, Agente de 
Manutenção exercendo o cargo de Chefe 
de Divisão, CPF/MF nº 268.580.338-66 e 
R.G. nº 28.431.804-8.
- Ivan Luiz Barbosa, Coletor de Lixo 
exercendo o cargo de Chefe de Divisão, 
CPF/MF nº 277.556.838-69 e R.G. nº 
34.741.561-1.

PORTARIA Nº 1.170, de 27 de setembro de 
2017. 
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Es-
tado 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 De-
creto Municipal nº 3.534, datado de 27 de 
março de 2017,
RESOLVE:
Designar os servidores abaixo para acom-
panhar e fiscalizar a execução da Ata de 
Registro de Preços nº 243/2017, que 
tem por objeto a aquisição de materiais 
para manutenção elétrica da divisão, cuja 
contratada é MARIO SÉRGIO CASLINI 
CONSTRUTORA -ME, Protocolo PMJ nº 
10.714/2017. 
- Evandro Aparecido Arantes, Agente de 
Manutenção exercendo o cargo de Chefe 
de Divisão, CPF/MF nº 268.580.338-66 e 
R.G. nº 28.431.804-8.
- Ivan Luiz Barbosa, Coletor de Lixo 
exercendo o cargo de Chefe de Divisão, 
CPF/MF nº 277.556.838-69 e R.G. nº 
34.741.561-1.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE JAGUARIÚNA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - CMDCAJ
Nº 001 / 2017  

O   CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREI-
TOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
DE JAGUARIÚNA, nos termos do artigo 7º 
- Inciso II, da Lei Municipal  nº  2151,   de 
11/06/2013,  CONVOCA  todas as ENTIDA-
DES/ ASSOCIAÇÕES/ ORGANIZAÇÕES, 
representativas da SOCIEDADE CIVIL 
ORGANIZADA,  legalmente constituídas  e 
em funcionamento há, no mínimo 01(um) 
ano no município,  para  se CADASTRAR,  
com a indicação de CANDIDATO  e DE-
LEGADO,  a fim de participar da  ASSEM-
BLÉIA DE ELEIÇÃO  dos membros da 
SOCIEDADE CIVIL, que irão compor o XI 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 

JAGUARIÚNA / Biênio 2017/2019

Os interessados deverão comparecer no 
período de  16 a 27 de outubro de 2017, na 
sala dos Conselhos, sito na Rua Julia Bue-
no, nº 191 ( entrada lateral pela Rua Alfredo 
Engler) – Centro, no  horário  das 8:00 às 
16:00 horas munidos de:
1-) FICHA DE INSCRIÇÃO DO DELEGA-
DO  e do CANDIDATO,  preenchidas.  
2-) CÓPIA DO ESTATUTO DA ENTIDADE  
(registrado em cartório)
3-) CÓPIA DA ATA DE POSSE DA ÚLTIMA 
DIRETORIA (registrada em Cartório)

OBS: As entidades registradas no CMDCA 
estão isentas da apresentação da docu-
mentação dos itens 2 e 3, acima.

Jaguariúna, 30 de setembro de 2017.

Nelson Roberto Patrocínio da Silva
       Presidente do CMDCAJ

VIGILÂNCIA SANITÁRIA
GRUPO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA SANI-
TÁRIA
DESPACHO DA SENHORA DIRETORA
TORNANDO PÚBLICO
COMUNICADO DE DEFERIMENTO

1- COMUNICADO DE CADASTRO/LICEN-
ÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL 
Nº. PROTOCOLO:  0221/17                                  DATA 
DE PROTOCOLO: 20/03/2017
Nº. CEVS:               352470901-561-000354-
1-6                VENCIMENTO: 30/08/2018
RAZÃO SOCIAL:    MARIA EDUARDA MA-
GALHÃES VIANA 45984634813  
CNPJ/CPF:             25.974.737/001-36
ENDEREÇO:          R. AMAZONAS, 34 – 
DOM BOSCO
MUNICÍPIO:           JAGUARIÚNA                                            
CEP: 13820-000
RESP. LEGAL:       MARIA EDUARDA MA-
GALHÃES VIANA     CPF: 459.846.348-13

O Diretor da Equipe de Vigilância Sanitária 
de Jaguariúna 
defere o (a) cadastro/ licença de funcio-
namento inicial do estabelecimento. O (a) 
responsável (s) assume(m) cumprir a le-
gislação vigente e observar as boas prá-
ticas referentes às atividades prestadas, 
respondendo civil e criminalmente pelo não 
cumprimento de tais exigências, ficando 
inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste 
documento.

Jaguariúna, 27 de setembro de 2017.

GRUPO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA SANI-
TÁRIA
DESPACHO DO SENHOR DIRETOR
TORNANDO PÚBLICO
COMUNICADO DE DEFERIMENTO
1 – COMUNICADO DE ALTERAÇÃO DE 
DADOS CADASTRAIS 
BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNI-
CA
Nº. PROTOCOLO:  0428/17                            DATA 
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DE PROTOCOLO: 12/06/2017
Nº. CEVS:               352470901-360-000050-
2-9                     S/ VENCIMENTO
RAZÃO SOCIAL:    TAKEDA PHARMA 
LTDA. 
CNPJ/CPF:             60.397.775/0008-40
ENDEREÇO:          ROD. SP 340 KM 133,5, 
DR. JOÃO ALDO NASSIF
MUNICÍPIO:           JAGUARIÚNA                                            
CEP: 13820-000
RESP. LEGAL:       LIA WATANABE GUIMA-
RÃES DE FREITAS        CPF: 151.331.358-
40
RESP. TECNICO:  MIRIAM DA SILVA MAIA 
FANATO                        CPF: 277.578.598-08
CBO: 01110   CONSELHO PROF.: CRQ/SP     
Nº INSCR.: 004456106
RESP. TECNICO:  FABIO BARBOSA PA-
RANHOS                        CPF: 283.832.948-
08
CBO: 214205   CONSELHO PROF.: CREA/
SP     Nº INSCR.: 5062112775

2 – COMUNICADO DE ALTERAÇÃO DE 
DADOS CADASTRAIS 
ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA
Nº. PROTOCOLO:  0429/17                            DATA 
DE PROTOCOLO: 22/06/2017
Nº. CEVS:               352470901-360-000050-
2-9                     S/ VENCIMENTO
RAZÃO SOCIAL:    TAKEDA PHARMA 
LTDA. 
CNPJ/CPF:             60.397.775/0008-40
ENDEREÇO:          ROD. SP 340 KM 133,5, 
DR. JOÃO ALDO NASSIF
MUNICÍPIO:           JAGUARIÚNA                                            
CEP: 13820-000
RESP. LEGAL:       LIA WATANABE GUIMA-
RÃES DE FREITAS        CPF: 151.331.358-
40
RESP. TECNICO:  FABIO BARBOSA PA-
RANHOS                        CPF: 283.832.948-
08
CBO: 214205   CONSELHO PROF.: CREA/
SP     Nº INSCR.: 5062112775
RESP. TECNICO:  FABIO MARCELINO                        
CPF: 277.549.648-21
CBO: 19999   CONSELHO PROF.: CREA/
SP     Nº INSCR.: 5061823618
RESP. TECNICO:  ISAIAS SOARES DE 
OLIVEIRA                        CPF: 149.900.958-
55
CBO: 19999   CONSELHO PROF.: CREA/
SP     Nº INSCR.: 216376469-4

3 – COMUNICADO DE ALTERAÇÃO DE 
DADOS CADASTRAIS 
BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNI-
CA
Nº. PROTOCOLO:  0565/17                            DATA 
DE PROTOCOLO: 09/08/2017
Nº. CEVS:               352470901-360-000020-
2-0            S/ VENCIMENTO
RAZÃO SOCIAL:    INBRASC – INDUS-
TRIA BRASILEIRA DE COMPONENTES 
LTDA.
CNPJ/CPF:             05.958.357/0001-09
ENDEREÇO:          R. MARANHÃO, 1716 
– CAPOTUNA 
MUNICÍPIO:           JAGUARIÚNA                                            

CEP: 13820-000
RESP. LEGAL:       LUIZ GILBERTO FELI-
PETI           CPF: 024.778.098-73
RESP. TECNICO:  THIAGO FRANCISCO 
SOUZA NEVES            CPF: 323.353.278-
44
CBO: 223410   CONSELHO PROF.: CRQ/
SP     Nº INSCR.: 004.462.585

4 – COMUNICADO DE ALTERAÇÃO DE 
DADOS CADASTRAIS 
BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNI-
CA
Nº. PROTOCOLO:  0566/17                            DATA 
DE PROTOCOLO: 09/08/2017
Nº. CEVS:               352470901-360-000020-
2-0            S/ VENCIMENTO
RAZÃO SOCIAL:    INBRASC – INDUS-
TRIA BRASILEIRA DE COMPONENTES 
LTDA.
CNPJ/CPF:             05.958.357/0001-09
ENDEREÇO:          R. MARANHÃO, 1716 
– CAPOTUNA 
MUNICÍPIO:           JAGUARIÚNA                                            
CEP: 13820-000
RESP. LEGAL:       LUIZ GILBERTO FELI-
PETI           CPF: 024.778.098-73
RESP. TECNICO:  JEFFERSON MELEVI-
CHI            CPF: 320.187.648-88
CBO: 311105   CONSELHO PROF.: CRQ/
SP     Nº INSCR.: 04.404.952

5 – COMUNICADO DE ALTERAÇÃO DE 
DADOS CADASTRAIS 
ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA
Nº. PROTOCOLO:  0566/17                            DATA 
DE PROTOCOLO: 18/08/2017
Nº. CEVS:               352470901-360-000020-
2-0            S/ VENCIMENTO
RAZÃO SOCIAL:    INBRASC – INDUS-
TRIA BRASILEIRA DE COMPONENTES 
LTDA.
CNPJ/CPF:             05.958.357/0001-09
ENDEREÇO:          R. MARANHÃO, 1716 
– CAPOTUNA 
MUNICÍPIO:           JAGUARIÚNA                                            
CEP: 13820-000
RESP. LEGAL:       LUIZ GILBERTO FELI-
PETI           CPF: 024.778.098-73
RESP. TECNICO:  YURI LUIZ MUSSI                  
CPF: 227.804.388-94
CBO: 311105   CONSELHO PROF.: CRQ/
SP     Nº INSCR.: 04265892

O Diretor da Equipe de Vigilância Sani-
tária de Jaguariúna defere as alterações 
de dados cadastrais. O(s) responsável(s) 
assume(m) cumprir a legislação vigente e 
observar as boas práticas referentes às ati-
vidades prestadas, respondendo civil e cri-
minalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao 
cancelamento deste documento.
Jaguariúna, 27 de setembro de 2017.

GRUPO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA SANI-
TÁRIA
DESPACHO DA SENHORA DIRETORA
TORNANDO PÚBLICO

COMUNICADO DE DEFERIMENTO

1- COMUNICADO DE CANCELAMENTO / 
DESATIVAÇÃO Nº CEVS
Nº. PROTOCOLO:  0639/17                       DATA 
DE PROTOCOLO: 04/09/2017
Nº. CEVS:              352470901-561-000265-
0-6                     S/ VENCIMENTO
RAZÃO SOCIAL:   RAMIRO HORACIO DE 
OLIVEIRA 08142966883 
CNPJ/CPF:             17.644.941/0001-60
ENDEREÇO:          R. CARVALHO, 500 – 
CAPELA SANTO ANTONIO 
MUNICÍPIO:           JAGUARIÚNA                                            

CEP: 13820-000
RESP. LEGAL:       RAMIRO HORACIO DE 
OLIVEIRA      CPF: 081.429.668-83

O Diretor da Equipe de Vigilância Sanitá-
ria de Jaguariúna defere o cancelamento 
da licença de funcionamento / desativação 
do CEVS do equipamento acima descrito, 
por o mesmo não mais exercer suas ativi-
dades.

