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Distribuição

GRATUITA

A educação pública em Jaguariúna rece-
beu nota 5,4 e está entre as melhores no 
ranking dos municípios paulistas avalia-
dos em 2017 pelo IOEB (Índice de Opor-
tunidades da Educação Brasileira). A nota 
atual supera a obtida em 2015, que foi 5,3.

Conforme o levantamento elaborado 
pelo Centro de Liderança Pública (CLP), 
com o apoio do Instituto Península, Fun-
dação Roberto Marinho e Fundação Le-
mann, a média no ensino estadual foi de 
5,3 – enquanto a nota média da educação 
em todo o país ficou em 4,7.
Em relação a 2015, o IOEB aponta a si-

tuação da educação nos estados e municí-
pios brasileiros, tendo em vista o aperfei-
çoamento educacional. Para o estudo, que 
está em sua segunda edição, são levados 
em conta indicadores de resultado e de 
insumos, como qualidade dos professores, 
experiência dos diretores, tempo de jorna-
da na escola das crianças e taxa de atendi-
mento na educação infantil.

A avaliação utiliza um índice único para 
cada local (município, estado ou Distrito 
Federal) e engloba toda a educação básica 

– da educação infantil ao ensino médio, de 
todas as redes existentes no local –, bem 
como todos os moradores locais em idade 
escolar, e não apenas os que estão efetiva-
mente na escola.

O Centro de Liderança Pública lançou o 
índice em outubro de 2015, e de lá para 
cá o IOEB é assinado pelos mesmos au-
tores do Ideb (Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica). Um dos principais 
objetivos do IOEB é aperfeiçoar o sistema 
de controle social da educação, ao identifi-
car quanto cada cidade ou estado contribui 
para o sucesso educacional dos indivíduos 
que lá vivem.
Já o CLP se identifica como uma organi-

zação sem fins lucrativos e apartidária que 
atua em três frentes de trabalho: Mobili-
zação, Educação e Gestão da Transforma-
ção. É o responsável pelo IOEB e busca 
desenvolver líderes públicos empenhados 

em promover mudanças transformadoras 
por meio da eficácia da gestão e da me-
lhoria da qualidade das políticas públicas.

O levantamento e o ranking oferecem 
aos gestores públicos os instrumentos prá-
ticos para ajudá-los a mobilizar e engajar 
a sociedade em mudanças eficazes, com 
ética e responsabilidade.
Educação de qualidade

A secretária de Educação de Jaguariúna, 
Cristina Pinto Catão Bonini Hosikawa, 
destacou o empenho de toda a equipe 
pedagógica e dos demais servidores em 
cada escola do município. “Quando cada 
um de nós se empenha, veste a camisa, os 
resultados aparecem. E esse sucesso deve 
ser comemorado por todos mesmo, prin-
cipalmente quando recebemos uma bela 
notícia como essa”, pontuou. (AS)

Educação de Jaguariúna supera médias estadual 
e nacional pelo índice IOEB

Prefeitura termina galeria de águas pluviais e acaba com erosão no Floresta
Uma equipe do departamento de Obras 

da Prefeitura de Jaguariúna, que é co-
ordenado por Lucas Lopes, concluiu 
uma melhoria importante para os mo-
radores do Jardim Floresta, no último 
dia 5, terça-feira. De acordo com Wan-
derley Teodoro Filho, diretor de Obras 
e Conservação, a água das chuvas que 
desciam da parte alta do bairro, onde 
está localizada a igreja da comunidade 
católica, ganhavam volume nas ladeiras 
e provocavam grandes erosões nas ruas.

“Ali, numa área verde localizada na 
parte alta do bairro, havia parte de uma 
galeria de águas pluviais inacabada e 
que não estava em operação. Trabalha-
mos por três dias seguidos e implanta-
mos 50 metros lineares de tubulação 

com 1 metro de diâmetro, solucionando 
o problema da captação. Agora, a água 
das chuvas é devidamente escoada e 
despejada diretamente no rio Caman-
ducaia e o problema da erosão não vai 
mais afetar os moradores”, disse Wan-
derley.

Segundo ele, o serviço foi executa-
do com o apoio de servidores do DAE 
(Departamento de Água e Esgoto) e o 
departamento de Obras utilizou uma 
máquina escavadeira do Consab (Con-
sórcio Intermunicipal de Saneamento 
Ambiental), criado em julho de 2009 e 
formado pelas prefeituras de Conchal, 
Engenheiro Coelho, Artur Nogueira, 
Cosmópolis, Santo Antônio de Posse, 
Holambra e Mogi Mirim. (AS)
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Uma reunião do Conseg (Conselho Co-
munitário de Segurança) de Jaguariúna, no 
último dia 5, no gabinete do prefeito Gusta-
vo Reis, resultou na adoção de uma medida 
que moradores do entorno da Praça Mogi 
Mirim, no bairro Dom Bosco, aguardavam 
há um bom tempo: a proibição de veícu-
los estacionarem e permanecerem no local 
com o som em alto volume, enquanto mui-
tos de seus ocupantes promoviam algazarra 
e perturbavam o sossego público após as 22 
horas.

Conforme relato de moradores que par-
ticiparam da reunião, os principais proble-
mas são o barulho e o comportamento ina-
dequado de muitos frequentadores da praça, 
onde um quiosque desativado ajuda a tirar 
o sossego das famílias. “É carro com som 
no último volume e muita bagunça até altas 
horas”, relata uma moradora das imedia-
ções que prefere se manter no anonimato.

O prefeito Gustavo Reis ouviu os apelos 
dos moradores e determinou que providên-
cias fossem tomadas pelos órgãos públicos 
municipais, o que inclui a GM (Guarda 
Municipal), o Detransp (Departamento de 
Trânsito e Transportes), o departamento de 
Fiscalização e até mesmo a Vigilância Sa-
nitária, uma vez que o comércio ilegal de 
bebidas é outro problema a ser solucionado.

“Não é justo que famílias inteiras tenham 
seu sossego perturbado por pessoas que 
não seguem as regras básicas de convivên-
cia na sociedade”, disse o prefeito. Quanto 
ao quiosque, revela o prefeito, a prefeitura 
deve abrir um processo licitatório para que 
ele volte a funcionar dentro das regras con-
tratuais.

Sinalização
De acordo com o diretor do Detransp 

(Departamento de Trânsito e Transportes), 
Josino José da Silva, a solicitação dos mo-
radores foi acatada e as ruas no entorno 
da praça já receberam sinalização vertical, 
com placas de proibido estacionar no perí-
odo das 22h às 5h (cinco da manhã) do dia 
seguinte.

Dessa forma, os responsáveis pela fis-
calização do trânsito em Jaguariúna, que 
são a Polícia Militar (PM) e a Guarda Civil 
Municipal (GCM) – podem multar e deter-
minar o recolhimento de veículos dos infra-
tores quando necessário, conforme prevê o 
Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A reunião do Conseg no gabinete do pre-
feito contou com a participação do diretor 
de Segurança do Município, Renato José 
de Almeida Chaves Filho, do diretor da 
Guarda Civil Municipal, GCM Paulo Cesar 
Altheman, Inspetor GM Gonçalves, GM 
Araújo (Inspetor da Romu) e da Polícia Mi-
litar (Cabo PM Neto).

Também estiveram presentes o diretor 
do Detransp, Josino José da Silva, o presi-
dente do Conseg Jaguariúna, Marcos César 
Terin Viotto (Tenente PM da reserva) e a 
presidente da OAB (Ordem dos Advogados 
do Brasil) Seção Jaguariúna, Maria do Car-
mo Santiago.

A Câmara Municipal esteve represen-
tada pelos vereadores Cássia Murer Mon-
tagner, Walter Tozzi, Ângelo Roberto Tor-
res, José Muniz, Davi Hilário Neto, Inalda 
Lúcio de Barros Santana e Luiz Carlos de 
Campos. (AS)

Estacionamento no entorno da Praça Mogi Mirim está proibido das 22h às 5h da manhã

Expediente

Jaguariúna é uma publicação da Prefeitu-ra do Município de Jaguariúna criada pela 
Lei Municipal Nº 2.138/ 2013. 
Desenvolvida pelo Departamento de 
Comunicação Social, sob responsabilidade da 
Secretaria de Gabinete.
Secretária de Gabinete: 
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva

Jornalista Responsável: 
Aluízio Santana – MTb 23.352/SP
Diretor  de Comunicação:  
Celso Ricardo Lauro
Estagiário:

Tiragem: 3.000 exemplares | Distribuição 
Gratuita

informativo, dando transparência às ações do governo.

Telefones ÚteisTelefones Úteis
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Secretaria 3867-9794

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
Departamento
PAT

3837-4480
3867-1422

NEGÓCIOS JURíDICOS

Secretaria
PROCON

3867-9735
3867-9716

EDUCAÇÃO

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

GABINETE
Secretaria 3867-9711

OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Departamento

PABX

3837-4499 / 4555

PLANEJAMENTO

Secretaria 3867-9738

PREFEITURA
3867-9700

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

SAÚDE
3867-2463 / 3837-2424

3937-4919
153

3837-2675
3837-1276
3867-9837
3867-9828
3937-4521
3837-3759
3837-5672
3867-9818
3867-0034
3837-3379
3837-3381

3837-1429 / 3837-1950
3837-5603

3837-2619 / 3867-1995
3847-1207
3847-1096

UVZ 3867-3960
3867-1166

Posto Guedes

TURISMO E CULTURA

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

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

GOVERNO
Secretaria
Atende Fácil
Cartão Cidadão

3867-9713
156

3867-9701

JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER

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

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

MEIO AMBIENTE
Departamento
Depto. Água e Esgoto

3867-4226
3867-4228ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

Centro Dia do Idoso 3847-1165

SEGURANÇA PÚBLICA

S.O.S. Cidadão
Guarda Municipal
Detransp

3837-3939
153

3837-3936
3837-3939

156
Depto. Água e Esgoto 3867-4224

   

Raphael Luna Sarmento

Atendimento 24 horas por dia, domingos e feriados

Cemitério 3837-4666
Departamento

ATENDE FÁCIL
Serviço de Atendimento ao Cidadão

COLA AKI

Promovido pela Prefeitura, curso que forma 
DJ’s entregou certificados a 20 participantes

Os 20 alunos do curso de DJ, ofe-
recido pela Secretaria de Assistência 
Social por meio do Centro de Refe-
rência em Assistência Social (CRAS) 
Nassif, e contando com a parceria do 
Senac (Serviço Nacional do Comércio), 
receberam na noite do último dia 7 os 
certificados de conclusão das aulas. 