Jaguariúna, 27 de setembro de 2017.
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MUNICÍPIO DE Jaguariuna - CONSOLIDADO GERAL

Valores Expressos em R$LRF, art. 55, inciso I, alínea "b"

2° Quadrimestre de 2017
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA

Até o 1° Quadrimestre
ESPECIFICAÇÃO

Até o 2° Quadrimestre

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017

Até o 3° Quadrimestre
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

49.031.137,44 50.644.390,41DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 0,0035.458.739,94

0,00 0,00    Divida Mobiliaria 0,000,00

979.088,23 0,00    Divida Contratual 1.550.475,782.405.875,28

3.850.924,22 0,00    Precatorios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) - Vencidos e nao Pagos 2.705.584,43277.996,78

30.628.727,49 0,00    Outras Dívidas 46.388.330,2046.347.265,38

- 6.101.912,27DEDUÇÕES (II) 0,009.526.780,91

17.409.876,35 0,00   Ativo Disponível 18.235.165,5416.399.234,18

204.345,18 0,00   Haveres Financeiros 143.345,18143.345,18

8.087.440,62 0,00   (-) Restos a Pagar Processados 12.276.598,4538.546.047,74

49.031.137,44 44.542.478,14DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (I-II) 0,0025.931.959,03

279.720.544,39 278.711.445,91RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 0,00299.162.081,57

17,53 18,17% da DC sobre a RCL 0,0011,85

17,53 15,98% da DCL sobre a RCL 0,008,67

335.664.653,27 334.453.735,09LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% 0,00358.994.497,88

2.405.875,28 1.550.475,78Detalhamento da Dívida Contratual 0,00979.088,23

391.885,31 0,00   Parcelamentos de Dívidas 784.541,691.192.283,40

0,00 0,00       De Tributos 0,000,00

391.885,31 0,00       De Contribuições Sociais 784.541,691.192.283,40

391.885,31 0,00           Previdenciárias 784.541,691.192.283,40

0,00 0,00           Demais Contribuições Sociais 0,000,00

0,00 0,00       Do FGTS 0,000,00

587.202,92 0,00   Demais Dívidas Contratuais 765.934,091.213.591,88

22.791.993,18 788.199,80OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC 0,00823.678,12

51.648,32 0,00   Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000 0,000,00

0,00 0,00   Insuficiência Financeira 0,0022.003.468,38

772.029,80 0,00   Depósitos 788.199,80788.199,80

0,00 0,00   Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores 0,00325,00

0,00 0,00    Antecipação de Receita Orçamentária  - ARO 0,000,00
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MUNICÍPIO DE Jaguariuna - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - Exceto Órgão de Previdência

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4° Bimestre

Período de: 01/07/2017 à 31/08/2017LRF, artigo 53, inciso II

Saldo
No Bimestre Anterior (B)Em 31 de Dezembro de 2016 (A) No Bimestre Atual (C)

ESPECIFICAÇÃO

35.458.739,9449.031.137,44 52.641.789,53DIVIDA CONSOLIDADA (I)

9.526.780,91- 11.034.322,62DEDUCOES (II)

17.409.876,3519.636.583,63Ativo Disponivel 16.399.234,18

204.345,18143.345,18Haveres Financeiros 143.345,18

8.087.440,628.745.606,19(-) Restos a Pagar Processados 38.546.047,74

25.931.959,0349.031.137,44 41.607.466,91DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)

0,000,00 0,00RECEITA DE PRIVATIZACOES (IV)

391.885,311.192.283,40 626.820,34PASSIVOS RECONHECIDOS (V)

25.540.073,7247.838.854,04 40.980.646,57DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)

Janeiro a AgostoNo Bimestre
Período de Referência

ESPECIFICAÇÃO

-22.298.780,32RESULTADO NOMINAL -15.440.572,85

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA
LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 6.560.650,84
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Fundo Especial Prev Social Servidores Publicos

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL -REGIME PREVIDÊNCIÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4° Bimestre

Período de: 01/07/2017 à 31/08/2017LRF, artigo 53, inciso II

Saldo
No Bimestre Anterior (B)Em 31 de Dezembro de 2016 (A) No Bimestre Atual (C)

ESPECIFICAÇÃO

74.252.286,2357.184.460,85 57.184.460,85DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA(VII)

74.252.286,2357.184.460,85  Passivo Atuarial 57.184.460,85

0,000,00  Outras Dividas 0,00

82.067.218,4166.051.422,31 77.578.815,60DEDUCOES (II)

1.500.794,152.806.278,66 1.168.302,47Ativo Disponível

80.566.424,2663.245.143,65 76.410.513,13Haveres Financeiros

0,000,00 0,00(-) Restos a Pagar Processados

-7.814.932,18-8.866.961,46 -20.394.354,75DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I-II)

0,000,00 0,00PASSIVOS RECONHECIDOS (V)

-7.814.932,18-8.866.961,46 -20.394.354,75DIVIDA FISCAL LIQUIDA (III + IV - V)

Janeiro a AgostoNo Bimestre
Período de Referência

ESPECIFICAÇÃO

1.052.029,28RESULTADO NOMINAL 12.579.422,57

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA
LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 0,00
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4° Bimestre

RREO - Anexo 3 (LRF, Art53, inciso I)
Periodo de: 01/09/2016 a 31/08/2017

MUNICÍPIO DE Jaguariuna - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
ESPECIFICAÇÃO

TotalAgosto    2017Julho    2017Junho    2017Maio     2017Abril    2017Março    2017Fevereiro2017Janeiro  2017Dezembro 2016Novembro 2016Outubro  2016Setembro 2016

26.274.358,5723.143.044,40 36.227.297,6234.494.246,36 341.525.334,8131.054.092,20RECEITAS CORRENTES (I) 32.311.469,9924.165.269,69 28.106.109,4922.596.790,20 30.705.929,4025.973.124,78 26.473.602,11

RECEITA TRIBUTARIA 4.518.079,964.430.495,044.153.262,673.943.903,13 4.704.144,403.624.738,53 4.386.224,298.935.666,384.130.315,18 4.615.604,86 55.883.700,153.792.983,67 4.648.282,04

RECEITA DE CONTRIBUICOES 777.713,02793.230,80758.703,01870.042,99 784.069,361.540.723,90 721.019,35947.901,82549.095,36 786.289,52 9.446.070,24712.258,61 205.022,50

RECEITA PATRIMONIAL 87.281,9935.298,49383.092,54859.224,90 265.377,0019.952,94 32.289,7920.225,63893.849,84 183.392,76 4.463.801,36291.909,79 1.391.905,69

RECEITA AGROPECUARIA 0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00

RECEITA INDUSTRIAL 10.387,6810.866,9710.844,638.216,16 8.862,160,00 8.598,8710.460,9810.931,26 13.739,95 119.922,868.789,09 18.225,11

RECEITA DE SERVICOS 1.301.337,441.105.506,761.172.890,971.217.188,59 1.255.177,08334.917,98 1.350.329,981.087.682,401.145.138,07 1.521.648,11 14.454.253,261.210.296,14 1.752.139,74

TRANSFERENCIAS CORRENTES 20.868.989,9219.446.109,0316.248.132,2716.762.230,62 28.723.078,7725.918.182,26 26.961.257,3114.953.212,3714.919.184,60 22.974.811,11 250.193.631,6319.827.753,38 22.590.689,99

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 542.319,48452.851,48416.118,31504.463,30 486.588,85872.954,38 1.034.526,77518.452,53948.275,89 610.443,09 6.963.955,31129.134,10 447.827,13

589.884,52536.420,92 587.462,65533.175,59 42.363.253,241.171.167,85DEDUÇÕES (II) 1.530.785,161.367.978,03 578.889,381.361.642,42 587.293,24794.943,98 533.038,05

Contribuição do Servidor a R.P.P.S. 578.889,38589.884,52536.420,921.367.978,03 587.462,651.530.785,16 533.175,59533.038,051.361.642,42 587.293,24 10.172.681,79794.943,98 1.171.167,85

Receitas de Compensação
Previdenciária 0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Restos a Pagar Cancelados 0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Resultado do FUNDEB 32.190.571,45

Fundeb Recebido 2.371.474,202.309.052,841.742.009,662.343.395,58 3.513.278,083.968.495,65 3.587.140,211.717.363,222.132.220,59 2.873.207,47 32.190.571,452.720.398,96 2.912.534,99

Fundeb Retido 3.215.562,363.096.481,403.755.401,502.549.225,38 4.747.083,723.667.394,69 4.121.557,791.903.663,912.239.139,91 3.707.944,90 39.336.115,333.060.361,51 3.272.298,26

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 299.162.081,57
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4° Bimestre

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO DE Jaguariuna - CONSOLIDADO GERAL

Período de: 01/07/2017 à 31/08/2017LRF, artigo 53, inciso V

Liquidação

Saldo Até o Bimestre

Processados

Movimentação Até o Bimestre

Não
Processados

Não
Processados

Não
Processados

Exercícios Anteriores
Cancelamentos

Processados

Inscrição ao Final
do Exercício

Não
ProcessadosProcessados Processados

  PODER / ÓRGÃO

Processados

Pagamentos

Não
Processados

8.087.440,6238.546.047,74 325,00 0,00EXECUTIVO 0,002.922.069,88325,00 0,0027.536.537,24 325,00 0,00

8.087.440,6238.546.047,74 325,00 0,00  Prefeitura do Municipio de Jaguariuna 0,002.922.069,88325,00 0,0027.536.537,24 325,00 0,00

4.893.242,5932.546.828,81 325,00 0,00    Prefeitura Municipal 0,002.922.069,88325,00 0,0024.731.516,34 325,00 0,00

41.591,36430.038,28 0,00 0,00    TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 0,000,000,00 0,00388.446,92 0,00 0,00

2.809.194,525.225.768,50 0,00 0,00    TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 0,000,000,00 0,002.416.573,98 0,00 0,00

253.835,30253.835,30 0,00 0,00    TESOURO - EXERCICIO ANTERIOR 0,000,000,00 0,000,00 0,00 0,00

89.576,8589.576,85 0,00 0,00    TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCICIO
ANTERIOR

0,000,000,00 0,000,00 0,00 0,00

8.087.440,6238.546.047,74 325,00 0,00TOTAL 0,002.922.069,88325,00 0,0027.536.537,24 325,00 0,00
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AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 141/2017 – 
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS 
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, 
torna público e para conhecimento dos 
interessados que encontra-se aberto nes-
ta Prefeitura, PREGÃO PRESENCIAL Nº 
141/2017, cujo objeto é a locação eventual 
e parcelada de banheiros químicos, confor-
me quantidades e demais especificações 
descritas no Edital. A data para o creden-
ciamento e o recebimento dos envelopes 
se dará no dia 18 de Outubro de 2017 às 
14:00 horas. O Edital completo poderá 
ser consultado e adquirido no Departa-
mento de Licitações, Compras, Contratos 
e Suprimentos, sito à Rua Alfredo Bueno, 
1235 – Centro – Jaguariúna/SP, no horá-
rio das 08:00 às 16:00 horas, pelo valor de 
R$ 14,00 (Catorze Reais), ou obtido gra-
tuitamente através do site www.licitacoes.
jaguariuna.sp.gov.bra partir do dia 02 de 
Outubro de 2017. Mais informações pode-
rão ser obtidas pelos telefones: (19) 3867-
9801, com Aline, (19) 3867-9780, com 
Antônia, (19) 3867-9792, com Ricardo ou 
Renato, (19) 3867-9707, com Esther; (19) 
3867-9757, com Henrique, (19) 3867-9807, 
com Nayma ou André ou pelo endereço 
eletrônico: renato_licitacoes@jaguariuna.
sp.gov.br. 
Jaguariúna, 29 de Setembro de 2017.
Antonia M. S. X. Brasilino
Departamento de Licitações, Compras, 
Contratos e Suprimentos 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 145/2017 – 
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - EX-
CLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, 
torna público e para conhecimento dos 
interessados que encontra-se aberto nes-
ta Prefeitura, PREGÃO PRESENCIAL Nº 
145/2017, cujo objeto é o fornecimento 
eventual e parcelado de Materiais Hidráuli-
cos, conforme quantidades e demais espe-
cificações descritas no Edital. A data para 
o credenciamento e o recebimento dos en-
velopes se dará no dia 17 de Outubro de 
2017 às 09:00 horas. O Edital completo po-
derá ser consultado e adquirido no Depar-
tamento de Licitações, Compras, Contratos 
e Suprimentos, sito à Rua Alfredo Bueno, 
1235 – Centro – Jaguariúna/SP, no horá-
rio das 08:00 às 16:00 horas, pelo valor de 
R$ 14,00 (Catorze Reais), ou obtido gra-
tuitamente através do site www.licitacoes.
jaguariuna.sp.gov.bra partir do dia 02 de 
Outubro de 2017. Mais informações pode-
rão ser obtidas pelos telefones: (19) 3867-
9801, com Aline, (19) 3867-9780, com 
Antônia, (19) 3867-9792, com Ricardo ou 
Renato, (19) 3867-9707, com Esther; (19) 
3867-9757, com Henrique, (19) 3867-9807, 
com Nayma ou André ou pelo endereço 
eletrônico: renato_licitacoes@jaguariuna.
sp.gov.br. 

Jaguariúna, 29 de Setembro de 2017.
Antonia M. S. X. Brasilino
Departamento de Licitações, Compras, 
Contratos e Suprimentos 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 147/2017 
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, 
torna público e para conhecimento dos 
interessados que encontra-se aberto nes-
ta Prefeitura, PREGÃO PRESENCIAL Nº 
147/2017, cujo objeto é a prestação de 
serviços de dedetização, desratização e 
limpeza em caixas d’agua, conforme quan-
tidades e demais especificações descritas 
no Edital. A data para o credenciamento e 
o recebimento dos envelopes se dará no 
dia 16 de Outubro 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 – Ja-
guariúna/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 02 de Outubro de 2017. Mais 
informações poderão ser obtidas pelos te-
lefones: (19) 3867-9801, com Aline, (19) 
3867-9780, com Antônia, (19) 3867-9792, 
com Ricardo ou Renato, (19) 3867-9707, 
com Esther; (19) 3867-9757, com Henri-
que, (19) 3867-9807, com Nayma ou André 
ou pelo endereço eletrônico: ricardo_licita-
coes@jaguariuna.sp.gov.br. 
Jaguariúna, 29 de Setembro de 2017.
Antonia M. S. X. Brasilino
Departamento de Licitações, Compras, 
Contratos e Suprimentos 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 148/2017 – 
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS – COM 
ITEM DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS 
EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS 
E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, 
torna público e para conhecimento dos 
interessados que encontra-se aberto nes-
ta Prefeitura, PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 148/2017, cujo objeto é o fornecimen-
to eventual e parcelado de papel sulfite, 
conforme quantidades e demais especifi-
cações descritas no Edital. A data para o 
credenciamento e o recebimento dos enve-
lopes se dará no dia 19 de Outubro de 2017 
às 14:00 horas. O Edital completo poderá 
ser consultado e adquirido no Departa-
mento de Licitações, Compras, Contratos 
e Suprimentos, sito à Rua Alfredo Bueno, 
1235 – Centro – Jaguariúna/SP, no horá-
rio das 08:00 às 16:00 horas, pelo valor de 
R$ 14,00 (Catorze Reais), ou obtido gra-
tuitamente através do site www.licitacoes.
jaguariuna.sp.gov.bra partir do dia 02 de 
Outubro de 2017. Mais informações pode-
rão ser obtidas pelos telefones: (19) 3867-
9801, com Aline, (19) 3867-9780, com 
Antônia, (19) 3867-9792, com Ricardo ou 
Renato, (19) 3867-9707, com Esther; (19) 
3867-9757, com Henrique, (19) 3867-9807, 

com Nayma ou André ou pelo endereço 
eletrônico: andre_licitacoes@jaguariuna.
sp.gov.br. 
Jaguariúna, 29 de Setembro de 2017.
Antonia M. S. X. Brasilino
Departamento de Licitações, Compras, 
Contratos e Suprimentos 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 149/2017 
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, 
torna público e para conhecimento dos 
interessados que encontra-se aberto nes-
ta Prefeitura, PREGÃO PRESENCIAL Nº 
149/2017, cujo objeto é a contratação de 
empresa para locação de equipamentos e 
sistemas, incluindo o fornecimento de mão 
de obras para instalação, manutenção pre-
ventiva e corretiva, visando a gestão de 
transito, conforme demais especificações 
descritas no Edital. A data para o creden-
ciamento e o recebimento dos envelopes 
se dará no dia 16 de Outubro de 2017 às 
14:00 horas. O Edital completo poderá 
ser consultado e adquirido no Departa-
mento de Licitações, Compras, Contratos 
e Suprimentos, sito à Rua Alfredo Bueno, 
1235 – Centro – Jaguariúna/SP, no horá-
rio das 08:00 às 16:00 horas, pelo valor 
de R$ 14,00 (Catorze Reais), ou obtido 
gratuitamente através do site www.licita-
coes.jaguariuna.sp.gov.bra partir do dia 
02 de Outubro 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, 29 de Setembro de 2017.
Antonia M. S. X. Brasilino
Departamento de Licitações, Compras, 
Contratos e Suprimentos