O curso foi realizado no Cola Aqui, 
espaço recém-inaugurado pela Prefei-
tura, e teve como objetivo proporcio-
nar diversão, entretenimento e novas 
oportunidades aos participantes. Com 
oito aulas nos meses de novembro e 
dezembro, no curso os jovens tiveram 

a oportunidade de tocar e mixar músi-
cas ajustando sua velocidade.

Os alunos também aprenderam téc-
nicas e formas de se desenvolverem 
como DJ’s, além de comandar os equi-
pamentos de reprodução das músicas.
Durante a entrega dos certificados o 
locutor Waldyr Santos Oliveira, que 
comanda um programa de música ser-
taneja diariamente, na Rádio Educativa 
Municipal Estrela FM (94.5 MHz), fa-
lou aos alunos sobre a importância da 
formação profissional e as oportunida-
des existentes no mercado de trabalho. 
(RL)

COMUNICADO 
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
Jaguariúna vem registrando 

um alto consumo de água trata-
da e precisamos da colaboração de 
cada um para evitar desperdícios. 
O DAE (Departamento de Água e Es-
goto) solicita que não lavem calçadas, 
quintais e veículos com água tratada. 
Vamos priorizar o consumo para tarefas 
mais importantes, como cozinhar, lavar 
roupas e o banho diário.

A água é o bem mais precioso na vida 
de todos nós e deve ser utilizada de ma-
neira racional e consciente.

Contamos com a sua colaboração!
Prefeitura de Jaguariúna 
Departamento de Água e Esgoto
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Todo o encantamento e a magia,caracte-
rísticas típicas da data, vão encher os olhos 
de quem comparecer ao Centro Cultural 
Zi Cavalcanti neste domingo, dia 10, para 
assistir ao Desfile de Natal gratuito, que 
começa às 20h e para o qual são esperadas 
mais de três mil pessoas na Avenida Mar-
ginal. Conforme a Secretaria de Turismo e 
Cultura (Setuc), o espetáculo de luz e cor 
é uma inovação na cidade e foi produzida 
para agradar a toda a família.

Serão 9 (nove) alas coreografadas, com 
artistas jaguariunenses caracterizados em 
diversos personagens da temática natali-
na divididos em 3 (três) carros alegóricos, 
além de um trenó com o Papai Noel e suas 
renas. Ao todo participam mais de 200 ar-
tistas da Escola das Artes.

“É muito orgulho poder proporcionar 
essa festa natalina para os moradores de Ja-
guariúna e cidades da região. Além disso, é 
uma oportunidade de mostrar o talento dos 
nossos alunos e todo o trabalho desenvol-
vido na Escola das Artes, que oferece mais 
de 30 cursos gratuitos entre teatro, música 
e dança”, comemora a secretária de Turis-
mo e Cultura, Maria das Graças Hansen Al-
baran dos Santos.

Na estreia do Desfile de Natal, que acon-
teceu no último domingo, dia 3, o centro da 
cidade recebeu mais de três mil pessoas. A 
música foi produzida especialmente para o 
evento, o que garante um charme a mais. O 
público aplaudiu a passagem do Papai Noel 
em seu trenó puxado por renas, abrindo o 
desfile. (BC)

Desfile de Natal neste domingo terá carros alegóricos e alunos da Escola das Artes

A Prefeitura de Jaguariúna determinou 
e o Detransp (Departamento de Trânsito e 
Transportes) já está recadastrando pessoas 
idosas (com 60 anos completos ou mais) 
que estacionam seus veículos nas vagas 
reservadas em locais públicos, conforme 
prevê a lei.

O diretor do órgão, Josino José da Silva, 
disse que o prazo para se recadastrar co-
meçou no último dia 1º de dezembro e é de 
60 dias. Atualmente, conforme o Detransp, 
existem 3880 idosos cadastrados em Ja-
guariúna. 

“As credenciais emitidas agora terão um 
ano de validade e deverão ser renovadas 
no mês de aniversário do beneficiado”, ex-
plica o diretor. O atendimento no Detransp 
é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, 
na Rua Marechal Floriano Peixoto, 387 – 
bairro Berlim.

Outro motivo para recadastrar, segundo 
Josino Silva, é o fato de que o falecimento 
de alguns beneficiários acaba não sendo 
comunicado ao Detransp pelos familiares. 

“E antes, como não havia prazo de validade, 
era comum o uso da credencial de forma 

irregular”, completa o diretor do órgão.
Ainda segundo o Detransp, de janeiro 

a novembro de 2017 apenas uma família 
procurou o órgão para devolver a creden-
cial devido ao falecimento da pessoa que 
a utilizava. Jaguariúna disponibiliza 500 

vagas de estacionamento na zonal azul, das 
quais 5%, ou seja, pelo menos 25 devem 
ser reservadas aos idosos. “Na verdade, 
oferecemos mais do que a lei preconiza, 
pois temos 38 vagas demarcadas para ido-
sos”, revela Josino Silva. (AS)

Usuários de vagas para idosos em locais públicos têm 60 dias para fazer recadastramento
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO 
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CONFORME RESOLUÇÃO Nº 303/08 DO CONTRAN 

Nº DO REGISTRO: 0000XXXX/2017

 

 

DATA DE VALIDADE: XX/XX/XXXX

 
 

UNIDADE DA FEDERAÇÃO: SÃO PAULO

 
 

MUNICÍPIO: JAGUARIÚNA

 
 

ÓRGÃO EXPEDIDOR: 
DEPTO. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES 
SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA 

DETRANSP

Josino José da Silva
Diretor Detransp

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 

JAGUARIÚNA

 

NOME DO BENEFICIÁRIO: XXXXXX XXXXXX XXXXXXX

REGRAS DE UTILIZAÇÃO:

1.  A autorização  concedida  por meio deste  cartão somente terá validade se o 
mesmo for apresentado
     no original e preencher as seguintes condições:
  1.1. Estiver colocado sobre o painel do veículo, com frente voltada 
para cima;
  1.2. For apresentado à autoridade de trânsito ou aos seus agentes, 
sempre que solicitado.
2.  Este cartão  de  autorização  poderá  ser  recolhido  e  o ato  da  autorização 
suspenso ou cassado, a
     qualquer tempo, a  critério  do  órgão  de  trânsito, especialmente se verificada 
irregularidade em sua
     utilização, considerando-se como tal, dentre outros:
  2.1. O empréstimo do cartão a terceiros;
  2.2. O uso de cópia do cartão, efetuada por qualquer processo;
  2.3. O porte do cartão com rasuras ou falsificado;
  2.4. O  uso  do  cartão  em  desacordo  com as disposições nele 
contidas ou na legislação

Modelo atual (frente e verso) utilizado 
pelo Detransp para as credenciais que 
autorizam veículos dirigidos por idosos a 
parar numa das 38 vagas demarcadas na 
região central.



AVISO DE REVOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA N° 002/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
12172/2017
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, torna 
público e para conhecimento dos interessados 
que a Concorrência acima mencionada, tendo 
como objeto “Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de 
limpeza pública e gerenciamento de resíduos 
sólidos”, foi revogado em todos os termos.
Maria Emilia Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

AVISO DE RESULTADO DA DEMONSTRA-
ÇÃO DOS REQUISITOS TÉCNICOS DA 
PROPOSTA DA EMPRESA E&L PRODUÇÕES 
DE SOFTWARE LTDA.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2017. 
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, 
conforme determinação da Pregoeira, torna 
público que conforme manifestação do Diretor 
do Departamento de T.I. (feita com base em 
relatórios emitidos por servidores de cada área 
envolvida) a demonstração dos módulos do 
objeto pretendido através do Pregão presencial 
112/2017, feita pela empresa E&L PRODU-
ÇÕES DE SOFTWARE LTDA, em sessão 
pública, foi considerada suficiente para 
demonstrar o atendimento de todos os itens 
obrigatórios para demonstração que constam 
do anexo I do Edital.
Luciene Dell Vecchio - Pregoeira

EXTRATO DE CONTRATO
Convite nº 005/2017.
Contrato: 261/2017
Contratante: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Contratada: Orhion Consultoria & Nat 
Engenharia e Serviços Ltda
Objeto: Organização, Planejamento, Elabora-
ção, Divulgação e Execução de Concurso 
Público de Provas e Títulos 
Prazo do objeto: 06 (seis) meses.  
Valor total: R$ 78.800,00 (setenta e oito mil e 
oitocentos reais).  
Secretaria de Gabinete, 08 de dezembro de 
2017.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária Municipal de Gabinete

EXTRATO DE CONTRATO
CONVITE Nº 006/2017
Contrato: 260/2017
Contratante: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Contratada: Piffer Comunicação Visual Ltda 
ME.
Objeto: Fabricação e montagem de 01 árvore 
de Natal de 19 metros de altura.
Vigência: 15 (quinze) dias a partir da assinatura 
do Contrato.
Valor total: R$ 36.950,00.
Secretaria de Gabinete, 08 de dezembro de 
2017.

Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS
Pregão Presencial nº 152/2017.
Ata de Registro de Preços nº 319/2017
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Detentora: Granada Comércio de Tubos e 
Conexões EIRELI ME
Objeto: Eventual aquisição de materiais 
hidráulicos - Item: 11
Prazo: 12 (doze) meses.  
Valor total: R$ 1.420,00 (um mil, quatrocentos e 
vinte reais).
Secretaria de Gabinete, 01 de dezembro de 
2017.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva 
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO DE 
ADITAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 123/2017
Processo Administrativo Nº 5.383/2017
Pregão Presencial nº 046/2017.
Orgão Gerenciador: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Detentora da Ata: Ferrini&RissatoLtdaME.
Fica alterada a razão social da detentora da ata 
para FerriniComércio e Consultoria LtdaME.
Continuam em vigor as demais cláusulas da 
referida A.R.P.
Secretaria de Gabinete, 20 de novembro de 
2017.
Maria Emilia Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE 
ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 243/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 150/2017
Contratante: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Contratada: Ana Julia Scaggion – ME.
Fica renovada a vigência por mais 30 (trinta) 
dias, contados a partir de 14 de novembro de 
2017.
Continuam em vigor todas as outras cláusulas 
e condições contratuais.
Secretaria de Gabinete, 13 de novembro de 
2017.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DO QUINTO TERMO DE ADITA-
MENTO DO CONTRATO 461/2013
Pregão Presencial n°:150/2013
Contratante: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Contratada: PRESCON INFORMÁTICA 
ASSESSORIA LTDA
Fica prorrogada a vigência do contrato por 06 
(seis) meses, a partir de 18/11/2017
O valor total estimado é de até R$ 420.133,02
Continuam em vigor todas as outras cláusulas 
e condições de contrato.
Secretaria de Gabinete, 14 de novembro de 
2017.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária Municipal de Gabinete

EXTRATO DE ESTORNO DE NOTA DE 
EMPENHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 253/2017.
Pregão Presencial nº 125/2017.
Empenho nº 23226/2017.
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.
Detentora: CM Hospitalar S/A.
Objeto: Fornecimento de Medicamentos.
Valor do Empenho: R$ 160,00.
Data do Empenho: 04/12/2017.
Daiane Fernanda Ferreira CRC 1SP305271/0-8
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Finanças

EXTRATO DE ESTORNO DE NOTA DE 
EMPENHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2017.
Pregão Presencial nº 172/2016.
Empenho nº 22901/2017.
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.
Detentora: Comercial Cirúrgica Rioclarense 
Ltda.
Objeto: Fornecimento de Medicamentos.
Valor do Empenho: R$ 1.056,00.
Data do Empenho: 04/12/2017.
Daiane Fernanda Ferreira CRC 1SP305271/0-8
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Finanças

EXTRATO DE ESTORNO DE NOTA DE 
EMPENHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 166/2017.
Pregão Presencial nº 068/2017.
Empenho nº 14625/2017.
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.
Detentora: Inovamed Comércio de Medicamen-
tos Ltda.
Objeto: Fornecimento de Medicamentos.
Valor do Empenho: R$ 30,65.
Data do Empenho: 04/12/2017.
Daiane Fernanda Ferreira CRC 1SP305271/0-8
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Finanças

EXTRATO DE ESTORNO DE NOTA DE 
EMPENHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 166/2017.
Pregão Presencial nº 068/2017.
Empenho nº 15911/2017.
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.
Detentora: Inovamed Comércio de Medicamen-
tos Ltda.
Objeto: Fornecimento de Medicamentos.
Valor do Empenho: R$ 8,16.
Data do Empenho: 04/12/2017.
Daiane Fernanda Ferreira CRC 1SP305271/0-8
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Finanças
EXTRATO DE ESTORNO DE NOTA DE 
EMPENHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2017.
Pregão Presencial nº 173/2016.
Empenho nº 22918/2017.
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.
Detentora: Prati, Donaduzzi& Cia Ltda.
Objeto: Fornecimento de Medicamentos.
Valor do Empenho: R$ 100,00.
Data do Empenho: 04/12/2017.
Daiane Fernanda Ferreira CRC 1SP305271/0-8
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Finanças

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 249/2017.
Pregão Presencial nº 126/2017.
Empenho nº 24909/2017.
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.
Detentora: CM Hospitalar S/A.
Objeto: Fornecimento de Medicamentos.
Valor do Empenho: R$ 555,52.
Data do Empenho: 05/12/2017.
Daiane Fernanda Ferreira CRC 1SP305271/0-8
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Finanças
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 208/2017.
Pregão Presencial nº 097/2017.
Empenho nº 24908/2017.
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.
Detentora: Dakfilm Comercial Ltda.
Objeto: Fornecimento de Medicamentos.
Valor do Empenho: R$ 2.900,00.
Data do Empenho: 05/12/2017.
Daiane Fernanda Ferreira CRC 1SP305271/0-8
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Finanças
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 307/2017.
Pregão Presencial nº 153/2017.
Empenho nº 25329/2017.
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.
Detentora: L.P. Santos Atacadista – ME.
Objeto: Fornecimento de Formulas.
Valor do Empenho: R$ 6.205,68.
Data do Empenho: 05/12/2017.
Daiane Fernanda Ferreira CRC 1SP305271/0-8
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Finanças
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2017.
Pregão Presencial nº 070/2017.
Empenho nº 24907/2017.
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.
Detentora: Prati, Donaduzzi& Cia Ltda.
Objeto: Fornecimento de Medicamentos.
Valor do Empenho: R$ 151,20.
Data do Empenho: 05/12/2017.
Daiane Fernanda Ferreira CRC 1SP305271/0-8
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Finanças
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGA-
ÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 171/2017.
Torna-se público e para conhecimento dos 
interessados que o Pregão acima mencionado, 
que tem por objeto fornecimento de combustí-
veis, foi adjudicado e homologado respectiva-
mente em 08 de dezembro de 2017, em favor 
da licitante a seguir com seus respectivos itens, 
valores unitários e totais.
Fornecedor: CENTRO AUTOMOTIVO 
JAGUARY LTDA.

Total Fornecedor R$ 1.605.400,00 - (Um milhão, 
seiscentos e cinco mil e quatrocentos reais) 
Homologando ainda que o item 02 foi considera-
do fracassado.
Secretaria de Gabinete, 08 de dezembro de 
2017.
Luciene Dell Vecchio – Pregoeira
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva - 
Secretária de Gabinete
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EXTRATO DE DISPENSA DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO N° 001/2017

PROCESSO DE DISPENSA DE CHAMAMEN-
TO PÚBLICO COM VISTA À CELEBRAÇÃO 
DE PARCERIA, A SER EXECUTADA EM 
REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO PARA A 
FORMAÇLIZAÇÃO DIRETA DE TERMO DE 
COLABORAÇAO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
JAGUARIUNA E APAE - ASSOCIAÇÃO DE 
PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE 
JAGUARIUNA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
14.334/2017.
RATIFICO a justificativa apresentada pela 
Secretaria de Assistência Social, quanto a 
dispensa de chamamento público, para a 
formalização direta de termo de colaboração 
entre o município de Jaguariúna e a APAE - 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS DE JAGUARIUNA, inscrita no 
CNPJ 58.383.944/0001-75 em consonância 
com o art.31, inciso II da Lei Federal 13019 e 
com o artigo 1º da LEI MUNICIPAL 2441/2017.
Consoante o parágrafo 1º, do artigo 32, da Lei 
Federal 13.019/2014 Publique-se o extrato da 
justificativa devidamente ratificado, a qual 
fundamenta a dispensa de chamamento 
público, com vistas a Celebração de parceria, 
para a formalização direta de Termo de 
Colaboração entre o município de Jaguariúna e 
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS 
DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARIUNA, cujo 
inteiro teor poderá ser consultado no site 
WWW.jaguariúna.sp.gov.br, ou diretamente na 
Secretaria Municipal de Assistência Social de 
Jaguariúna, situada na Rua Julia Bueno, 191- 
Centro – Jaguariúna, no horário das 8 às 17 
horas.
Na forma do parágrafo 2º, do artigo 32, da Lei 
Federal 13019/2014, fica aberto o prazo de 05 
(cinco) dias para eventual impugnação.
Jaguariúna, 08 de dezembro de 2017

Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE DISPENSA DE CHAMAENTO 
PÚBLICO N° 002/2017

PROCESSO DE DISPENSA DE CHAMAMEN-
TO PÚBLICO COM VISTA À CELEBRAÇÃO 
DE PARCERIA, A SER EXECUTADA EM 
REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO PARA A 
FORMAÇLIZAÇÃO DIRETA DE TERMO DE 
COLABORAÇAO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
JAGUARIUNA E APAE - ASSOCIAÇÃO DE 
PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE 
JAGUARIUNA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
14.336/2017.
RATIFICO a justificativa apresentada pela 
Secretaria de Assistência Social, quanto a 
dispensa de chamamento público, para a 
formalização direta de termo de colaboração 
entre o município de Jaguariúna e a APAE - 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 

EXCEPCIONAIS DE JAGUARIUNA, inscrita no 
CNPJ 58.383.944/0001-75 em consonância 
com o art.31, inciso II da Lei Federal 13019 e 
com o artigo 1º da LEI MUNICIPAL 2443/2017.
Consoante o parágrafo 1º, do artigo 32, da Lei 
Federal 13.019/2014 Publique-se o extrato da 
justificativa devidamente ratificado, a qual 
fundamenta a dispensa de chamamento 
público, com vistas a Celebração de parceria, 
para a formalização direta de Termo de 
Colaboração entre o município de Jaguariúna e 
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS 
DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARIUNA, cujo 
inteiro teor poderá ser consultado no site 
WWW.jaguariúna.sp.gov.br, ou diretamente na 
Secretaria Municipal de Assistência Social de 
Jaguariúna, situada na Rua Julia Bueno, 191- 
Centro – Jaguariúna, no horário das 8 às 17 
horas.
Na forma do parágrafo 2º, do artigo 32, da Lei 
Federal 13019/2014, fica aberto o prazo de 05 
(cinco) dias para eventual impugnação.
Jaguariúna, 08 de dezembro de 2017.

Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE DISPENSA DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO N° 003/2017

PROCESSO DE DISPENSA DE CHAMAMEN-
TO PÚBLICO COM VISTA À CELEBRAÇÃO 
DE PARCERIA, A SER EXECUTADA EM 
REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO PARA A 
FORMALIZAÇÃO DIRETA DE TERMO DE 
COLABORAÇAO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
JAGUARIUNA E O PROJETO LAR FELIZ.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
14.335/2017.
RATIFICO a justificativa apresentada pela 
Secretaria de Assistência Social, quanto a 
dispensa de chamamento público, para a 
formalização direta de termo de colaboração 
entre o município de Jaguariúna e o PROJETO 
LAR FELIZ, inscrita no CNPJ 04.515.175/0001-
-92 em consonância com o art.31, inciso II da 
Lei Federal 13.019 e com o artigo 1º da LEI 
MUNICIPAL 2442/2017.
Consoante o parágrafo 1º, do artigo 32, da Lei 
Federal 13.019/2014 Publique-se o extrato da 
justificativa devidamente ratificado, a qual 
fundamenta a dispensa de chamamento 
público, com vistas a Celebração de parceria, 
para a formalização direta de Termo de 
Colaboração entre o município de Jaguariúna e 
o PROJETO LAR FELIZ, cujo inteiro teor 
poderá ser consultado no site WWW.jaguariú-
na.sp.gov.br, ou diretamente na Secretaria 
Municipal de Assistência Social de Jaguariúna, 
situada na Rua Julia Bueno, 191- Centro – 
Jaguariúna, no horário das 8 às 17 horas.
Na forma do parágrafo 2º, do artigo 32, da Lei 
Federal 13019/2014, fica aberto o prazo de 05 
(cinco) dias para eventual impugnação.
Jaguariúna, 08 de dezembro de 2017

Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE DISPENSA DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO N° 004/2017

PROCESSO DE DISPENSA DE CHAMAMEN-
TO PÚBLICO COM VISTA À CELEBRAÇÃO 
DE PARCERIA, A SER EXECUTADA EM 
REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO PARA A 
FORMALIZAÇÃO DIRETA DE TERMO DE 
FOMENTO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
JAGUARIUNA E PROJETO LAR FELIZ.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
16.578/2017.
RATIFICO a justificativa apresentada pela 
Secretaria de Assistência Social, quanto a 
dispensa de chamamento público, para a 
formalização direta de termo de colaboração 
entre o município de Jaguariúna e o PROJETO 
LAR FELIZ, CNPJ 04.515.715/001-92 em 
consonância com o art.31, inciso II da Lei 
Federal 13019 e com o artigo 1º da LEI 
MUNICIPAL 2444/2017.
Consoante o parágrafo 1º, do artigo 32, da Lei 
Federal 13019/2014 Publique-se o extrato da 
justificativa devidamente ratificada, a qual 
fundamenta a dispensa de chamamento 
público, com vistas a Celebração de parceria, 
para a formalização direta de Termo de 
Colaboração entre o município de Jaguariúna e 
PROJETO LAR FELIZ, cujo inteiro teor poderá 
ser consultado no site WWW.jaguariuna.sp.go-
v.br, ou diretamente na Secretaria Municipal de 
Assistência Social de Jaguariúna, situada na 
Rua Julia Bueno, 191- Centro – Jaguariúna, no 
horário das 8 às 17 horas.
Na forma do parágrafo 2º, do artigo 32, da Lei 
Federal 13019/2014, fica aberto o prazo de 05 
(cinco) dias para eventual impugnação.
Jaguariúna,8de dezembro de 2017

Maria Emilia Peçanha de Oliveira Silva
Secretaria de Gabinete

EXTRATO DE DISPENSA DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO N° 005/2017

PROCESSO DE DISPENSA DE CHAMAMEN-
TO PÚBLICO COM VISTA À CELEBRAÇÃO 
DE PARCERIA, A SER EXECUTADA EM 
REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO PARA A 
FORMALIZAÇÃO DIRETA DE TERMO DE 
FOMENTO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
JAGUARIUNA E APAE – ASSOCIAÇÃO DE 
PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE 
JAGUARIÚNA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
16.689/2017.
RATIFICO a justificativa apresentada pela 
Secretaria de Assistência Social, quanto a 
dispensa de chamamento público, para a 
formalização direta de termo de colaboração 
entre o município de Jaguariúna e a APAE - 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS DE JAGUARIUNA, inscrita no 
CNPJ58.383.944/0001-75 em consonância 
com o art.31, inciso II da Lei Federal 13019 e 
com o artigo 1º da LEI MUNICIPAL 2444/2017.
Consoante o parágrafo 1º, do artigo 32, da Lei 
Federal 13019/2014 Publique-se o extrato da 
justificativa devidamente ratificada, a qual 
fundamenta a dispensa de chamamento 
público, com vistas a Celebração de parceria, 
para a formalização direta de Termo de 
Colaboração entre o município de Jaguariúna e 
APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS 

DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARIÚNA, cujo 
inteiro teor poderá ser consultado no site 
WWW.jaguariuna.sp.gov.br, ou diretamente na 
Secretaria Municipal de Assistência Social de 
Jaguariúna, situada na Rua Julia Bueno, 191- 
Centro – Jaguariúna, no horário das 8 às 17 
horas.
Na forma do parágrafo 2º, do artigo 32, da Lei 
Federal 13019/2014, fica aberto o prazo de 05 
(cinco) dias para eventual impugnação.
Jaguariúna,8de dezembro de 2017

Maria Emilia Peçanha de Oliveira Silva
Secretaria de Gabinete

EXTRATO DE DISPENSA DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO N° 006/2017

PROCESSO DE DISPENSA DE CHAMAMEN-
TO PÚBLICO COM VISTA À CELEBRAÇÃO 
DE PARCERIA, A SER EXECUTADA EM 
REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO PARA A 
FORMALIZAÇÃO DIRETA DE TERMO DE 
FOMENTO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
JAGUARIUNA E ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS 
DO PADRE GOMES.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
17.271/2017.
RATIFICO a justificativa apresentada pela 
Secretaria de Assistência Social, quanto a 
dispensa de chamamento público, para a 
formalização direta de termo de colaboração 
entre o município de Jaguariúna e a ASSOCIA-
ÇÃO DOS AMIGOS DO PADRE GOMES 
inscrita no CNPJ 07.246.381/0001-32 em 
consonância com o art.31, inciso II da Lei 
Federal 13019 e com o artigo 1º da LEI 
MUNICIPAL 2444/2017.
Consoante o parágrafo 1º, do artigo 32, da Lei 
Federal 13019/2014 Publique-se o extrato da 
justificativa devidamente ratificada, a qual 
fundamenta a dispensa de chamamento 
público, com vistas a Celebração de parceria, 
para a formalização direta de Termo de 
Colaboração entre o município de Jaguariúna e 
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PADRE 
GOMES, cujo inteiro teor poderá ser consulta-
do no site WWW.jaguariuna.sp.gov.br, ou 
diretamente na Secretaria Municipal de 
Assistência Social de Jaguariúna, situada na 
Rua Julia Bueno, 191- Centro – Jaguariúna, no 
horário das 8 às 17 horas.
Na forma do parágrafo 2º, do artigo 32, da Lei 
Federal 13019/2014, fica aberto o prazo de 05 
(cinco) dias para eventual impugnação.
Jaguariúna,8de dezembro de 2017

Maria Emilia Peçanha de Oliveira Silva
Secretaria de Gabinete

EXTRATO DE DISPENSA DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO N° 007/2017

PROCESSO DE DISPENSA DE CHAMAMEN-
TO PÚBLICO COM VISTA À CELEBRAÇÃO 
DE PARCERIA, A SER EXECUTADA EM 
REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO PARA A 
FORMALIZAÇÃO DIRETA DE TERMO DE 
FOMENTO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
JAGUARIUNA E ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS 

0509 de Dezembro de 2017 Imprensa Oficial do Município de  Jaguariúna
www.jaguariuna.sp.gov.brwww.jaguariuna.sp.gov.brPODER EXECUTIVO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

EXTRATO DE DISPENSA DE CHAMAMENTO 

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL



DO PADRE GOMES.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
17.270/2017.
RATIFICO a justificativa apresentada pela 
Secretaria de Assistência Social, quanto a 
dispensa de chamamento público, para a 
formalização direta de termo de colaboração 
entre o município de Jaguariúna e a ASSOCIA-
ÇÃO DOS AMIGOS DO PADRE GOMES 
inscrita no CNPJ 07.246.381/0001-32 em 
consonância com o art.31, inciso II da Lei 
Federal 13019 e com o artigo 1º da LEI 
MUNICIPAL 2444/2017.
Consoante o parágrafo 1º, do artigo 32, da Lei 
Federal 13019/2014 Publique-se o extrato da 
justificativa devidamente ratificada, a qual 
fundamenta a dispensa de chamamento 
público, com vistas a Celebração de parceria, 
para a formalização direta de Termo de 
Colaboração entre o município de Jaguariúna e 
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PADRE 
GOMES, cujo inteiro teor poderá ser consulta-
do no site WWW.jaguariuna.sp.gov.br, ou 
diretamente na Secretaria Municipal de 
Assistência Social de Jaguariúna, situada na 
Rua Julia Bueno, 191- Centro – Jaguariúna, no 
horário das 8 às 17 horas.
Na forma do parágrafo 2º, do artigo 32, da Lei 
Federal 13019/2014, fica aberto o prazo de 05 
(cinco) dias para eventual impugnação.
Jaguariúna,8de dezembro de 2017

Maria Emilia Peçanha de Oliveira Silva
Secretaria de Gabinete

EXTRATO DE DISPENSA DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO N° 008/2017