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 150/2017 - 
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 nes-
ta Prefeitura, PREGÃO PRESENCIAL Nº 
150/2017, cujo objeto é a aquisição de equi-
pamentos de informática, conforme quanti-
dades e demais especificações descritas 
no Edital. A data para o credenciamento e 
o recebimento dos envelopes se dará no 
dia 16 de Outubro de 2017 às 11:00 horas. 
O Edital completo poderá ser consultado e 
adquirido no Departamento de Licitações, 
Compras, Contratos e Suprimentos, sito à 
Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro – Ja-
guariúna/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 02 de Outubro de 2017. Mais 
informações poderão ser obtidas pelos te-
lefones: (19) 3867-9801, com Aline, (19) 
3867-9780, com Antônia, (19) 3867-9792, 

com Ricardo ou Renato, (19) 3867-9707, 
com Esther; (19) 3867-9757, com Henri-
que, (19) 3867-9807, com Nayma ou André 
ou pelo endereço eletrônico: henrique_lici-
tacoes@jaguariuna.sp.gov.br. 
Jaguariúna, 29 de Setembro de 2017.
Antonia M. S. X. Brasilino
Departamento de Licitações, Compras, 
Contratos e Suprimentos 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 151/2017 - 
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 nes-
ta Prefeitura, PREGÃO PRESENCIAL Nº 
151/2017, cujo objeto é a aquisição de equi-
pamentos hospitalares, conforme quantida-
des e demais especificações descritas no 
Edital. A data para o credenciamento e o 
recebimento dos envelopes se dará no dia 
16 de Outubro 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 – Ja-
guariúna/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 02 de Outubro de 2017. Mais 
informações poderão ser obtidas pelos te-
lefones: (19) 3867-9801, com Aline, (19) 
3867-9780, com Antônia, (19) 3867-9792, 
com Ricardo ou Renato, (19) 3867-9707, 
com Esther; (19) 3867-9757, com Henri-
que, (19) 3867-9807, com Nayma ou André 
ou pelo endereço eletrônico: henrique_lici-
tacoes@jaguariuna.sp.gov.br. 
Jaguariúna, 29 de Setembro de 2017.
Antonia M. S. X. Brasilino
Departamento de Licitações, Compras, 
Contratos e Suprimentos

EXTRATO DE ATA REGISTRO DE PRE-
ÇOS 
PREGÃO PRESENCIAL N° 115/2017
Ata Registro de Preços n° 238/2017
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Municí-
pio de Jaguariúna
Detentora: Elétrica Luz Comercial de Mate-
riais Elétricos Ltda. – ME
Objeto: Fornecimento eventual e parcelado 
de material elétrico – Itens: 25, 26, 27, 48, 
52, 53 e 54
Vigência: 12 meses
Valor: R$ 3.939,00
Jaguariúna, 18 de Setembro de 2017
Maria Emilia Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE ATA REGISTRO DE PRE-
ÇOS 
PREGÃO PRESENCIAL N° 115/2017
Ata Registro de Preços n° 239/2017
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Municí-
pio de Jaguariúna
Detentora: Alessandra Esperança - ME
Objeto: Fornecimento eventual e parcelado 
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de material elétrico – Itens: 24 e 44
Vigência: 12 meses
Valor: R$ 782,00
Jaguariúna, 18 de Setembro de 2017
Maria Emilia Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE ATA REGISTRO DE PRE-
ÇOS 
PREGÃO PRESENCIAL N° 115/2017
Ata Registro de Preços n° 240/2017
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Municí-
pio de Jaguariúna
Detentora: L. F. Brino& Cia Ltda. - EPP
Objeto: Fornecimento eventual e parcelado 
de material elétrico – Itens: 01, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 30, 35, 46 e 51
Vigência: 12 meses
Valor: R$ 3.315,00
Jaguariúna, 18 de Setembro de 2017
Maria Emilia Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE ATA REGISTRO DE PRE-
ÇOS 
PREGÃO PRESENCIAL N° 115/2017
Ata Registro de Preços n° 241/2017
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Municí-
pio de Jaguariúna
Detentora: Luminus Comercial Elétrica 
Ltda. - EPP
Objeto: Fornecimento eventual e parcelado 
de material elétrico – Itens: 31, 32, 38, 39, 
40, 41 e 49
Vigência: 12 meses
Valor: R$ 48.434,00
Jaguariúna, 18 de Setembro de 2017
Maria Emilia Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE ATA REGISTRO DE PRE-
ÇOS 
PREGÃO PRESENCIAL N° 115/2017
Ata Registro de Preços n° 242/2017
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Municí-
pio de Jaguariúna
Detentora: Leonardo de Oliveira da Rocha 
Cavalcanti – Blocos - ME
Objeto: Fornecimento eventual e parcelado 
de material elétrico – Itens: 13, 14, 15, 16, 
42, 43, 47 e 50
Vigência: 12 meses
Valor: R$ 3.829,60
Jaguariúna, 18 de Setembro de 2017
Maria Emilia Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE ATA REGISTRO DE PRE-
ÇOS 
PREGÃO PRESENCIAL N° 115/2017
Ata Registro de Preços n° 243/2017
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Municí-
pio de Jaguariúna
Detentora: Mário Sérgio Caslini Construto-
ra - ME
Objeto: Fornecimento eventual e parcelado 
de material elétrico – Itens: 02, 03, 04, 05, 
06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 28, 29, 33, 34, 
36 e 37.
Vigência: 12 meses
Valor: R$ 43.120,00 

Jaguariúna, 18 de Setembro de 2017
Maria Emilia Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 123/2017
Contrato nº 203/2017
Contratante: Prefeitura do Município de Ja-
guariúna 
Contratada: Comercial Mangili& Silva Ltda. 
- ME
Objeto: Aquisição de materiais descartá-
veis – Item 03
Prazo: 12 (doze) meses.
Valor total: R$ 2.912,00 - (Dois mil, nove-
centos e doze reais)
Secretaria de Gabinete, 18 de Setembrode 
2017
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva 
Secretária de Gabinete 

EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 123/2017
Contrato nº 204/2017
Contratante: Prefeitura do Município de Ja-
guariúna 
Contratada: Rodrigo de Campos – Serviços 
de Apoio Administrativo – ME 
Objeto: Aquisição de materiais descartá-
veis – Itens 01, 02, 04, 05 e 06
Prazo: 12 (doze) meses.
Valor total: R$ 62.045,00 - (Sessenta e dois 
mil e quarenta e cinco reais)
Secretaria de Gabinete, 18 de Setembrode 
2017
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva 
Secretária de Gabinete 

EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO DE ADI-
TAMENTO 
CONVITE N° 001/2017
Contrato n° 017/2017
Contratante: Prefeitura do Município de Ja-
guariúna
Contratada: A. Custódio de Oliveira – ME
Objeto: Prestação de serviços de roçagem 
Vigência: 45 (quarenta e cinco) dias
Ratificam-se as demais cláusulas contratu-
ais.
Secretaria de Gabinete, 12 de Agostode 
2017
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva 
Secretária de Gabinete 

EXTRATO DE TERCEIRO TERMO DE 
ADITAMENTO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
10.812/2014
Dispensa de Licitação
Locatária: Prefeitura do Município de Ja-
guariúna
Locadores: Dalberto João Gothardo e Ane-
lise ToniniGothardo.
Fica renovada a vigência do contrato por 
mais 12 (doze) meses, a partir de 22 de 
setembro de 2017 para continuidade na lo-
cação do imóvel situado à Rua José Alves 
Guedes, nº 943, Centro, CEP 13.820-000, 
no Município de Jaguariúna, destinado ao 
Conselho Tutelar.
O valor mensal de locação permanece de 

R$ 1.744,50 (um mil, setecentos e quaren-
ta e quatro reais e cinqüenta centavos).
O valor total para os 12 (doze) meses: R$ 
20.934,00 (vinte mil, novecentos e trinta e 
quatro reais e cinqüenta centavos).
Continuam em vigor as demais cláusulas 
contratuais.
Secretaria de Gabinete, 12 de setembro de 
2017.
Maria Emilia Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 113/2017.
Contrato nº 194/2017
Contratante: Prefeitura do Município de Ja-
guariúna
Contratada: Irineu Valentim Tonelotto - ME.
Objeto: Fornecimento de utensílios domés-
ticos as cozinhas das unidades escolares 
municipais.
Itens:04-29-30-37
Prazo: 90 (noventa) dias.  
Valor total: R$ 24.496,00 (Vinte e quatro mil 
quatrocentos e noventa e seis reais).  
Secretaria de Gabinete, 14 de setembro de 
2017.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva 
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 113/2017.
Contrato nº 195/2017
Contratante: Prefeitura do Município de Ja-
guariúna
Contratada: Max Comércio, Representa-
ções e Serviços EIRELI - ME.
Objeto: Fornecimento de utensílios domés-
ticos as cozinhas das unidades escolares 
municipais.
Itens:03-08-15-19-36
Prazo: 90 (noventa) dias.  
Valor total: R$ 43.070,00 (Quarenta e três 
mil e setenta reais).  
Secretaria de Gabinete, 14 de setembro de 
2017.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva 
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
139/2017.
Pregão Presencial nº 62/2017
Empenho: 1815/2017
Contratante: Prefeitura do Município de Ja-
guariúna
Contratada: ALLPEMA SERVIÇOS E CO-
MERCIO DE FERRAGENS E FERRA-
MENTAS LTDA
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
DE CONTRUÇÃO
Valor do Empenho: R$ 4.500,00
Data do empenho: 30/08/2017
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária Municipal de Gabinete

EXTRATO DE ESTORNO DE NOTA DE 
EMPENHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
65/2017.
Pregão Presencial nº 09/2017

Empenho: 18770/2017
Contratante: Prefeitura do Município de Ja-
guariúna
Contratada: Associação Desportiva Jagua-
riunense de Árbitros
Objeto: Prestação de Serviços de Arbitra-
gem
Valor do Estorno: R$ 2.280,00
Data do empenho: 22/09/2017
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária Municipal de Gabinete

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
113/2017.
Pregão Presencial nº 48/2017
Empenho: 18970/2017
Contratante: Prefeitura do Município de Ja-
guariúna
Contratada: F.C. CASTELO EIRELI-ME
Objeto: Fornecimento de Rachão
Valor do Empenho: R$ 3.894,00
Data do empenho: 21/09/2017
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária Municipal de Gabinete

EXTRATO DO 1 º TERMO DE ADITAMEN-
TO DE CONTRATO
Convite n°: 026/2016
Contratante: Prefeitura do Município de Ja-
guariúna
Contratada: Rafael Veiga de Oliveira 
064.187.979-22.
Fica renovada a vigência do contrato por 
mais 06 meses a partir do dia 08/08/2017.
Dá se a este aditamento o valor total de R$ 
24.000,00
Continuam em vigor.
Secretaria de Gabinete, 07 de agosto de 
2017.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária Municipal de Gabinete

AVISO DE RETIFICAÇÃO / RATIFICAÇÃO 
DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO 
DO CONTRATO 173/2017  PREGÃO PRE-
SENCIAL  096/2017
Torna-se público e para conhecimento dos 
interessados que em publicação veiculada 
nesta Imprensa Oficial em 23 de setembro 
de 2017, onde lê-se EXTRATO DE NOTA 
DE EMPENHO, LÊ-SE EXTRATO DE 
CONTRATO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
163/2016.
Pregão Presencial nº 140/2016
Empenho: 18986/2017
Contratante: Prefeitura do Município de Ja-
guariúna
Contratada: NOVACASA ELEVAÇÃO E 
TRANSPORTES DE CARGAS LTDA ME
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA 
CONSTRUÇÃO
Valor do Empenho: R$ 3.619,30
Data do empenho: 22/09/2017
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária Municipal de Gabinete

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
065/2017.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2017
Empenho: 18771/2017
Contratante: Prefeitura do Município de Ja-
guariúna
Contratada: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA 
JAGUARIUNENSE DE ARBITROS
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ARBITRAGEM
Valor do Empenho: R$ 855,00
Data do empenho: 19/09/2017
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária Municipal de Gabinete

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 085/2017.
Contrato nº 191/2017
Contratante: Prefeitura do Município de Ja-
guariúna
Contratada: Quimaflex Produtos Químicos 
Ltda. EPP
Objeto: Fornecimento de reagentes, aces-
sórios e equipamentos para o laboratório 
de controle de qualidade de água.
Itens: 55, 56 e 57
Prazo: 06 (seis) meses.  
Valor total: R$ 884,00 (oitocentos e oitenta 
e quatro reais).
Secretaria de Gabinete, 14 de setembro de 
2017.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva 
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/2017.
Contrato nº 200/2017
Contratante: Prefeitura do Município de Ja-
guariúna
Contratada: Elster Medição de Água Ltda. 
Objeto: Aquisição de hidrômetros
Itens: 01, 02 e 03
Prazo: 90 (noventa) dias.  
Valor total: R$ 156.869,00 (cento e cin-
quenta e seis mil, oitocentos e sessenta e 
nove reais).
Secretaria de Gabinete, 15 de setembro de 
2017.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva 
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2017.
Contrato nº 210/2017
Contratante: Prefeitura do Município de Ja-
guariúna
Contratada: Alfi Serviços Ltda. EPP
Objeto: Montagem de cabine primária de 
energia elétrica, com fornecimento de ma-
terial e mão de obra
Prazo: 90 (noventa) dias da Ordem de Ser-
viços.  
Valor total: R$ 207.600,00 (duzentos e sete 
mil e seiscentos reais).
Secretaria de Gabinete, 19 de setembro de 
2017.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva 
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 122/2017.
Ata de Registro de Preços nº 244/2017
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Municí-
pio de Jaguariúna
Detentora: Aguinaldo José Benatti – ME
Objeto: Fornecimento eventual e parcelado 
de equipamentos de proteção individual – 
EPI’s
Intes: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09
Valor total: R$ 5.734,80 (cinco mil, setecen-
tos e trinta e quatro reais e oitenta centa-
vos)
Prazo: 12 (doze) meses.  
Secretaria de Gabinete, 20 de setembro de 
2017.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva 
Secretária de Gabinete

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
CONVITE Nº 003/2017
Processo Administrativo nº 10.718/2017
A Comissão Permanente de Licitação torna 
público e para conhecimento dos interessa-
dos que, em sessão pública realizada em 
26 de setembro de 2017, considerou fra-
cassado o Convite acima mencionado, que 
tem como objeto “Prestação de serviços 
especializados em consultoria e assesso-
ria jurídica na área de direito administrativo 
para atuação perante o Tribunal de Contas 
– TCESP”, por motivos insertos no proces-
so.
NaymaTiciane de Almeida Pessin
Presidente – C.P.L.

AVISO DE RATIFICAÇÃO
CONVITE Nº 003/2017
Processo Administrativo nº 10.718/2017
RATIFICO a decisão da Comissão Perma-
nente de Licitação, que considerou o certa-
me acima mencionado fracassado.
Secretaria de Gabinete, 26 de setembro de 
2017.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO 
AMIGÁVEL DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N°153/2016
Contrato nº 243/2016
Contratante: Prefeitura do Município de Ja-
guariúna
Contratada: Reluz Química Industrial Ltda.
Objeto: Fornecimento de polímero em 
emulsão.
Pelo presente instrumento a CONTRATAN-
TE e a CONTRATADA, decidem rescindir 
amigavelmente, conforme art. 79, inciso II 
da Lei nº 8.666/93, o Contrato de Forneci-
mento, o qual era destinado para fornecer 
o produto polímero em emulsão, da Marca 
Reluz Química/RAP FLOC C140L.
As partes nada têm a reclamar uma da ou-
tra, seja a que título for. 
Secretaria de Gabinete, 25 de setembro de 
2017.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE 
PREÇO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2017.
Processo Administrativo Nº 9749/2017.
A.R.P. nº 224/2017. 
Contratante: Prefeitura do Município de Ja-
guariúna
Contratada: BARBOSA & PENTEADO 
LTDA. - ME.
Objeto: Prestação de serviços de mecâni-
ca, injeção eletrônica e auto elétrica.
Prazo do objeto: 12 (doze) meses, conta-
dos a partir da assinatura da A.R.P.
Valor total: R$ 18.900,00 (dezoito mil e no-
vecentos reais).
Secretaria de Gabinete, 29 de setembro de 
2017.
Maria Emilia Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE 
PREÇO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2017.
Processo Administrativo Nº 9749/2017.
A.R.P. nº 225/2017. 
Contratante: Prefeitura do Município de Ja-
guariúna
Contratada: CELSO APARECIDO PES-
SOA - ME.
Objeto: Prestação de serviços de mecâni-
ca, injeção eletrônica e auto elétrica.
Prazo do objeto: 12 (doze) meses, conta-
dos a partir da assinatura da A.R.P.
Valor total: R$ 79.300,00 (setenta e nove 
mil e trezentos reais).
Secretaria de Gabinete, 29 de setembro de 
2017.
Maria Emilia Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE 
PREÇO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2017.
Processo Administrativo Nº 9749/2017.
A.R.P. nº 226/2017. 
Contratante: Prefeitura do Município de Ja-
guariúna
Contratada: GEIBER WELLINTON BIAZZI-
NI 32777693803.
Objeto: Prestação de serviços de mecâni-
ca, injeção eletrônica e auto elétrica.
Prazo do objeto: 12 (doze) meses, conta-
dos a partir da assinatura da A.R.P.
Valor total: R$ 34.300,00 (trinta e quatro mil 
e trezentos reais).
Secretaria de Gabinete, 29 de setembro de 
2017.
Maria Emilia Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE 
PREÇO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2017.
Processo Administrativo Nº 9749/2017.
A.R.P. nº 227/2017. 
Contratante: Prefeitura do Município de Ja-
guariúna
Contratada: LEANDRO APARECIDO FAL-
CIROLI - ME.
Objeto: Prestação de serviços de mecâni-
ca, injeção eletrônica e auto elétrica.
Prazo do objeto: 12 (doze) meses, conta-
dos a partir da assinatura da A.R.P.

Valor total: R$ 50.200,00 (Cinqüenta mil e 
duzentos reais).
Secretaria de Gabinete, 29 de setembro de 
2017.
Maria Emilia Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE 
PREÇO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2017.
Processo Administrativo Nº 9749/2017.
A.R.P. nº 228/2017. 
Contratante: Prefeitura do Município de Ja-
guariúna
Contratada: MAURO DE SOUZA REPA-
ROS AUTOMOTIVOS LTDA. - ME.
Objeto: Prestação de serviços de mecâni-
ca, injeção eletrônica e auto elétrica.
Prazo do objeto: 12 (doze) meses, conta-
dos a partir da assinatura da A.R.P.
Valor total: R$ 111.000,00 (Cento e onze 
mil reais).
Secretaria de Gabinete, 29 de setembro de 
2017.
Maria Emilia Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE 
PREÇO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2017.
Processo Administrativo Nº 9749/2017.
A.R.P. nº 229/2017. 
Contratante: Prefeitura do Município de Ja-
guariúna
Contratada: PATRÍCIA ANTONIO 
34661943856.
Objeto: Prestação de serviços de mecâni-
ca, injeção eletrônica e auto elétrica.
Prazo do objeto: 12 (doze) meses, conta-
dos a partir da assinatura da A.R.P.
Valor total: R$ 9.000,00 (nove mil reais).
Secretaria de Gabinete, 29 de setembro de 
2017.
Maria Emilia Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE 
PREÇO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2017.
Processo Administrativo Nº 9749/2017.
A.R.P. nº 230/2017. 
Contratante: Prefeitura do Município de Ja-
guariúna
Contratada: PRISCILA APARECIDA ANTO-
NIO 33108729802.
Objeto: Prestação de serviços de mecâni-
ca, injeção eletrônica e auto elétrica.
Prazo do objeto: 12 (doze) meses, conta-
dos a partir da assinatura da A.R.P.
Valor total: R$ 184.100,00 (Cento e oitenta 
e quatro mil e cem reais).
Secretaria de Gabinete, 29 de setembro de 
2017.
Maria Emilia Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE CONTRATO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
11.923/2017.
Dispensa nº 033/2017.
Contrato nº 184/2017. 



Contratante: Prefeitura do Município de Ja-
guariúna
Contratada: LOTHSEG SEGURANÇA PRI-
VADA EIRELI - ME.
Objeto: Prestação de serviços de seguran-
ça desarmada, para o dia 11 de setembro 
de 2017, no horário das 17:00 às 23:00 ho-
ras.
Execução do objeto: 11 de setembro de 
2017.
Valor total: R$ 7.600,00 (sete mil e seiscen-
tos reais).
Secretaria de Gabinete, 29 de setembro de 
2017.
Maria Emilia Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE 
PREÇO Nº 231/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 119/2017
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Municí-
pio de Jaguariúna
Detentora da Ata: Aglon Comércio e Repre-
sentações Ltda.
Objeto: Fornecimento eventual e parcelado 
de medicamentos. - itens 04, 25 e 30.
Vigência: 12 (doze) meses.
Valor global: R$ 26.930,00.
Secretaria de Gabinete, 13 de setembro de 
2017.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE 
PREÇO Nº 232/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 119/2017
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Municí-
pio de Jaguariúna
Detentora da Ata: Comercial Cirúrgica Rio-
clarense Ltda.
Objeto: Fornecimento eventual e parcelado 
de medicamentos. - itens 07, 10, 17, 18, 19, 
21 e 27.
Vigência: 12 (doze) meses.
Valor global: R$ 168.839,00.
Secretaria de Gabinete, 13 de setembro de 
2017.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE 
PREÇO Nº 234/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 119/2017
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Municí-
pio de Jaguariúna
Detentora da Ata: Lumar comércio de Pro-
dutos Farmacêuticos Ltda.
Objeto: Fornecimento eventual e parcelado 
de medicamentos. - itens 08, 12, 23, 26 e 
29.
Vigência: 12 (doze) meses.
Valor global: R$ 240.540,00.
Secretaria de Gabinete, 13 de setembro de 
2017.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE 
PREÇO Nº 235/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 119/2017
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Municí-

pio de Jaguariúna
Detentora da Ata: R. P. 4 Distribuidora de 
Medicamentos Ltda.
Objeto: Fornecimento eventual e parcelado 
de medicamentos. - itens 06 e 22.
Vigência: 12 (doze) meses.
Valor global: R$ 115.086,00.
Secretaria de Gabinete, 13 de setembro de 
2017.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE 
PREÇO Nº 236/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2017
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Municí-
pio de Jaguariúna
Detentora da Ata: Aglon Comércio e Repre-
sentações Ltda.
Objeto: Fornecimento eventual e parcelado 
de medicamentos. - item 02.
Vigência: 12 (doze) meses.
Valor global: R$ 75.000,00.
Secretaria de Gabinete, 13 de setembro de 
2017.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE 
PREÇO Nº 246/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 126/2017
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Municí-
pio de Jaguariúna
Detentora da Ata: Abbvie Farmacêutica 
Ltda.
Objeto: Fornecimento eventual e parcelado 
de medicamentos. - item 14.
Vigência: 12 (doze) meses.
Valor global: R$ 143.760,00.
Secretaria de Gabinete, 25 de setembro de 
2017.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE 
PREÇO Nº 247/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 126/2017
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Municí-
pio de Jaguariúna
Detentora da Ata: Anbioton Importadora 
Ltda.
Objeto: Fornecimento eventual e parcelado 
de medicamentos. - item 17.
Vigência: 12 (doze) meses.
Valor global: R$ 4.800,00.
Secretaria de Gabinete, 25 de setembro de 
2017.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE 
PREÇO Nº 248/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 126/2017
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Municí-
pio de Jaguariúna
Detentora da Ata: Atons do Brasil Distribui-
dora de Produtos Hospitalares Ltda.
Objeto: Fornecimento eventual e parcelado 
de medicamentos. - itens 05, 08 e 10.
Vigência: 12 (doze) meses.
Valor global: R$ 5.640,00.