PROCESSO DE DISPENSA DE CHAMAMEN-
TO PÚBLICO COM VISTA À CELEBRAÇÃO 
DE PARCERIA, A SER EXECUTADA EM 
REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO PARA A 
FORMAÇLIZAÇÃO DIRETA DE TERMO DE 
COLABORAÇAO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
JAGUARIUNA E CENTRO DE EQUOTERAPIA 
DE JAGUARIUNA, 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
16.071/2017.
RATIFICO a justificativa apresentada pela 
Secretaria de Assistência Social, quanto a 
dispensa de chamamento público, para a 
formalização direta de termo de colaboração 
entre o município de Jaguariúna e a CENTRO 
DE EQUOTERAPIA DE JAGUARIUNA,, 
inscrita no CNPJ 04.619.608/0001-50  em 
consonância com o art.31, inciso II da Lei 
Federal 13019 e com o artigo 1º da LEI 
MUNICIPAL 2444/2017.
Consoante o parágrafo 1º, do artigo 32, da Lei 
Federal 13019/2014 Publique-se o extrato da 
justificativa devidamente ratificado, a qual 
fundamenta a dispensa de chamamento 
público, com vistas a Celebração de parceria, 
para a formalização direta de Termo de 
Colaboração entre o município de Jaguariúna e 
CENTRO DE EQUOTERAPIA DE JAGUARIU-
NA,  cujo inteiro teor poderá ser consultado no 
site WWW.jaguariúna.sp.gov.br, ou diretamente 
na Secretaria Municipal de Assistência Social 
de Jaguariúna,situada na Rua Julia Bueno, 
191- Centro – Jaguariúna, no horário das 8 às 

17 horas.
Na forma do parágrafo 2º, do artigo 32, da Lei 
Federal 13019/2014, fica aberto o prazo de 05 
(cinco) dias para eventual impugnação.
Jaguariúna,8de dezembro de 2017

Maria Emilia Peçanha de Oliveira Silva
Secretaria de Gabinete

EXTRATO DE DISPENSA DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO N° 009/2017

PROCESSO DE DISPENSA DE CHAMAMEN-
TO PÚBLICO COM VISTA À CELEBRAÇÃO 
DE PARCERIA, A SER EXECUTADA EM 
REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO PARA A 
FORMAÇLIZAÇÃO DIRETA DE TERMO DE 
COLABORAÇAO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
JAGUARIUNA E CENTRO DE EQUOTERAPIA 
DE JAGUARIUNA, 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
17.247/2017.
RATIFICO a justificativa apresentada pela 
Secretaria de Assistência Social, quanto a 
dispensa de chamamento público, para a 
formalização direta de termo de colaboração 
entre o município de Jaguariúna e a CENTRO 
DE EQUOTERAPIA DE JAGUARIUNA,, 
inscrita no CNPJ 04.619.608/0001-50  em 
consonância com o art.31, inciso II da Lei 
Federal 13019 e com o artigo 1º da LEI 
MUNICIPAL 2444/2017.
Consoante o parágrafo 1º, do artigo 32, da Lei 
Federal 13019/2014 Publique-se o extrato da 
justificativa devidamente ratificado, a qual 
fundamenta a dispensa de chamamento 
público, com vistas a Celebração de parceria, 
para a formalização direta de Termo de 
Colaboração entre o município de Jaguariúna e 
CENTRO DE EQUOTERAPIA DE JAGUARIU-
NA,  cujo inteiro teor poderá ser consultado no 
site WWW.jaguariúna.sp.gov.br, ou diretamente 
na Secretaria Municipal de Assistência Social 
de Jaguariúna,situada na Rua Julia Bueno, 
191- Centro – Jaguariúna, no horário das 8 às 
17 horas.
Na forma do parágrafo 2º, do artigo 32, da Lei 
Federal 13019/2014, fica aberto o prazo de 05 
(cinco) dias para eventual impugnação.
Jaguariúna,8  de dezembro de 2017

Maria Emilia Peçanha de Oliveira Silva
Secretaria de Gabinete

EXTRATO DE DISPENSA DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO N° 010/2017

PROCESSO DE DISPENSA DE CHAMAMEN-
TO PÚBLICO COM VISTA À CELEBRAÇÃO 
DE PARCERIA, A SER EXECUTADA EM 
REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO PARA A 
FORMAÇLIZAÇÃO DIRETA DE TERMO DE 
COLABORAÇAO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
JAGUARIUNA E CENTRO DE EQUOTERAPIA 
DE JAGUARIUNA, 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
16.072/2017.
RATIFICO a justificativa apresentada pela 
Secretaria de Assistência Social, quanto a 
dispensa de chamamento público, para a 
formalização direta de termo de colaboração 

entre o município de Jaguariúna e a CENTRO 
DE EQUOTERAPIA DE JAGUARIUNA,, 
inscrita no CNPJ 04.619.608/0001-50  em 
consonância com o art.31, inciso II da Lei 
Federal 13019 e com o artigo 1º da LEI 
MUNICIPAL 2444/2017.
Consoante o parágrafo 1º, do artigo 32, da Lei 
Federal 13019/2014 Publique-se o extrato da 
justificativa devidamente ratificada, a qual 
fundamenta a dispensa de chamamento 
público, com vistas a Celebração de parceria, 
para a formalização direta de Termo de 
Colaboração entre o município de Jaguariúna e 
CENTRO DE EQUOTERAPIA DE JAGUARIU-
NA,cujo inteiro teor poderá ser consultado no 
site WWW.jaguariúna.sp.gov.br, ou diretamente 
na Secretaria Municipal de Assistência Social 
de Jaguariúna, situada na Rua Julia Bueno, 
191- Centro – Jaguariúna, no horário das 8 às 
17 horas.
Na forma do parágrafo 2º, do artigo 32, da Lei 
Federal 13019/2014, fica aberto o prazo de 05 
(cinco) dias para eventual impugnação.
Jaguariúna,8  de dezembro de 2017

Maria Emilia Peçanha de Oliveira Silva
Secretaria de Gabinete

EXTRATO DE DISPENSA DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO N° 011/2017

PROCESSO DE DISPENSA DE CHAMAMEN-
TO PÚBLICO COM VISTA À CELEBRAÇÃO 
DE PARCERIA, A SER EXECUTADA EM 
REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO PARA A 
FORMAÇLIZAÇÃO DIRETA DE TERMO DE 
COLABORAÇAO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
JAGUARIUNA E CENTRO DE EQUOTERAPIA 
DE JAGUARIUNA, 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
16.073/2017.
RATIFICO a justificativa apresentada pela 
Secretaria de Assistência Social, quanto a 
dispensa de chamamento público, para a 
formalização direta de termo de colaboração 
entre o município de Jaguariúna e a CENTRO 
DE EQUOTERAPIA DE JAGUARIUNA,, 
inscrita no CNPJ 04.619.608/0001-50  em 
consonância com o art.31, inciso II da Lei 
Federal 13019 e com o artigo 1º da LEI 
MUNICIPAL 2444/2017.
Consoante o parágrafo 1º, do artigo 32, da Lei 
Federal 13019/2014 Publique-se o extrato da 
justificativa devidamente ratificada, a qual 
fundamenta a dispensa de chamamento 
público, com vistas a Celebração de parceria, 
para a formalização direta de Termo de 
Colaboração entre o município de Jaguariúna e 
CENTRO DE EQUOTERAPIA DE JAGUARIU-
NA,cujo inteiro teor poderá ser consultado no 
site WWW.jaguariúna.sp.gov.br, ou diretamente 
na Secretaria Municipal de Assistência Social 
de Jaguariúna, situada na Rua Julia Bueno, 
191- Centro – Jaguariúna, no horário das 8 às 
17 horas.
Na forma do parágrafo 2º, do artigo 32, da Lei 
Federal 13019/2014, fica aberto o prazo de 05 
(cinco) dias para eventual impugnação.
Jaguariúna,8  de dezembro de 2017
Maria Emilia Peçanha de Oliveira da Silva
Secretaria de Gabinete

LEI Nº 2.451, de 08 de dezembro de 2017.

Autoriza o Poder Executivo a celebrar termos 
de convênio e/ou de compromisso com o 
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas de São Paulo para implantação do 
canal de atendimento SEBRAE AQUI, e dá 
outras providências.

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de 
São Paulo etc.,
FAÇO SABER que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 
lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a 
celebrar termos de convênio e/ou de compro-
misso com o Serviço de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas de São Paulo, tendo por 
objeto a conjugação de esforços para implanta-
ção do canal de atendimento presencial 
denominado SEBRAE AQUI.
§ 1º Para a consecução do canal de atendi-
mento presencial SEBRAE AQUI, aludido no 
caput, fica o Município autorizado a repassar à 
Associação Comercial e Industrial de Jaguariú-
na – ACIJ, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
51.313.922/0001-90, no exercício de 2017, a 
título de contribuição, o montante de R$ 
17.510,70, conforme dotação orçamentária 
própria, vinculada à Secretaria de Administra-
ção e Finanças de Jaguariúna.
§ 2º A aplicação da contribuição referida no § 
1º, pela beneficiária, fica condicionada à 
prestação de contas perante a Prefeitura, nos 
moldes estabelecidos pelo Egrégio Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo.
Art. 2º As despesas decorrentes com a 
execução desta lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 08 
de dezembro 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 2.452, de 08 de dezembro de 2017.

Dispõe sobre inclusão de projetos no Plano 
Plurianual para o período de 2014 a 2017 (Lei 
Municipal nº 2.173/2013).

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de 
São Paulo etc.,
FAÇO SABER que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 
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lei:
Art. 1º Ficam incluídos na Lei Municipal nº 
2.173, de 21 de novembro de 2013 (plano 
plurianual do Município, para o período de 
2014 a 2017), alterada pelas Leis Municipais 
nºs 2.198, de 14 de fevereiro de 2014, 2.230, 
de 24 de julho de 2014, 2.234, de 11 de agosto 
de 2014, 2.242, de 08 de setembro de 2014, 
2.247, de 11 de setembro de 2014, 2.343, de 
09 de março de 2016, e 2.370, de 03 de agosto 
de 2016, os seguintes projetos:

Órgão: Executivo
Unidade: Fundo Municipal de Assistência 
Social
Função: Assistência Social
Sub função: Assistência Comunitária
Programa: Revitalização das Políticas de 
Assistência e Promoção Social
Projeto: Atividades do Fundo Municipal de 
Assistência Social
Categoria: Subvenções Sociais
Fonte de Recurso: 02 – Estadual
Valor: R$ 15.312,00

Órgão: Executivo
Unidade: Fundo Municipal de Assistência 
Social
Função: Assistência Social
Sub função: Assistência Comunitária
Programa: Revitalização das Políticas de 
Assistência e Promoção Social
Projeto: Atividades do Fundo Municipal de 
Assistência Social
Categoria: Subvenções Sociais
Fonte de Recurso: 05 – Federal
Valor: R$ 92.400,00

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 08 
de dezembro 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 2.453, de 08 de dezembro de 2017.

Dispõe sobre inclusão de projetos nas 
diretrizes orçamentárias 2017 (Lei Municipal nº 
2.369/2016).

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de 
São Paulo etc.,
FAÇO SABER que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 
lei:
Art. 1º Ficam incluídos na Lei Municipal nº 
2.369, de 30 de junho de 2016 (diretrizes 
orçamentárias para o exercício de 2017), os 
seguintes projetos:

Órgão: Executivo
Unidade: Fundo Municipal de Assistência 
Social
Função: Assistência Social
Sub função: Assistência Comunitária
Programa: Revitalização das Políticas de 
Assistência e Promoção Social
Projeto: Atividades do Fundo Municipal de 
Assistência Social
Categoria: Subvenções Sociais
Fonte de Recurso: 02 – Estadual
Valor: R$ 15.312,00

Órgão: Executivo
Unidade: Fundo Municipal de Assistência 
Social
Função: Assistência Social
Sub função: Assistência Comunitária
Programa: Revitalização das Políticas de 
Assistência e Promoção Social
Projeto: Atividades do Fundo Municipal de 
Assistência Social
Categoria: Subvenções Sociais
Fonte de Recurso: 05 – Federal
Valor: R$ 92.400,00

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 08 
de dezembro 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 2.454, de 08 de dezembro de 2017.

Dispõe sobre inclusão de projetos e autoriza 
transferências entre rubricas do Orçamento 
Geral do Município 2017 (Lei Municipal nº 
2.398/2016).

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de 
São Paulo etc.,
FAÇO SABER que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 
lei:
Art. 1º Ficam incluídos na Lei Municipal nº 
2.398, de 20 de dezembro de 2016 (Orçamento 
Geral do Município para 2017), os seguintes 
projetos:

Órgão: Executivo
Unidade: Fundo Municipal de Assistência 
Social
Função: Assistência Social
Sub função: Assistência Comunitária
Programa: Revitalização das Políticas de 
Assistência e Promoção Social
Projeto: Atividades do Fundo Municipal de 
Assistência Social

Categoria: Subvenções Sociais
Fonte de Recurso: 02 – Estadual
Valor: R$ 15.312,00

Órgão: Executivo
Unidade: Fundo Municipal de Assistência 
Social
Função: Assistência Social
Sub função: Assistência Comunitária
Programa: Revitalização das Políticas de 
Assistência e Promoção Social
Projeto: Atividades do Fundo Municipal de 
Assistência Social
Categoria: Subvenções Sociais
Fonte de Recurso: 05 – Federal
Valor: R$ 92.400,00

Art. 2º Face à inclusão efetuada através do art. 
1º, fica o Poder Executivo autorizado a efetuar 
transferências, no valor total de R$ 107.712,00 
(cento e sete mil, setecentos e doze reais), 
para melhor distribuição das despesas da 
Administração, conforme as seguintes 
dotações orçamentárias vigentes:

DE:
8.244.25.2025.3390.30 Material de 
Consumo............................. F=225 R$ 
92.400,00
8.244.25.2025.3390.30 Material de 
Consumo............................. F=226 R$ 
15.312,00
 
TOTAL...................................................  
R$ 107.712,00
PARA:
8.244.25.2025.3350.43 Subvenções 
Sociais.................................  R$ 
92.400,00
8.244.25.2025.3350.43 Subvenções 
Sociais.................................  R$ 
15.312,00
 
TOTAL....................................................  
R$ 107.712,00

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 08 
de dezembro 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 2.455, de 08 de dezembro de 2017.

Institui a Ação Patrulha Maria da Penha, 
através do Programa “Anjo da Guarda da 
Mulher”, e dá outras providências.

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de 

São Paulo etc.,
FAÇO SABER que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 
lei:
Art. 1º Fica instituído o Programa "Anjo da 
Guarda da Mulher", com vistas à proteção de 
mulheres em situação de violência doméstica, 
por meio da atuação preventiva e comunitária 
da Guarda Municipal de Jaguariúna.
Art. 2º A implementação das ações do 
Programa "Anjo da Guarda da Mulher" será 
realizada pela Secretaria Municipal de 
Segurança Pública, através da Guarda 
Municipal de Jaguariúna, em parceria com as 
Secretarias de Saúde, de Assistência Social e 
de Educação.
Art. 3º O Programa "Anjo da Guarda da 
Mulher" tem por objetivos:
I – monitorar o cumprimento das medidas 
protetivas de urgência às mulheres que 
obtiverem a concessão do benefício pelo Poder 
Judiciário;
II – acolher e orientar as mulheres em situação 
de violência, encaminhando-as aos órgãos da 
rede de atendimento;
III – prevenir e combater os diversos tipos de 
violência doméstica e familiar contra as 
mulheres, quais sejam: violência física, 
psicológica, sexual, moral e patrimonial;
IV – promover estudos, palestras, seminários e 
outros eventos, com vistas a divulgar os 
direitos das mulheres, em especial, o direito a 
uma vida sem violência;
V – promover, através do serviço social, a 
realização de atividades reflexivas, educativas 
e pedagógicas voltadas ao tratamento do 
agressor, dentre outros.
Art. 4º À Secretaria Municipal de Segurança 
Pública cabe:
I – coordenar, planejar, implementar e 
monitorar as ações do Programa "Anjo da 
Guarda da Mulher";
II – operacionalizar as ações do programa, 
conforme planejamento mencionado no inciso 
I, deste artigo, que será realizado pela Guarda 
Municipal de Jaguariúna;
III – instruir e capacitar os operadores de sua 
rede para atendimento às vítimas de violência 
doméstica abrangidas por este Programa.
Art. 5º A participação nas instâncias de gestão 
será considerada prestação de serviço público 
relevante, não remunerada.
Art. 6º O Programa "Anjo da Guarda da 
Mulher" será executado por meio das seguintes 
ações:
I – recebimento e encaminhamento ao 
Comando da Guarda Municipal das medidas 
protetivas encaminhadas pelo Poder Judiciário;
II – gerenciamento das visitas domiciliares a 
serem realizadas periodicamente pela Guarda 
Municipal de Jaguariúna nas residências e 
imediações das moradias das vítimas que 
estão protegidas pelas medidas restritivas, 
acompanhando o cumprimento das medidas 
protetivas aplicadas pelo Poder Judiciário;
III – observação ao respeito dos princípios da 
dignidade da pessoa humana, da não 
discriminação e da não revitimização;
IV – integração dos serviços oferecidos às 
mulheres em situação de violência;
V – orientação e encaminhamento das 
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mulheres vítimas de violência para os serviços 
da Rede Municipal de Atendimento e para os 
demais órgãos envolvidos no Programa, 
quando necessário;
VI – capacitação permanente dos guardas 
municipais de Jaguariúna envolvidos nas 
ações.
Parágrafo único. As ações acima não excluem 
a necessidade da apresentação das partes 
envolvidas às unidades policiais, nos casos em 
que se configurarem novas ocorrências 
criminais.
 Art. 7º As ações, forma de atendimento e 
funcionamento do Programa Anjo da Guarda 
da Mulher serão definidas mediante a 
instituição de protocolos de atendimento, 
definição de normas técnicas e a padronização 
de fluxos entre o órgão que coordena o 
programa e demais parceiros responsáveis 
pela execução dos serviços.
Art. 8º Para a execução do Programa "Anjo da 
Guarda da Mulher" poderão ser firmados 
convênios, contratos de repasse, termos de 
cooperação, ajustes ou instrumentos congêne-
res com órgãos e entidades da Administração 
Pública Municipal, dos Estados, da União, de 
outros Municípios, bem como, com consórcios 
públicos e entidades privadas.
Art. 9º As despesas decorrentes da implemen-
tação do Programa "Anjo da Guarda da 
Mulher" correrão à conta de dotações 
orçamentárias próprias da Secretaria responsá-
vel pelo Programa.
Art. 10. Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação.
Art. 11. Ficam revogadas as disposições em 
contrário.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 08 
de dezembro 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

DECRETO Nº 3.655, de 07 de dezembro de 
2017.

Regulamenta a Lei Federal nº 12.846/2013 (lei 
anticorrupção), disciplinando os procedimentos 
destinados à apuração da responsabilidade de 
pessoas jurídicas pela prática de atos contra a 
Administração Pública Municipal.

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de 
São Paulo etc., no uso das atribuições que lhe 
são conferidas por lei,
DECRETA:

DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Este decreto regulamenta, no âmbito do 
Poder Executivo Municipal, a Lei Federal nº 
12.846, de 1º de agosto de 2013, disciplinando 
os procedimentos administrativos destinados à 

apuração da responsabilidade administrativa 
de pessoas jurídicas pela prática de atos contra 
a Administração Pública Municipal Direta e 
Indireta. 
 