Secretaria de Gabinete, 25 de setembro de 
2017.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE 
PREÇO Nº 249/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 126/2017
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Municí-
pio de Jaguariúna
Detentora da Ata: CM Hospitalar S/A.
Objeto: Fornecimento eventual e parcelado 
de medicamentos. - itens 09 e 18.
Vigência: 12 (doze) meses.
Valor global: R$ 44.600,00.
Secretaria de Gabinete, 25 de setembro de 
2017.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO 
Nº 176/2017
DISPENSA Nº 028/2017
Locatária: Prefeitura do Município de Ja-
guariúna
Locadores: Sonia Meire Camilotti Castro 
Ferro e Alvaro Castro Ferro.
Objeto: Locação de imóvel, situado à Rua 
Alfredo Engler, 290, Centro – Jaguariúna / 
SP.
Vigência: 12 (doze) meses.
Valor global: R$ 56.364,00.
Secretaria de Gabinete, 25 de agosto de 
2017.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE 
ADITAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE 
PREÇO Nº 080/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Municí-
pio de Jaguariúna
Detentora da Ata: Fragnari Distribuidora de 
Medicamentos Ltda.
Cancelamento do item 12 de marca Teuto, 
a partir de 18 de setembro de 2017.
Continuam em vigor todas as outras cláu-
sulas e condições contratuais.
Secretaria de Gabinete, 18 de setembro de 
2017.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADI-
TAMENTO DO CONTRATO Nº 209/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 125/2016
Contratante: Prefeitura do Município de Ja-
guariúna
Contratado: Zanca Transportes Ltda. - EPP.
Fica renovada a vigência do contrato por 
mais 12 (doze) meses, a partir de 31 de 
agosto de 2017.
Fica acrescido ao contrato o Valor de R$ 
74.412,00.
Continuam em vigor todas as outras cláu-
sulas e condições contratuais.
Secretaria de Gabinete, 24 de agosto de 
2017.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADI-
TAMENTO DO CONTRATO Nº 215/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 133/2016
Contratante: Prefeitura do Município de Ja-
guariúna
Contratado: N. Calefi – Elétricos - ME.
Fica renovada a vigência do contrato por 
mais 12 (doze) meses, a partir de 15 de se-
tembro de 2017.
Fica acrescido ao contrato o Valor de R$ 
82.080,00.
Continuam em vigor todas as outras cláu-
sulas e condições contratuais.
Secretaria de Gabinete, 11 de setembro de 
2017.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 164/2016.
Pregão Presencial nº 131/2016.
Empenho nº 19026/2017.
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Municí-
pio de Jaguariúna.
Detentora: Agro Pecuária Ditinho Ltda. 
EPP.
Objeto: Aquisição de Ração para Animais.
Valor do Empenho: R$ 5.009,00.
Data do Empenho: 22/09/2017.
Cristina Aparecida Rossi Serra
Secretária de Administração e Finanças

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2017.
Pregão Presencial nº 004/2017.
Empenho nº 19033/2017.
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Municí-
pio de Jaguariúna.
Detentora: Cirúrgica União Ltda. 
Objeto: Aquisição de Fraldas.
Valor do Empenho: R$ 18.431,00.
Data do Empenho: 22/09/2017.
Cristina Aparecida Rossi Serra
Secretária de Administração e Finanças

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2017.
Pregão Presencial nº 173/2016.
Empenho nº 19043/2017.
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Municí-
pio de Jaguariúna.
Detentora: Comercial Cirúrgica Rioclaren-
se Ltda. 
Objeto: Aquisição de Medicamentos.
Valor do Empenho: R$ 822,00.
Data do Empenho: 22/09/2017.
Cristina Aparecida Rossi Serra
Secretária de Administração e Finanças

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2017.
Pregão Presencial nº 175/2016.
Empenho nº 19030/2017.
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Municí-
pio de Jaguariúna.
Detentora: Duomed Produtos Médicos e 
Hospitalares Eireli – EPP. 
Objeto: Aquisição de Materiais Hospitala-
res.
Valor do Empenho: R$ 4.725,00.
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Data do Empenho: 22/09/2017.
Cristina Aparecida Rossi Serra
Secretária de Administração e Finanças

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 165/2016.
Pregão Presencial nº 131/2016.
Empenho nº 19025/2017.
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Municí-
pio de Jaguariúna.
Detentora: Licitavet comercial Ltda. – EPP. 
Objeto: Aquisição de Ração para Animais.
Valor do Empenho: R$ 5.500,00.
Data do Empenho: 22/09/2017.
Cristina Aparecida Rossi Serra
Secretária de Administração e Finanças

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 184/2017.
Pregão Presencial nº 055/2017.
Empenho nº 19031/2017.
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Municí-
pio de Jaguariúna.
Detentora: Medimport Comércio de Produ-
tos Hospitalares Eireli – EPP. 
Objeto: Aquisição de Materiais Hospitala-
res.
Valor do Empenho: R$ 540,00.
Data do Empenho: 22/09/2017.
Cristina Aparecida Rossi Serra
Secretária de Administração e Finanças

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2017.
Pregão Presencial nº 004/2017.
Empenho nº 19035/2017.
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Municí-
pio de Jaguariúna.
Detentora: Medimport Comércio de Produ-
tos Hospitalares Eireli – EPP. 
Objeto: Aquisição de Fraldas.
Valor do Empenho: R$ 11.890,00.
Data do Empenho: 22/09/2017.
Cristina Aparecida Rossi Serra
Secretária de Administração e Finanças

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2017.
Pregão Presencial nº 174/2016.
Empenho nº 19028/2017.
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Municí-
pio de Jaguariúna.
Detentora: Orizzon Comercial Ltda. – ME. 
Objeto: Aquisição de Materiais Hospitala-
res.
Valor do Empenho: R$ 450,00.
Data do Empenho: 22/09/2017.
Cristina Aparecida Rossi Serra
Secretária de Administração e Finanças

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 171/2017.
Pregão Presencial nº 068/2017.
Empenho nº 19041/2017.
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Municí-
pio de Jaguariúna.
Detentora: R.A.P. Aparecida Comércio de 
Medicamentos Ltda. 
Objeto: Aquisição de Medicamentos.
Valor do Empenho: R$ 6.060,00.
Data do Empenho: 22/09/2017.

Cristina Aparecida Rossi Serra
Secretária de Administração e Finanças

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 078/2017.
Pregão Presencial nº 021/2017.
Empenho nº 19038/2017.
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Municí-
pio de Jaguariúna.
Detentora: Soma/SP Produtos Hospitala-
res Ltda. 
Objeto: Aquisição de Medicamentos.
Valor do Empenho: R$ 1.680,00.
Data do Empenho: 22/09/2017.
Cristina Aparecida Rossi Serra
Secretária de Administração e Finanças

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2017.
Pregão Presencial nº 173/2016.
Empenho nº 19044/2017.
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Municí-
pio de Jaguariúna.
Detentora: Soma/SP Produtos Hospitala-
res Ltda. 
Objeto: Aquisição de Medicamentos.
Valor do Empenho: R$ 684,00.
Data do Empenho: 22/09/2017.
Cristina Aparecida Rossi Serra
Secretária de Administração e Finanças

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2017.
Pregão Presencial nº 045/2017.
Empenho nº 19036/2017.
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Municí-
pio de Jaguariúna.
Detentora: CM Hospitalar S/A. 
Objeto: Aquisição de Medicamentos.
Valor do Empenho: R$ 17.150,40.
Data do Empenho: 25/09/2017.
Cristina Aparecida Rossi Serra
Secretária de Administração e Finanças

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2017.
Pregão Presencial nº 020/2017.
Empenho nº 19040/2017.
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Municí-
pio de Jaguariúna.
Detentora: Comercial Cirúrgica Rioclaren-
se Ltda. 
Objeto: Aquisição de Medicamentos.
Valor do Empenho: R$ 544,00.
Data do Empenho: 25/09/2017.
Cristina Aparecida Rossi Serra
Secretária de Administração e Finanças–

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2017.
Contrato nº: 205/2017
Contratante: Prefeitura do Município de Ja-
guariúna
Contratada: Comercial João Afonso LTDA
Objeto: Fornecimento de Gêneros Alimentí-
cios – Lotes 1, 3, 4 e 7.  
Prazo do objeto: 12 (doze) meses.  
Valor total: R$ 796.930,00 (setecentos e 
noventa e seis mil novecentos e trinta re-
ais).  
Secretaria de Gabinete, 18 de setembro de 

2017.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária Municipal de Gabinete

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2017.
Contrato nº: 206/2017
Contratante: Prefeitura do Município de Ja-
guariúna
Contratada: GabeeFoods Comércio de Ali-
mentos EIRELI - EPP
Objeto: Fornecimento de Gêneros Alimen-
tícios – Lote 6.  
Prazo do objeto: 12 (doze) meses.  
Valor total: R$ 45.900,00 (quarenta e cinco 
mil e novecentos reais).  
Secretaria de Gabinete, 18 de setembro de 
2017.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária Municipal de Gabinete

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2017.
Contrato nº: 207/2017
Contratante: Prefeitura do Município de Ja-
guariúna
Contratada: Nat Nutre Alimentos S/A
Objeto: Fornecimento de Gêneros Alimen-
tícios – Lote 8.  
Prazo do objeto: 12 (doze) meses.  
Valor total: R$ 157.680,00 (cento e cin-
qüenta e sete mil seiscentos e oitenta re-
ais).  
Secretaria de Gabinete, 18 de setembro de 
2017.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária Municipal de Gabinete

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2017.
Contrato nº: 208/2017
Contratante: Prefeitura do Município de Ja-
guariúna
Contratada: R Santos Comércio de Produ-
tos Alimentícios em geral Eireli - EPP
Objeto: Fornecimento de Gêneros Alimen-
tícios – Lote 2.  
Prazo do objeto: 12 (doze) meses.  
Valor total: R$ 270.999,70 (duzentos e se-
tenta mil novecentos e noventa e nove re-
ais e setenta centavos).  
Secretaria de Gabinete, 18 de setembro de 
2017.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária Municipal de Gabinete

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2017.
Contrato nº: 209/2017
Contratante: Prefeitura do Município de Ja-
guariúna
Contratada: Sguil Comércio e Indústria de 
Alimentos LTDA EPP
Objeto: Fornecimento de Gêneros Alimen-
tícios – Lote 5.  
Prazo do objeto: 12 (doze) meses.  
Valor total: R$ 245.570,40 (duzentos e qua-
renta e cinco mil quinhentos e setenta reais 
e quarenta centavos).  
Secretaria de Gabinete, 18 de setembro de 
2017.

Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária Municipal de Gabinete

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2017.
Contrato nº: 212/2017
Contratante: Prefeitura do Município de Ja-
guariúna
Contratada: J.J. Antonioli& CIA LTDA
Objeto: Fornecimento de Gêneros Alimen-
tícios – Lote 10.  
Prazo do objeto: 12 (doze) meses.  
Valor total: R$ 27.720,00 (vinte e sete mil 
setecentos e vinte reais).  
Secretaria de Gabinete, 25 de setembro de 
2017.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária Municipal de Gabinete

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2017.
Contrato nº: 151/2017
Contratante: Prefeitura do Município de Ja-
guariúna
Contratada: Gasball Armazenadora e Dis-
tribuidora LTDA
Objeto: Fornecimento de Recarga de gás 
liquefeito de petróleo GLP-45 – Item 1.  
Prazo do objeto: 12 (doze) meses.  
Valor total: R$ 189.000,00 (cento e oitenta 
e nove mil reais).  
Secretaria de Gabinete, 03 de julho de 
2017.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária Municipal de Gabinete

EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2017.
Contrato nº 213/2017
Contratante: Prefeitura do Município de Ja-
guariúna
Contratada: Natiele Aparecida Ferreira 
EPP 
Objeto: Implantação de Projeto de Con-
servação de Solo e Estradas Rurais, com 
fornecimento de mão de obra e maquinário 
necessário
Prazo: 60 (sessenta) dias da Ordem de 
Serviços.  
Valor total: R$ 83.921,76 (oitenta e três mil, 
novecentos e vinte e um reais e setenta e 
seis centavos).
Secretaria de Gabinete, 25 de setembro de 
2017.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva 
Secretária de Gabinete

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLO-
GAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 119/2017.

Torna-se público e para conhecimento dos 
interessados que o Pregão acima mencio-
nado, que tem por objeto o fornecimento 
eventual e parcelado de medicamentos, foi 
adjudicado e homologado respectivamente 
em 27 de setembro de 2017, em favor dos 
licitantes a seguir com seus respectivos 
itens, valores unitários e totais.
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Fornecedor: FRAGNARI 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA - 14.271.474/0001-82
ITE
M

QT
DE UN DESCRIÇÃ

O:
UNITÁ

RIO TOTAL

15 5.0
00

RE
FIL

INSULINA 
LISPRO 
DERIVADA 
DE ADN* 
RECOMBI
NANTE 
100 UI/ ML 
REFIL - FR 
C/ 3 ML

R$ 
40,000

R$ 
200.00
0,00

Total Fornecedor R$ 200.000,00 -
(Duzentos mil reais)
Secretaria de Gabinete, 27 de setembro 
de 2017.
Marisa Aparecida Rissatti – Pregoeira
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva -
Secretária de Gabinete

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 125/2017.
Torna-se público e para conhecimento 
dos interessados que o Pregão acima 
mencionado, que tem por objeto o 
fornecimento eventual e parcelado de 
medicamentos, foi adjudicado e 
homologado respectivamente em 22 de 
setembro de 2017, em favor dos licitantes 
a seguir com seus respectivos itens, 
valores unitários e totais.
Fornecedor: CM HOSPITALAR SA -
12.420.164/0003-19
ITE
M

QT
DE

U
N

DESCRIÇ
ÃO:

UNITÁ
RIO TOTAL

08 5.00
0

C
P

OXICODO
NA 20MG 
OXICODO
NA, 
CLORIDR
ATO 20 
MG COMP

R$ 
10,00

R$ 
50.000,

00

Total Fornecedor R$ 50.000,00 -
(Cinquenta mil reais)
Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS 
QUIMICOS FARMAC. LTDA. -
44.734.671/0001-51
IT
E
M

Q
T
D
E

U
N DESCRIÇÃO:

UNI
TÁR
IO

TOT
AL

0
3

15
.0
00

T
B

FIBRINOLISINA+DE
SOXIRRIB+CLORAN
FENICOL POMADA 
FIBRINOLISINA 1 UI 
+
DESOXIRRIBONUCL
EASE 666 UI + 
CLORANFENICOL 
0,01 G/ G POMADA -
TUBO C/ 10 G

R$ 
19,8

2

R$ 
297.
300,
00

Total Fornecedor R$ 297.300,00 -
(Duzentos e noventa e sete mil e 
trezentos reais)
Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR 
COM IMP EXP LTDA - 04.027.894/0003-
26
ITE
M

QT
DE

U
N

DESCRIÇÃ
O:

UNITÁ
RIO

TOTA
L

01 20.0
00

C
AP

BECLOMET
ASONA 400 
MCG CAP

R$ 
0,478

R$ 
9.560,

00

09 10.0
00

C
AP

RIFAMPICIN
A 300 MG 
CAPS

R$ 
2,14

R$ 
21.40
0,00

Total Fornecedor R$ 30.960,00 - (Trinta 
mil, novecentos e sessenta reais)

Fornecedor: LUMAR COMERCIO PROD. 
FARMACEUTICOS LTDA -
49.228.695/0001-52
ITE
M

QTD
E

U
N

DESCRIÇ
ÃO:

UNITÁ
RIO TOTAL

05 80.00
0

C
P

IBUPROF
ENO 400 
MG 
COMP

R$ 
0,34

R$ 
27.200

,00

11 200.0
00

C
P

VALSART
AN 80 MG 
COMP

R$ 
0,43

R$ 
86.000

,00
Total Fornecedor R$ 113.200,00 - (Cento 
e treze mil e duzentos reais)
Fornecedor: PORTAL LTDA -
05.005.873/0001-00
IT

EM
QT
DE

U
N DESCRIÇÃO: UNIT

ÁRIO
TOTA

L

06 30.
240

C
P

LISDEXANFE
TAMINA, 
DIMESILATO 
50 MG CAPS

R$ 
8,89

R$ 
268.83
3,60

07 2.0
16

C
P

LISDEXANFE
TAMINA, 
DIMESILATO 
70 MG CAPS 
LISDEXANFE
TAMINA, 
DIMESILATO 
70 MG COMP 
(MARCA: 
VENVANSE)

R$ 
8,89

R$ 
17.922

,24

Total Fornecedor R$ 286.755,84 -
(Duzentos e oitenta e seis mil, setecentos 
e cinquenta e cinco reais e oitenta e
quatro centavos)
Homologando ainda que e os itens 02, 04 
e 10 foram considerados desertos.
Secretaria de Gabinete, 22 de setembro 
de 2017.
Luciene Dell Vecchio – Pregoeira
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva -
Secretária de Gabinete

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 128/2017.
Torna-se público e para conhecimento 
dos interessados que o Pregão acima 
mencionado tendo como objeto o 
“Prestação de serviços de notificação, 
supressão e religação de água”, foi 
Adjudicado e Homologado em 26 de 
setembro de 2017, em favor da licitante a 
seguir, com seus respectivos valores 
unitários e global:
Fornecedor: POTENCIAL PLUS 
SERVIÇOS E INFRA ESTRUTURAS 
LTDA. ME - 15.790.778/0001-19
LO
TE

IT
E
M

QT
DE

DESCRIÇÃO: UNIT
ÁRIO

TOT
AL

1 1 6.0
00

Notificação de 
corte de água 
(se necessário 
duas 
tentativas)

R$ 
1,89

R$ 
11.3
40,0
0

1 2 1.8
00

Supressão/cort
e de água no 
cavalete

R$ 
17,06

R$ 
30.7
08,0
0

1 3 1.8
00

Religação/rest
abelecimento 
do
fornecimento 
de água no 
cavalete

R$ 
17,06

R$ 
30.7
08,0
0

Valor Global: R$ 72.756,00 - (Setenta e 
dois mil, setecentos e cinquenta e seis 
reais).

Secretaria de Gabinete, 26 de setembro 
de 2017.
Luciene Del Vecchio – Pregoeira
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva –
Secretária de Gabinete

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 127/2017
Torna-se público e para conhecimento 
dos interessados que o Pregão acima 
mencionado, tendo como objeto o 
Registro de Preços para fornecimento de
uniformes, foi adjudicado em 27 de 
Setembro de 2017 e homologado no dia 
28 de Setembro de 2017, em favor das 
licitantes a seguir com seus respectivos 
itens, valores unitários e totais:

Fornecedor: CONFECÇÕES SAVIAN 

LTDA. - EPP. - 67.965.244/0001-80
ITE
M

QTD
E

DESCRIÇÃO: UNITÁ
RIO

TOTA
L

1 152 CALÇA PARA 
UNIFORME G 
DEVERÁ 
ATENDER AO 
MEMORIAL 
DESCRITIVO 
QUANTO AS 
ESPECIFICAÇ
ÕES NA COR 
AZUL ROYAL

R$ 
31,90

R$ 
4.848,
80

2 120 CALÇA PARA 
UNIFORME G 
DEVERÁ 
ATENDER AO 
MEMORIAL 
DESCRITIVO 
QUANTO AS 
ESPECIFICAÇ
ÕES NA COR 
CAQUI

R$ 
30,80

R$ 
3.696,
00

3 88 CALÇA PARA 
UNIFORME 
GG DEVERÁ 
ATENDER AO 
MEMORIAL 
DESCRITIVO 
QUANTO AS 
ESPECIFICAÇ
ÕES NA COR 
AZUL ROYAL

R$ 
31,90

R$ 
2.807,
20

4 28 CALÇA PARA 
UNIFORME 
GG DEVERÁ 
ATENDER AO 
MEMORIAL 
DESCRITIVO 
QUANTO AS 
ESPECIFICAÇ
ÕES NA COR 
CAQUI

R$ 
30,80

R$ 
862,4
0

5 140 CALÇA PARA 
UNIFORME M 
DEVERÁ 
ATENDER AO 
MEMORIAL 
DESCRITIVO 
QUANTO AS 
ESPECIFICAÇ
ÕES NA COR 
AZUL ROYAL

R$ 
31,90

R$ 
4.466,
00

6 80 CALÇA PARA 
UNIFORME M 
DEVERÁ 
ATENDER AO 
MEMORIAL 
DESCRITIVO 
QUANTO AS 
ESPECIFICAÇ

R$ 
30,80

R$ 
2.464,
00

ÕES NA COR 
CAQUI

7 80 CALÇA PARA 
UNIFORME P 
DEVERÁ 
ATENDER AO 
MEMORIAL 
DESCRITIVO 
QUANTO AS 
ESPECIFICAÇ
ÕES NA COR 
AZUL ROYAL

R$ 
31,90

R$ 
2.552,
00

8 4 CALÇA PARA 
UNIFORME P 
DEVERÁ 
ATENDER AO 
MEMORIAL 
DESCRITIVO 
QUANTO AS 
ESPECIFICAÇ
ÕES NA COR 
CAQUI

R$ 
30,80

R$ 
123,2
0

Total Fornecedor R$ 21.819,60 - (Vinte e 
um mil, oitocentos e dezenove reais e 
sessenta centavos) 
Fornecedor: UNI-FORME IND. E COM. 
DE CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA -
EPP - 64.888.811/0001-53
ITE
M

QT
DE

DESCRIÇÃO: UNITÁ
RIO

TOT
AL

9 132 CAMISA/CAMI
SETA PARA 
UNIFORME 
MANGA 
LONGA G 
DEVERÁ 
ATENDER AO 
MEMORIAL 
DESCRITIVO 
QUANTO AS
ESPECIFICAÇ
ÕES NA COR 
AMARELO 
OURO

R$ 
14,80

R$ 
1.95
3,60

10 120 CAMISA/CAMI
SETA PARA 
UNIFORME 
MANGA 
LONGA G 
DEVERÁ 
ATENDER AO 
MEMORIAL 
DESCRITIVO 
QUANTO AS 
ESPECIFICAÇ
ÕES NA COR 
CAQUI

R$ 
14,80

R$ 
1.77
6,00

11 92 CAMISA/CAMI
SETA PARA 
UNIFORME 
MANGA 
LONGA GG 
DEVERÁ 
ATENDER AO 
MEMORIAL 
DESCRITIVO 
QUANTO AS 
ESPECIFICAÇ
ÕES NA COR 
AMARELO 
OURO

R$ 
14,80

R$ 
1.36
1,60

12 28 CAMISA/CAMI
SETA PARA 
UNIFORME 
MANGA 
LONGA GG 
DEVERÁ 
ATENDER AO 
MEMORIAL 
DESCRITIVO 
QUANTO AS 
ESPECIFICAÇ
ÕES NA COR 
CAQUI

R$ 
14,80

R$ 
414,
40
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13 168 CAMISA/CAMI
SETA PARA 
UNIFORME 
MANGA 
LONGA M 
DEVERÁ 
ATENDER AO 
MEMORIAL 
DESCRITIVO 
QUANTO AS 
ESPECIFICAÇ
ÕES NA COR 
AMARELO 
OURO

R$ 
14,80

R$ 
2.48
6,40

14 80 CAMISA/CAMI
SETA PARA 
UNIFORME 
MANGA 
LONGA M 
DEVERÁ 
ATENDER O 
MEMORIAL 
DESCRITIVO 
QUANTO AS 
ESPECIFICAÇ
ÕES NA COR 
CAQUI.

R$
14,80

R$ 
1.18
4,00

15 68 CAMISA/CAMI
SETA PARA 
UNIFORME 
MANGA 
LONGA P 
DEVERÁ 
ATENDER AO 
MEMORIAL 
DESCRITIVO 
QUANTO AS 
ESPECIFICAÇ
ÕES NA COR 
AMARELO 
OURO

R$ 
14,80

R$ 
1.00
6,40

Total Fornecedor R$ 10.182,40 - (Dez mil, 
cento e oitenta e dois reais e quarenta
centavos)
Aline Fernanda Arruda Leite – Pregoeira
Maria Emilia Peçanha de Oliveira Silva -
Secretária de Gabinete

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 132/2017.
Torna-se público e para conhecimento 
dos interessados que os itens descritos 
abaixo, oriundos do Pregão acima 
mencionado, tendo como objeto a 
prestação de serviços de lavanderia, foi 
Adjudicado e Homologado em 25 de 
setembro de 2017, em favor da licitante a
seguir com seus respectivos itens, valores 
unitários e totais:
Fornecedor: PR LAVANDERIA 
ESPECIALIZADA LTDA. - ME -
13.603.553/0001-80
ITE
M

QTD
E

DESCRIÇÃ
O:

UNITÁR
IO

TOTAL

1 480 PRESTAÇ
ÃO DE 
SERVIÇOS 
DE 
LAVANDE
RIA LOTE 
1 -
COBERTO
R

R$ 5,00 R$ 
2.400,00

2 59.1
36

PRESTAÇ
ÃO DE 
SERVIÇOS 
DE 
LAVANDE
RIA LOTE 
1 -
EDREDOM 

R$ 5,50 R$ 
325.248,
00

- BERÇO
3 34.3

68
PRESTAÇ
ÃO DE 
SERVIÇOS 
DE 
LAVANDE
RIA LOTE 
1 -
EDREDOM 
-
SOLTEIRO

R$ 5,90 R$ 
202.771,
20

4 14.3
04

PRESTAÇ
ÃO DE 
SERVIÇOS 
DE 
LAVANDE
RIA LOTE 
1 -
FRONHA -
ANTI-
REFLUXO

R$ 1,08 R$ 
15.448,3
2

5 70.8
00

PRESTAÇ
ÃO DE 
SERVIÇOS 
DE 
LAVANDE
RIA LOTE 
1 -
FRONHA -
PEQUENA

R$ 1,07 R$ 
75.756,0
0

6 96.0
48

PRESTAÇ
ÃO DE 
SERVIÇOS 
DE 
LAVANDE
RIA LOTE 
1 -
LENÇOL -
BERÇO

R$ 2,03 R$ 
194.977,
44

7 47.3
28

PRESTAÇ
ÃO DE 
SERVIÇOS 
DE 
LAVANDE
RIA LOTE 
1 -
LENÇOL -
SOLTEIRO

R$ 1,82 R$ 
86.136,9
6

8 1.15
2

PRESTAÇ
ÃO DE 
SERVIÇOS 
DE 
LAVANDE
RIA LOTE 
1 - MANTA

R$ 4,0 R$ 
4.608,00

9 4.56
0

PRESTAÇ
ÃO DE 
SERVIÇOS 
DE 
LAVANDE
RIA LOTE 
1 -
TOALHA 
DE BANHO 
- ADULTO

R$ 1,72 R$ 
7.843,20

10 8.88
0

PRESTAÇ
ÃO DE 
SERVIÇOS 
DE 
LAVANDE
RIA LOTE 
1 -
TOALHA 
DE BANHO 
- INFANTIL

R$ 1,53 R$ 
13.586,4
0

11 212 PRESTAÇ
ÃO DE 
SERVIÇOS 
DE 
LAVANDE
RIA LOTE 
2 - BANDÔ 
CORTINA

R$ 
20,00

R$ 
4.240,00

12 82 PRESTAÇ
ÃO DE 

R$ 
21,00

R$ 
1.722,00

SERVIÇOS 
DE 
LAVANDE
RIA LOTE 
2 -
CORTINA -
TRILHO

13 886 PRESTAÇ
ÃO DE 
SERVIÇOS 
DE 
LAVANDE
RIA LOTE 
2 -
CORTINA -
VARÃO

R$ 
25,00

R$ 
22.150,0
0

14 8 PRESTAÇ
ÃO DE 
SERVIÇOS 
DE 
LAVANDE
RIA LOTE 
2 -
PERSIANA

R$ 
25,00

R$ 
200,00

15 96 PRESTAÇ
ÃO DE 
SERVIÇOS 
DE 
LAVANDE
RIA LOTE 
3 -
CADEIRA 
INFANTIL 
PARA 
TRANSPO
RTE ATÉ 
18 KG

R$ 
25,00

R$ 
2.400,00

16 20 PRESTAÇ
ÃO DE 
SERVIÇOS 
DE 
LAVANDE
RIA LOTE 
3 -
CADEIRA 
INFANTIL 
PARA 
TRANSPO
RTE ATÉ 
36 KG

R$ 
25,00

R$ 
500,00

Total Fornecedor R$ 959.987,52 -
(Novecentos e cinquenta e nove mil, 
novecentos e oitenta e sete reais e 
cinquenta e dois centavos) 
Secretaria de Gabinete, 25 de Setembro 
de 2017.
Maria Emilia Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 129/2017
Torna-se público e para conhecimento 
dos interessados que o Pregão acima 
mencionado, tendo como objeto o 
Registro de Preços para prestação de 
serviços de recapeamento asfáltico, foi 
adjudicado em 25 de Setembro de 2017 e 
homologado no dia 26 de Setembro de
2017, em favor da licitante M.R. 
Constantino Construtora Eireli – EPP, 
com os valores abaixo:
ITE
M