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE 
RESPONSABILIZAÇÃO
Art. 2º Compete ao Departamento de Controle 
Interno solicitar ao Chefe do Poder Executivo a 
instauração do processo administrativo 
destinado a apurar a responsabilidade 
administrativa de pessoas jurídicas pela prática 
de atos contra a Administração Pública 
Municipal Direta e Indireta, nos termos da Lei 
Federal nº 12.846/2013.
§ 1º Caso o servidor responsável pelo controle 
interno tenha notícias de supostas irregularida-
des, mas não possua elementos suficientes 
para instaurar o processo administrativo de 
responsabilização, poderá solicitar a instaura-
ção de sindicância, com caráter de investiga-
ção preliminar, sigilosa e não punitiva, a fim de 
obter maiores informações do suposto ilícito e 
indícios de sua autoria.
§ 2º A Comissão de Sindicância será composta 
por 03 (três) servidores públicos estáveis, 
nomeados por portaria, e terá o prazo de 60 
(sessenta) das para concluir o processo 
respectivo, prorrogável por igual período, uma 
única vez, desde que devidamente justificado.
§ 3º O presidente da comissão de sindicância 
poderá requisitar servidores estáveis de outros 
órgãos ou entidades da Administração Pública 
Municipal.
§ 4º Os procedimentos previstos no caput 
deste artigo poderão ter início de ofício ou a 
partir de representação ou denúncia, formula-
das por escrito e contendo a narrativa dos 
fatos.
§ 5º Os agentes públicos, os órgãos e 
entidades municipais têm o dever de comunicar 
ao servidor responsável pelo controle interno, 
por escrito, a prática de qualquer ato ilícito 
previsto na Lei Federal nº 12.846/2013.
§ 6º Compete ao servidor responsável pelo 
controle interno, além da solicitação de 
instauração, o julgamento do processo 
administrativo previsto no caput deste artigo 
com base no relatório final apresentado pela 
comissão processante.
§ 7º A instauração do processo administrativo 
para apuração de responsabilidade administra-
tiva dar-se-á mediante portaria a ser publicada 
na imprensa oficial do Município, informando o 
nome do servidor responsável pelo controle 
interno, os nomes dos integrantes da comissão 
processante, o nome empresarial, a firma, a 
razão social ou a denominação da pessoa 
jurídica, conforme o caso, o número de 
inscrição da pessoa jurídica ou entidade no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ 
e a informação de que o processo visa apurar 
supostos ilícitos previstos na Lei nº 
12.846/2013.
§ 8º Quando a instauração do processo 
administrativo para apuração de responsabili-
dade administrativa tiver origem na celebração 
de acordo de leniência, tal informação constará 
na portaria a que se refere o parágrafo anterior, 
observado o § 6º, do artigo 16, da Lei Federal 
nº 12.846/2013.

§ 9º No prazo de 07 (sete) dias contados da 
instauração da sindicância ou da publicação da 
portaria a que se refere o § 2º, o servidor 
responsável pelo controle interno dará 
conhecimento ao Ministério Público e ao 
Tribunal de Contas do Estado da instauração 
do procedimento, por meio de ofício.
Art. 3º O processo administrativo para 
apuração da responsabilidade de pessoa 
jurídica será conduzido por comissão proces-
sante composta por 03 (três) servidores 
públicos estáveis, nomeados por portaria, e 
terá o prazo de 90 (noventa) das para concluir 
o processo respectivo, prorrogável por igual 
período, uma única vez, desde que devidamen-
te justificado.
Parágrafo único. O presidente da comissão 
processante poderá requisitar servidores 
estáveis de outros órgãos ou entidades da 
Administração Pública Municipal.
Art. 4º A pedido da comissão processante, 
quando houver indícios de fraude ou graves 
irregularidades que recomendem a medida, 
risco de dano irreparável ou de difícil reparação 
ou, ainda, motivo grave que coloque em risco o 
interesse público, o servidor responsável pelo 
controle interno poderá, cautelarmente, 
suspender os efeitos do ato ou processo 
relacionado ao objeto da investigação.
Parágrafo único. Da decisão cautelar de que 
trata o caput deste artigo caberá pedido de 
reconsideração a ser encaminhado ao Chefe 
do Poder Executivo, no prazo de 05 (cinco) 
dias, sob pena de preclusão.
Art. 5º A comissão processante deverá concluir 
o processo no prazo de 90 (noventa) dias, 
contados da data da publicação do ato que a 
instituir e, ao final, apresentar relatório sobre os 
fatos apurados e eventual responsabilidade da 
pessoa jurídica, sugerindo, de forma motivada, 
as sanções a serem aplicadas.
Parágrafo único. O prazo previsto no caput 
deste artigo poderá ser prorrogado, 01 (uma) 
única vez, por solicitação da comissão 
processante, mediante ato fundamentado do 
seu presidente, que considerará, entre outros 
motivos, o prazo decorrido para a solicitação 
de informações ou providências a outros 
órgãos ou entidades públicas, a complexidade 
da causa e demais características do caso 
concreto.
Art. 6º No processo administrativo para 
apuração de responsabilidade será concedido 
à pessoa jurídica o prazo de 30 (trinta), 
contados da citação, para apresentação de 
defesa escrita e especificação das provas que 
eventualmente pretenda produzir.
§ 1º Do mandado de citação constará:
I – a informação da instauração de processo 
administrativo de responsabilização de que 
trata a Lei Federal nº 12.846/2013, com seu 
respectivo número;
II – o nome do servidor responsável pelo 
controle interno, bem como, dos membros que 
integram a comissão processante;
III – o local e horário em que poderá ser obtida 
a vista e a cópia do processo;
IV – o local e o prazo de 30 (trinta) dias para a 
apresentação da defesa escrita sobre os fatos 
descritos no processo, bem como, para a 
especificação das provas que se pretenda 

produzir;
V – informação da continuidade do processo 
administrativo de responsabilização indepen-
dentemente do seu comparecimento;
VI – a descrição sucinta da infração imputada.
§ 2º A citação será realizada por via postal, 
com aviso de recebimento.
§ 3º Estando a pessoa jurídica estabelecida em 
local incerto e não sabido ou inacessível ou, 
ainda, sendo infrutífera a citação por via postal, 
a citação será realizada por publicação na 
imprensa oficial do Município e em jornal de 
grande circulação no domicílio da pessoa 
jurídica, iniciando-se a contagem do prazo 
previsto no caput deste artigo a partir da última 
publicação efetivada.
§ 4º A pessoa jurídica poderá ser citada no 
domicílio de seu representante legal.
§ 5º As sociedades sem personalidade jurídica 
serão intimadas no domicílio da pessoa a quem 
couber a administração de seus bens, 
aplicando-se, caso infrutífera, o disposto no § 
3º deste artigo.
Art. 7º Na hipótese de a pessoa jurídica 
requerer a produção de provas, a comissão 
processante apreciará a sua pertinência em 
despacho motivado e fixará prazo conforme a 
complexidade da causa e demais característi-
cas do caso concreto, para a produção das 
provas deferidas.
Parágrafo único. Sendo o requerimento de 
produção de provas indeferido pela comissão 
processante, por julgá-las impertinentes, 
protelatórias ou desnecessárias, a pessoa 
jurídica poderá apresentar pedido de reconsi-
deração no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 
de preclusão.
Art. 8º Tendo sido requerida a produção de 
prova testemunhal, incumbirá à pessoa jurídica 
juntar o rol das testemunhas no prazo de 
defesa e apresentá-las em audiência, indepen-
dentemente de intimação e sob pena de 
preclusão.
§ 1º Primeiramente serão ouvidas as testemu-
nhas da comissão e, após, as da pessoa 
jurídica.
§ 2º Verificando que a presença do represen-
tante da pessoa jurídica poderá influir no ânimo 
da testemunha, de modo a prejudicar a 
verdade do depoimento, o presidente da 
comissão processante providenciará a sua 
retirada do recinto, prosseguindo na inquirição 
com a presença de seu procurador, fazendo o 
registro do ocorrido no termo de audiência.
§ 3º O presidente da comissão processante 
inquirirá a testemunha, podendo os membros 
da comissão requerer que se formule repergun-
tas, bem como, na sequência, a defesa.
§ 4º O presidente da comissão processante 
poderá indeferir as reperguntas, mediante 
justificativa expressa, transcrevendo-as no 
termo de audiência, se assim for requerido.
§ 5º Se a testemunha ou a pessoa jurídica se 
recusar a assinar o termo de audiência, o 
presidente da comissão processante fará o 
registro do fato no mesmo termo, na presença 
de 02 (duas) testemunhas convocadas para tal 
fim, as quais também o assinarão.
Art. 9º Caso considere necessária e convenien-
te à formação de convicção acerca da verdade 
dos fatos, poderá o presidente da comissão 
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processante determinar, de ofício ou mediante 
requerimento:
I – a oitiva de testemunhas referidas;
II – a acareação de 02 (duas) ou mais 
testemunhas, ou de alguma delas com 
representante da pessoa jurídica, ou entre 
representantes das pessoas jurídicas, quando 
houver divergência essencial entre as 
declarações.
Art. 10. Decorrido o prazo para a produção de 
provas pela pessoa jurídica, a comissão 
processante dará continuidade aos trabalhos 
de instrução, promovendo as diligências 
cabíveis, solicitando, quando necessário, 
informações a outros órgãos e entidades, bem 
assim, havendo juntada de novos documentos 
ao processo administrativo, intimará a pessoa 
jurídica para manifestar-se em 05 (cinco) dias, 
sob pena de preclusão.
Art. 11. O relatório da comissão processante, 
que não vincula a decisão final do servidor 
responsável pelo controle interno, deverá 
descrever os fatos apurados durante a 
instrução probatória, conter a apreciação dos 
argumentos apresentados pela defesa, o 
detalhamento das provas ou sua insuficiência, 
os argumentos jurídicos que o lastreiam, ser 
conclusivo quanto à responsabilização da 
pessoa jurídica, bem como, quando for o caso, 
sobre sua desconsideração.
§ 1º No caso de a pessoa jurídica ter celebrado 
acordo de leniência, o relatório deverá informar 
se ele foi cumprido, indicando quais as 
contribuições para a investigação, e sugerir o 
percentual de redução da multa.
§ 2º Verificada a prática de irregularidades por 
parte de agente público municipal, deverá essa 
circunstância constar do relatório final, com 
posterior comunicação ao Chefe do Poder 
Executivo para apuração do fato, a fim de 
subsidiar processo administrativo disciplinar.
§ 3º Concluindo a comissão processante pela 
responsabilização da pessoa jurídica, o 
relatório deverá sugerir as sanções a serem 
aplicadas e sua respectiva quantificação, 
conforme previsto no artigo 6º, da Lei Federal 
nº 12.846/2013.
Art. 12. Após o relatório da comissão proces-
sante referido no art. 11, deste decreto, será 
aberto prazo de 10 (dez) dias para a apresen-
tação de alegações finais, sob pena de 
preclusão.
Art. 13. Transcorrido o prazo de apresentação 
de alegações finais, o processo administrativo 
será encaminhado à Secretaria de Negócios 
Jurídicos para que seja promovida, no prazo de 
10 (dez) dias, por procuradores municipais, a 
manifestação jurídica a que se refere o § 2º, do 
artigo 6º, da Lei Federal nº 12.846/2013.
Art. 14. Depois da manifestação da Secretaria 
de Negócios Jurídicos, o processo administrati-
vo será remetido ao servidor responsável pelo 
controle interno para julgamento.
Art. 15. A decisão do servidor responsável pelo 
controle interno, devidamente motivada com a 
indicação dos fatos e fundamentos jurídicos, 
será proferida no prazo de 30 (trinta) dias do 
recebimento do processo administrativo, 
prorrogável por igual período, conforme a 
complexidade da causa e as demais caracterís-
ticas do caso concreto.