QTD
E

DESCRIÇ
ÃO:

UNITÁ
RIO

TOTAL

1 2.40
0

BICA 
CORRIDA  

R$ 
29,75

R$ 
71.400,0
0

2 3.00
0

CONCRET
O
BETUMIN
OSO 
USINADO 

R$ 
400,00

R$ 
1.200.00
0,00

A
QUENTE 
(CBUQ)  

3 42.0
00

IMPRIMAÇ
ÃO 
BETUMIN
OSA 
LIGANTE   

R$ 2,30 R$ 
96.600,0
0

Totalizando o valor global estimado de R$ 
1.368.000,00 (um milhão, trezentos e 
sessenta e oito mil reais).
Luciene Del Vecchio – Pregoeira
Maria Emilia Peçanha de Oliveira Silva -
Secretária de Gabinete

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 124/2017 –
S.R.P.
Torna-se público e para conhecimento 
dos interessados que o Pregão acima 
mencionado, que tem por objeto 
fornecimento parcelado e eventual de 
lanches e sucos, foi adjudicado e 
homologado dia 28 de setembro de 2017, 
em favor das Licitantes a seguir:
Fornecedor: PANIFICADORA POR DO 
SOL DE JAGUARIUNA LTDA - ME -
10.329.865/0001-50
ITE
M

QT
DE

U
N

DESCRIÇ
ÃO:

UNITÁ
RIO

TOTAL

1 7.00
0

U
N

Lanche  
01 (um) 
lanche de 
pão tipo 
francês 
de no 
mínimo 
50
(cinqüent
a) 
gramas, 
com 02 
(duas) 
fatias de 
queijo 
prato 
fatiado ou 
mussarela 
(no 
mínimo) 
com 30 
(trinta) 
gramas e 
02 (duas) 
fatias de 
presunto 
magro 
fatiado 
(no 
mínimo) 
30 (trinta) 
gramas;

R$ 2,99 R$ 
20.930
,00

Total Fornecedor R$ 20.930,00 - (Vinte 
mil, novecentos e trinta reais) 
Fornecedor: L. F. PASCHOAL & CIA 
LTDA. - EPP - 01.985.370/0001-98
ITE
M

QTD
E

U
N

DESCRIÇ
ÃO:

UNITÁ
RIO

TOTA
L

2 7.00
0

U
N

Suco 
sabores
variados, 
composto 
liquido de 
polpa 
concentra
da, água 
potável, 
açúcar, 
podendo
ser 
adicionad

R$ 1,39 R$ 
9.730,
00
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o de 
ácidos, 
com 
embalage
m
contendo 
no mínimo 
390 ml

Total Fornecedor R$ 9.730,00 - (Nove mil, 
setecentos e trinta reais) 
Luciene Dell Vecchio - Pregoeira
Maria Emilia Peçanha de Oliveira Silva –
Secretária de Gabinete

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 135/2017
Torna-se público e para conhecimento 
dos interessados que o Pregão acima 
mencionado, que tem por objeto 
fornecimento de internet via rádio ou fibra 
óptica, foi adjudicado e homologado dia 
29 de setembro de 2017, em favor da 
Licitante a seguir:
Fornecedor: NETELL INTERNET LTDA -
18.270.560/0001-21
ITE
M

QT
DE

UN DESCRIÇ
ÃO:

MENS
AL (58 
PONT
OS)

TOTAL 
(12 
MESE
S)

1 12 MÊ
S

Prestação 
de
serviço 
de
fornecime
nto de 
internet 
para 
todas as 
unidades 
desta 
prefeitura 
descritas 
em anexo 
i (parte 
integrante 
do edital).

R$ 
5.404,
36

R$ 
64.852
,32

Total Fornecedor R$ 64.852,32 -
(Sessenta e quatro mil, oitocentos e 
cinquenta e dois reais e trinta e dois 
centavos). 
Marisa Aparecida Rissatti - Pregoeira
Maria Emilia Peçanha de Oliveira Silva –
Secretária de Gabinete

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 134/2017.
Torna-se público e para conhecimento 
dos interessados que o Pregão acima 
mencionado, que tem por objeto a 
aquisição de móveis para escritório, foi 
adjudicado e homologado 
respectivamente em 29 de setembro de 
2017, em favor dos licitantes a seguir com 
seus respectivos itens, valores unitários e 
totais.
Fornecedor: ACHEI INDÚSTRIA DE 
MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. -
08.221.047/0001-97
ITE
M

QTD
E

U
N

DESCRIÇ
ÃO:

UNITÁR
IO

TOTA
L

01 6 U
N

ARMÁRIO 
ALTO 
MEDINDO 
1.60 X 
0.80

R$ 
275,00

R$ 
1.650,

00

02 3 U
N

ARMÁRIO 
BAIXO 
MEDINDO

R$ 
150,00

R$ 
450,0

0

Total Fornecedor R$ 2.100,00 - (Dois mil 
e cem reais) 
Fornecedor: ANA JULIA SCAGGION - ME 
- 24.331.827/0001-46

ITE
M

QTD
E

U
N

DESCRIÇ
ÃO:

UNITÁR
IO

TOT
AL

03 2 U
N

ARMÁRIO 
DE AÇO 
COM 02 
PORTAS

R$ 
246,00

R$ 
492,0

0

Total Fornecedor R$ 492,00 -
(Quatrocentos e noventa e dois reais) 
Fornecedor: C.G. RANDI MÓVEIS PARA 
ESCRITÓRIO - EPP - 18.613.990/0001-
07
ITE
M

QT
DE

U
N

DESCRIÇ
ÃO:

UNITÁ
RIO

TOTA
L

04 104 U
N

CADEIRA 
FIXA

R$ 
56,00

R$ 
5.824,

00

05 4 U
N

CADEIRA 
FIXA 
PARA 
OBESO

R$ 
135,00

R$ 
540,0

0

08 12 U
N

ESTANTE 
DE AÇO 
COM 06 
PRATELEI
RAS

R$ 
135,00

R$ 
1.620,

00

10 24 U
N

LONGARI
NA

R$ 
173,00

R$ 
4.152,

00

11 45 U
N

LONGARI
NA 04 
LUGARES

R$ 
220,00

R$ 
9.900,

00
Total Fornecedor R$ 22.036,00 - (Vinte e 
dois mil e trinta e seis reais) 
Fornecedor: GLP DISTRIBUIDORA 
EIRELI - EPP - 22.319.514/0001-47

ITE
M

QTD
E

U
N

DESCRIÇ
ÃO:

UNITÁ
RIO

TOTA
L

06 59 U
N

CADEIRA 
GIRATÓR
IA COM 
BRAÇO

R$ 
110,00

R$ 
6.490,

00

07 32 U
N

ESTAÇÃ
O DE 
TRABALH
O
MEDINDO 
1.40 X 
1.40

R$ 
230,00

R$ 
7.360,

00

09 1 U
N

GAVETEI
RO FIXO 
C/ 2 
GAVETAS

R$ 
48,00

R$ 
48,00

12 1 U
N

MESA DE 
REUNIÃO 
OVAL

R$ 
270,00

R$ 
270,0

0
Total Fornecedor R$ 14.168,00 -
(Quatorze mil, cento e sessenta e oito 
reais)
Secretaria de Gabinete, 29 de setembro 
de 2017.
Luciene Dell Vecchio - Pregoeira
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva -
Secretária de Gabinete
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câmara municipal

Pauta dos Trabalhos da 21ª Sessão Ordiná-
ria, de 26/09/2017
 
Expediente:

Dos Senhores Vereadores:

Requerimentos:

1. Do Sr. Afonso Lopes da Silva - Silva soli-
citando ao Executivo Municipal informações 
de como as empresas do Município ficam 
sabendo da existência de portadores de ne-
cessidades especiais que estão disponíveis 
para o mercado de trabalho;

2. Do Sr. Rodrigo da Silva Blanco - Magrão 
solicitando ao Executivo Municipal informa-
ções se existe algum projeto para transfor-
mar (fechar) o espaço do Campo de Bocha 
existente dentro do Parque Maria Stela 
Bianco Torres, no Bairro Roseira de Cima, 
para abrigar uma C.E.I – Centro de Educa-
ção Infantil;

3. Do Sr. Cristiano José Cecon solicitando 
ao Deputado Chico Sardelli elaboração de 
emenda parlamentar em prol da aquisição 
de micro ônibus ou van de 20 lugares para o 
Centro de Equoterapia de Jaguariúna;

4. Do Sr. Cristiano José Cecon solicitando 
ao Banco do Brasil S/A para que seja feita a 
manutenção do prédio da agência que está 
fechada na Praça Umbelina Bueno, desde 
fevereiro deste ano; 

5. Do Sr. Ângelo Roberto Torres – Neguita 
Torres, solicitando ao Executivo Municipal 
informar quantos pacientes para fisioterapia 
são atendidos no Posto de Saúde do Traba-
lhador no bairro 12 de Setembro;

6. Do Sr. Ângelo Roberto Torres – Neguita 
Torres, solicitando ao Executivo Municipal 
informar sobre projeto da reforma referente 
à Pista de Skate Ricardo Mathias Queiroz e 
contrato do construtor (solicita cópias);

7. Dos Srs. Ângelo Roberto Torres – Neguita 
Torres, solicitando ao Executivo Municipal 
informações sobre as fundamentações le-
gais que ampara a Empresa Central de Ser-
viços Ltda – EPP – Zona Azul, para fazer a 
cobrança de taxa de R$ 12,00, bloquear a 
placa até pagamento, e envio de placa de 
veículo para o DETRANSP, que e conforme 
especifica;

8. Da Sra. Tais Camellini Esteves – Tais da 
Água, solicitando ao Executivo Municipal in-
formações de quando serão regularizadas 
as equipes médicas nos postos de saúde da 
cidade;

9. Da Sra. Tais Camellini Esteves – Tais da 
Água, solicitando ao Executivo Municipal in-
formações do motivo dos médicos clínicos 
gerais estarem dificultando o encaminha-
mento para a especialidade de endocrinolo-
gia e ortopedia;

10. Da Sra. Tais Camellini Esteves – Tais 
da Água, solicitando ao Executivo Municipal 

informações da existência de algum proje-
to de colocação de lombadas elevadas na 
cidade;

11. Da Sra. Tais Camellini Esteves – Tais da 
Água, solicitando ao Executivo Municipal in-
formações se há previsão de asfaltamento 
nas ruas do bairro Bom Jardim e caso haja, 
para quando está previsto o início desta 
benfeitoria;
12. Do Sr. Romilson Nascimento Silva, so-
licitando à Sra. Delegada de Polícia Titular 
do Município,  Dra. Juliana Belinatti Menardi, 
apuração de ilegalidade contra a Empresa 
Central Park Serviços Ltda – EPP, por exigir 
cobrança de pagamento de R$ 12,00 (doze 
reais) dos usuários da Zona Azul, conside-
rada indevida, até mesmo pelo próprio pro-
prietário da Empresa;

13. Do Sr. Romilson Nascimento Silva soli-
citando à Empresa de Eventos Diverti Even-
tos, CNPJ 19.381.575/0001-20 responsável 
pelo Rodeio de Jaguariúna, em nome de 
seu proprietário, Guilherme Augusto Sam-
paio Marconi para enviar a qualificação 
completa do Responsável da Segurança e 
a relação de todas as pessoas que trabalha-
ram na segurança do Rodeio, nas 4 (quatro) 
noites de festa;

14. Do Sr. Romilson Nascimento Silva so-
licitando à Presidente ASAMAS que adote, 
imediatamente, o princípio da ampla trans-
parência no seu site, pois são mais de qua-
tro milhões repassados todo mês.

Indicações:

1. Do Sr. Afonso Lopes da Silva – Silva so-
licitando ao Executivo Municipal juntamente 
com a Unidade de Zoonose, com sede na 
FAJ – Faculdade de Jaguariúna para que  
possa visitar o Loteamento Reserva da Bar-
ra, para constatar o grande número de cães 
vivendo em condições precárias, nas ruas 
daquele Bairro, tomando providências cabí-
veis no controle de nascimento da espécie 
e na segurança de todos. (com cópia para 
a Unidade de Zoonose da FAJ – Faculdade 
de Jaguariúna).

2. Do Sr. Afonso Lopes da Silva – Silva so-
licitando ao Executivo Municipal construção 
de uma lombada na Rua Padre Antonio Jo-
aquim Gomes entre os nºs. 584 e 614, no 
Jardim Europa;

3. Do Sr. Afonso Lopes da Silva – Silva so-
licitando ao Executivo Municipal construção 
de redutores de velocidade (valetas) em 
diversos pontos da Estrada do Capitinga – 
JGR 316 (Estrada de acesso ao Camping);

4. Do Sr. Afonso Lopes da Silva – Silva so-
licitando ao Executivo Municipal reforma e 
colocação de forro em toda a área da cozi-
nha e do refeitório da Escola Municipal Fran-
cisco Xavier Santiago, no Bairro de Guedes;

5. Do Sr. José Muniz solicitando ao Execu-
tivo Municipal para que possa se cadastrar 
junto ao Fundo Nacional de Saúde, visan-
do adquirir ambulância de transporte tipo A 
para o Município de Jaguariúna, em confor-
midade com a Portaria nº 2.214, de 31 de 
agosto de 2017, do Ministério da Saúde;

6. Da Sra. Inalda Lúcio de Barros Santana 
solicitando ao Executivo Municipal para que 
seja feita a manutenção da sinalização de 
solo nas ruas do Bairro Jardim Mauá;

7. Do Sr. José Muniz solicitando ao Execu-
tivo Municipal construção de um ponto de 
ônibus na Estrada de Servidão que liga os 
bairros Floresta e Bom Jardim;

8. Dos Srs. Ângelo Roberto Torres – Negui-
ta Torres solicitando ao Executivo Municipal 
entregar a exploração da Zona Azul às en-
tidades beneficentes, conforme especifica;

9. Da Sra. Tais Camellini Esteves – Tais da 
Água, solicitando ao Executivo Municipal 
nova adesivagem das placas de ruas da ci-
dade;

10. Da Sra. Tais Camellini Esteves – Tais 
da Água, solicitando ao Executivo Municipal 
manutenção da Avenida Antonio Pinto Ca-
tão, ao lado da Pedreira Basalto;

11. Da Sra. Tais Camellini Esteves – Tais da 
Água, solicitando ao Executivo Municipal 
instalação de lâmpadas nas ruas do bairro 
Bom Jardim;

12. Da Sra. Tais Camellini Esteves – Tais 
da Água, solicitando ao Executivo Muni-
cipal fiscalização nas ruas que rodeiam o 
Supermercado Spasso Sabores e Gaúchos 
Burguer, quanto ao estacionamento de ve-
ículos;

13. Da Sra. Tais Camellini Esteves – Tais 
da Água, solicitando ao Executivo Municipal 
construção de lombadas, de acordo com 
as normas de trânsito, na rua Bruna Laurita 
Massoti de Almeida, o Bairro Florianópolis;

14. Da Sra. Tais Camellini Esteves – Tais 
da Água, solicitando ao Executivo Municipal 
substituição das lâmpadas queimadas na 
Avenida Vicenzo Granghelli.

Moções:

1. Da Sra. Cássia Murer Montagner de con-
gratulações e Louvor à Peça “O Mágico de 
Oz”, ocorrido em 19 de setembro, no Teatro 
Municipal de Jaguariúna;

2. Do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo de 
congratulações e Louvor à AACORUJA pela 
realização da 2ª Corrida Turística de Jagua-
riúna, acontecida no dia 17 de setembro de 
2017;

3. Dos Srs. Walter Luís Tozzi de Camargo 
e Ângelo Roberto Torres – Neguita Torres 
de congratulações e Louvor à Comunidade 
Santa Cruz do Bairro Tanquinho Velho, da 
Paróquia Sagrado Coração de Jesus pela 
celebração de seus 50 anos;

4. Do Sr. Ângelo Roberto Torres – Neguita 
Torres de pesar pelo passamento da Sra. 
Hermelinda Gonçalves Soares, ocorrido no 
dia 18 de setembro corrente, aos 69 anos de 
idade, nesta cidade;

5. Do Sr. Romilson Nascimento Silva de con-
gratulações e Louvor ao Tenente Coronel 
Denilson Natal Colombo por ter assumido 
o Comando do 26º BPM/I, em Mogi Guaçu;

6. Do Sr. Rodrigo da Silva Blanco - Magrão 
de pesar pelo passamento do Sr. Roberto 
Maurício da Silva, ocorrido no dia 12 de 
setembro corrente, aos 53 anos de idade, 
nesta cidade;

7. Do Sr. Rodrigo da Silva Blanco - Magrão 
de pesar pelo passamento da Sra. Appare-
cida de Souza Silva, ocorrido no dia 23 de 
setembro de 2017, aos 81 anos de idade, 
nesta cidade.

ORDEM DO DIA
(Sessão Ordinária e Sessões Extraordiná-
rias)

Em Única Discussão:

1. Projeto de Lei nº 045/2017, do Executivo 
Municipal, que autoriza o Executivo Munici-
pal a repassar recursos financeiros a título 
de contribuição, ao Consórcio Intermunici-
pal para o Desenvolvimento do pólo Turísti-
co do Circuito das Águas Paulista. 

2.  Indicação nº 318/2017, do Sr. David Hilá-
rio Neto e Luiz Carlos de Campos, que soli-
cita à Mesa realização de reunião a ser con-
duzida pela Comissão Permanente de Meio 
Ambiente, Uso, Ocupação e Parcelamento 
do Solo para providências para melhorar a 
mobilidade urbana em nossa Cidade

Em Segunda Discussão:

1. Substitutivo ao Projeto de Lei Comple-
mentar nº 011/2015 do Sr. Alfredo Chiave-
gato Neto, que inclui o inciso VIII ao art. 36 
da Lei nº 97, de 20 de dezembro de 2004, 
que dispõe sobre o Parcelamento e o Orde-
namento do Uso e da Ocupação do Solo do 
Município de Jaguariúna, e dá outras provi-
dências. 

2. Projeto de Lei nº 044/2017 – do Sr. Walter 
Luis Tozzi de Camargo, que inclui no calen-
dário oficial de eventos do Município de Ja-
guariúna o Passeio Ciclístico e o denomina 
como “Passeio Ciclístico  Antonio Aparecido 
Rodrigues dos Santos – Lebrão”. (Quorum 
de deliberação: maioria simples: Art.49, ‘a” 
§ 1º, II do R.I)

3. Projeto de Lei Complementar nº 011/2017, 
do Executivo Municipal, que dá nova reda-
ção aos arts. 60 a 88 e revoga a Seção VIII 
(arts. 89 e 90), da Lei Complementar Muni-
cipal nº 4/1991 (Código Tributário do Muni-
cípio). 

4. Projeto de Lei Complementar nº 014/2017, 
do Executivo Municipal,  que acresce os §§ 
1º e 2º, ao art. 7º, da Lei Complementar nº 
189/2011, que dispõe sobre arborização ur-
bana no Município de Jaguariúna, e dá ou-
tras providências; 

5. Projeto de Lei Complementar nº 015/2017, 
do Executivo Municipal que dá nova reda-
ção a dispositivos que especifica da Lei 
Complementar Municipal nº 290/2017, que 
institui, no âmbito do Município de Jaguari-
úna, o Programa Especial de Recuperação 
Fiscal – REFIS MUNICIPAL, e dá outras 
providências;

ATO DA MESA Nº 022, DE 14 DE SETEM-
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BRO DE 2017
Dispõe sobre a exoneração do Assessor de 
Imprensa
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JA-
GUARIÚNA
DECIDE:
Art.1º Exonerar, a partir de 14 de setembro 
do exercício de 2017 (dois mil e dezesse-
te), a servidora MARIA EUNICE MARTINS 
DE OLIVEIRA MAGALHÃES, do cargo em 
comissão de Assessor de Imprensa, nome-
ada pelo Ato da Mesa nº 002, de 12 de abril 
de 2005.

Vereador Romilson Nascimento Silva
Presidente

Vereador Afonso Lopes da Silva
Vice-Presidente

Vereadora Cássia Murer Montanger
Primeira Secretária

Vereadora Inalda Lúcio de Barros Santana
Segunda Secretária

ATO DA MESA Nº 023, DE 25 DE SETEM-
BRO DE 2017
Dispõe sobre a nomeação do Assessor de 
Imprensa
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JA-
GUARIÚNA

DECIDE:
Art. 1º - Nomear a servidora, SUSE MARA 
BAIÃO, portadora do documento de identi-
dade RG nº 22.067.736 SSP/SP e do CIC/
MF Nº 104.667.168-50, para em comissão, 
exercer as funções do cargo de ASSES-
SOR DE IMPRENSA nesta Câmara Muni-
cipal.
Vereador Romilson Nascimento Silva
Presidente

Vereador Afonso Lopes da Silva
Vice-Presidente

Vereadora Cássia Murer Montanger
Primeira Secretária

Vereadora Inalda Lúcio de Barros Santana
Segunda Secretária

AMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO 
AMIGÁVEL AO  CONTRATO Nº 002/2017

Contratante: CÃMARA MUNICIPAL DE JA-
GUARIÚNA

Contratada:  SUSE MARA BAIÃO-ME

Objeto: Rescisão Amigável do Contrato nº 

002/2017, cujo objeto é Prestação de Ser-
viços  com filmagens das sessões ordiná-
rias, extraordinárias, solenes, audiências 
públicas e licitações, conforme justificati-
va no referido Termo e fundamentada no 
art.79, Inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores.

Jaguariúna,  22 de setembro de 2017.

ROMILSON NASCIMENTO SILVA
Vereador / Presidente

PORTARIA Nº  054 DE 2017.

Dá nova redação ao Artigo 4º da Portaria nº 
002/2017, que constitui Comissão Perma-
nente de Licitação para atuar no exercício 
de 2017.

ROMILSON NASCIMENTO SILVA, Presi-
dente da Câmara Municipal de Jaguariúna, 
Estado de São Paulo, etc... no uso das atri-
buições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Art. 1º - O Artigo 4º da Portaria nº 002 de 
2017, que constitui a Comissão Permanen-
te de Licitação para atuar no exercício de 
2017, passa a viger com a seguinte reda-
ção:

“Art. 4º - Pelo exercício efetivo do mandato, 
o membro Presidente da Comissão Per-
manente de Licitação, ou o Presidente em 
exercício, receberá mensalmente a título 
de gratificação a importância de R$ 500,00 
(quinhentos reais) e os demais membros 
titulares da Comissão e os suplentes, 
quando no exercício efetivo do mandato, 
receberão mensalmente, a título de grati-
ficação, a importância de R$ 250,00 (du-
zentos e cinquenta reais) conforme consta 
no art. 1º da Resolução nº 168 de 16 de 
outubro de 2013.”
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na 
data de sua publicação.
Registre-se, afixe-se e publique-se.
Presidência da Câmara Municipal de Ja-
guariúna, 26 de setembro de 2017

VEREADOR ROMILSON NASCIMENTO 
SILVA
Presidente

Registrado na Secretaria e afixado na mes-
ma data, no quadro de avisos da portaria 
da Câmara Municipal.

ALZIRA ELEANI DE CAMPOS SOUZA 
VENTURINI
Diretora Geral

                                                           Câmara Municipal de Jaguariúna

MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

2º QUADRIMESTRE DE 2017

I – COMPARATIVOS: Valores expressos em R$

R$ % R$ %

3.455.590,10 1,24 3.678.823,54 1,23

16.783.232,66 6,00 17.949.724,89 6,00

15.944.071,03 5,70 17.052.238,65 5,70

15.104.909,40 5,40 16.154.752,40 5,40

II –INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR  (caso ultrapasse os limites acima):

III – DEMONSTRATIVOS:

Disponibilidades financ.em 31/12 R$

    Caixa 0,00

    Bancos – C/Movimento 0,00

    Bancos – C/Vinculadas 0,00

    Aplicações Financeiras 0,00

Subtotal 0,00

(-) Deduções:

Valores compromissados a pagar até 31/12 0,00

Total das Disponibilidades: 0,00

   Responsável pelo Controle Interno

Presidente da Câmara Municipal Contadora  CRC 1SP183283/O-3

Ana Cláudia Alves Moreira Vieira

Jaguariúna, 29 de setembro de 2017.

Romilson Nascimento Silva Sandra Regina Cavalcanti Neri 

      Processados 0,00

      Não Processados 0,00

Total da Inscrição: 0,00

Inscrição de Restos a Pagar: R$

Despesas Totais com Pessoal 

Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22)
Limite de Alerta (Inciso II do § 1º do art.59 do LRF)

Limite Legal (art. 20)

                     RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
                (Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

EXERCÍCIO ANTERIOR 2º QUADRIMESTRE

Receita Corrente Líquida 279.720.544,39 299.162.081,57

                                Câmara Municipal de Jaguariúna

 PERÍODO: SETEMBRO/2016 A AGOSTO/2017
                                                                            2º QUADRIMESTRE/2017

RGF - ANEXO I (LRF, art.55, Inciso I, alínea "a") R$ 1

LIQUIDADAS INSCRITAS EM
 RESTOS A PAGAR

NÃO
 PROCESSADOS

(a) (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)  3.678.823,54 
 Pessoal Ativo  3.481.072,32 
Pessoal Inativo e Pensionistas  197.751,22 
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)  -00 

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária
Decorrentes de Decisão Judicial
Despesas de Exercícios Anteriores
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)  3.678.823,54 
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)  3.678.823,54 

 VALOR  % SOBRE RCL 
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)  299.162.081,57 
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100  3.678.823,54  1,23 
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>  17.949.724,89  6,00 
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>  17.052.238,65  5,70 
LIMITE ALERTA (inciso II do § 1º do art.59 da LRF) - <%>  16.154.752,40  5,40 
Tabela 1 - Demonstrativo com Pessoal (Portaria STN 637/2012)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS EXECUTADAS
(Últimos 12 Meses)

DESPESA COM PESSOAL

Presidente da Câmara Municipal Contadora  CRC 1SP183283/O-3

Ana Cláudia Alves Moreira Vieira
Responsável pelo Controle Interno

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

Jaguariúna, 29 de setembro de 2017.

Romilson Nascimento Silva Sandra Regina Cavalcanti Neri 