Parágrafo único. Para os fins do disposto no 
artigo 26, deste decreto, o servidor responsável 
pelo controle interno elaborará extrato da 
decisão condenatória, contendo, entre outros 
elementos, a razão social da pessoa jurídica, o 
número de inscrição no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica – CNPJ, o(s) nome(s) fantasia 
por ela utilizados, o resumo dos atos ilícitos, 
explicitando tratar-se de condenação pela 
prática de atos contra a Administração Pública 
Municipal, nos termos da Lei Federal nº 
12.846/2013, com a transcrição dos dispositi-
vos legais que lhe deram causa.

DO RECURSO NO PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO
Art. 16. Da publicação, na imprensa oficial do 
Município, da decisão administrativa de que 
trata o caput do artigo 15, deste decreto, 
caberá a interposição de um único recurso, no 
prazo de 15 (quinze) dias.
§ 1º O recurso será dirigido ao servidor que 
proferiu a decisão, o qual, se não a reconside-
rar, o encaminhará, em até 10 (dez) dias ao 
Chefe do Poder Executivo.
§ 2º O recurso terá efeito suspensivo e deverá 
ser decidido no prazo de 30 (trinta) dias, 
prorrogável por igual período, conforme a 
complexidade da causa e as demais caracterís-
ticas do caso concreto.
§ 3º Encerrado o processo na esfera adminis-
trativa, a decisão final será publicada na 
imprensa oficial do Município, dando-se 
conhecimento de seu teor ao Ministério Público 
para apuração de eventuais ilícitos, inclusive 
quanto à responsabilidade individual dos 
dirigentes da pessoa jurídica ou seus adminis-
tradores ou de qualquer pessoa natural, autora, 
coautora ou partícipe.

DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDA-
DE JURÍDICA
Art. 17. Na hipótese de a comissão processan-
te constatar suposta ocorrência de uma das 
situações previstas no artigo 14, da Lei Federal 
nº 12.846/2013, dará ciência à pessoa jurídica 
e citará os administradores e sócios com 
poderes de administração, informando sobre a 
possibilidade de a eles serem estendidos os 
efeitos das sanções que porventura venham a 
ser aplicadas àquela, a fim de que exerçam o 
direito ao contraditório e à ampla defesa.
§ 1º A citação dos administradores e sócios 
com poderes de administração deverá observar 
o disposto no artigo 6º, deste decreto, informar 
sobre a possibilidade de a eles serem 
estendidos os efeitos das sanções que 
porventura venham a ser aplicadas à pessoa 
jurídica e conter, também, resumidamente, os 
elementos que embasam a possibilidade de 
sua desconsideração.
§ 2º Os administradores e sócios com poderes 
de administração terão os mesmos prazos para 
a apresentação da defesa escrita, alegações 
finais e outros previstos para a pessoa jurídica.
§ 3º A decisão sobre a desconsideração da 
pessoa jurídica caberá ao servidor responsável 
pelo controle interno e integrará a decisão a 
que alude o caput do artigo 15, deste decreto.
§ 4º Os administradores e sócios com poderes 
de administração poderão interpor recurso da 

decisão que declarar a desconsideração da 
pessoa jurídica, observado o disposto no artigo 
16, deste decreto.

DA SIMULAÇÃO OU FRAUDE NA FUSÃO OU 
INCORPORAÇÃO
Art. 18. Para os fins do disposto no § 1º, do 
artigo 4º, da Lei Federal nº 12.846/2013, 
havendo indícios de simulação ou fraude, a 
comissão processante examinará a questão, 
dando oportunidade para o exercício do direito 
à ampla defesa e contraditório na apuração de 
sua ocorrência.
§ 1º Havendo indícios de simulação ou fraude, 
o relatório da comissão processante será 
conclusivo sobre sua ocorrência.
§ 2º A decisão quanto à simulação e fraude 
será proferida pelo servidor responsável pelo 
controle interno e integrará a decisão a que 
alude o caput do artigo 15, deste decreto.

DA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES
Art. 19. O valor inicial da multa do inciso I, do 
artigo 6º, da Lei Federal nº 12.846/2013, será 
arbitrado, de acordo com a reprovabilidade, 
gravidade, vantagem auferida ou pretendida e 
a repercussão social da infração, entre 0,1% 
(um décimo por cento) a 5% (cinco por cento) 
do faturamento bruto da pessoa jurídica do 
último exercício anterior ao da instauração do 
processo administrativo de responsabilização, 
excluídos os tributos.
Parágrafo único. Não sendo possível utilizar o 
critério do valor do faturamento bruto da 
pessoa jurídica, a multa será de R$ 6.000,00 
(seis mil reais) a R$ 60.000.000,00 (sessenta 
milhões de reais), levados em consideração na 
fixação da sanção os elementos do artigo 7º, 
da Lei Federal nº 12.846/2013.
Art. 20. Ao patamar inicial estabelecido no 
artigo 19, somam-se os valores corresponden-
tes aos seguintes percentuais:
I – 1% (um por cento) a 2,5% (dois e meio por 
cento) havendo continuidade dos atos lesivos 
no tempo;
II – 1% (um por cento) a 2,5% (dois e meio por 
cento) para tolerância ou ciência de pessoas 
do corpo diretivo ou gerencial da pessoa 
jurídica;
III – 1% (um por cento) a 4% (quatro por cento) 
no caso de interrupção no fornecimento de 
serviço público ou na execução de obra 
contratada;
IV – 1% (um por cento) para a situação 
econômica do infrator com base na apresenta-
ção de índice de Solvência Geral – SG e de 
Liquidez Geral – LG superiores a 1 (um) e de 
lucro líquido no último exercício anterior ao da 
ocorrência do ato lesivo;
V – 5% (cinco por cento) no caso de reincidên-
cia, assim definida a ocorrência de nova 
infração, idêntica ou não à anterior, tipificada 
como ato lesivo pelo artigo 5º, da Lei Federal 
nº 12.846/2013, em menos de 05 (cinco) anos, 
contados da publicação do julgamento da 
infração anterior; e
VI – no caso de os contratos mantidos ou 
pretendidos com o órgão ou entidade lesado, 
serão considerados, na data da prática do ato 
lesivo, os seguintes percentuais:
a) 1% (um por cento) em contratos acima de 

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);
b) 2% (dois por cento) em contratos acima de 
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais);
c) 3% (três por cento) em contratos acima de 
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);
d) 4% (quatro por cento) em contratos acima 
de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos 
mil reais); e
e) 5% (cinco por cento) em contratos acima de 
R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).
Art. 21. Do resultado da soma dos fatores dos 
artigos 19 e 20, serão subtraídos os valores 
correspondentes aos seguintes percentuais do 
faturamento bruto da pessoa jurídica do último 
exercício anterior ao da instauração do 
processo administrativo de responsabilização, 
excluídos os tributos:
I – 1% (um por cento) no caso de não 
consumação da infração;
II – 1% (um por cento) no caso de comprova-
ção de ressarcimento pela pessoa jurídica dos 
danos a que tenha dado causa;
III – 1% (um por cento) a 3% (três por cento) 
para o grau de colaboração da pessoa jurídica 
com a investigação ou a apuração do ato 
lesivo, independentemente do acordo de 
leniência;
IV – 3% (três por cento) no caso de comunica-
ção espontânea pela pessoa jurídica antes da 
instauração do processo administrativo de 
responsabilização acerca da ocorrência do ato 
lesivo; e
V – 1% (um por cento) a 2% (dois por cento) no 
caso de comprovação de a pessoa jurídica 
possuir e aplicar um efetivo programa de 
integridade, conforme os parâmetros estabele-
cidos em regulamento do Poder Executivo 
Federal.
Art. 22. Caso o percentual final calculado para 
a multa supere ou fique abaixo dos limites 
estabelecidos no inciso I do artigo 6º da Lei 
12.846/2013, a mesma será fixada no limite 
legal.
§ 1º A multa nunca será inferior à vantagem 
auferida, quando for possível sua estimação.
§ 2º O valor da vantagem auferida ou pretendi-
da equivale aos ganhos obtidos ou pretendidos 
pela pessoa jurídica que não ocorreriam sem a 
prática do ato lesivo, somado, quando for o 
caso, ao valor correspondente a qualquer 
vantagem indevida prometida ou dada a agente 
público ou a terceiros a ele relacionados.
§ 3º Para fins do cálculo do valor de que trata o 
§ 2º, serão deduzidos custos e despesas 
legítimos comprovadamente executados ou 
que seriam devidos ou despendidos caso o ato 
lesivo não tivesse ocorrido.
§ 4º A aplicação das sanções previstas neste 
artigo não exclui, em qualquer hipótese, a 
obrigação da reparação integral do dano 
causado.
Art. 23. O prazo para pagamento da multa será 
de 30 (trinta) dias e o inadimplemento 
acarretará a sua inscrição na Dívida Ativa do 
Município.
§ 1º No caso de desconsideração da pessoa 
jurídica, os administradores e sócios com 
poderes de administração poderão figurar ao 
lado dela, como devedores, no título da Dívida 
Ativa.
§ 2º A comissão processante decidirá 
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fundamentadamente sobre a impossibili-
dade da utilização do faturamento bruto 
da empresa a que se refere o § 4º, do 
artigo 6º, da Lei Federal nº 12.846/2013.
Art. 24.  Caso não seja possível utilizar o 
critério do valor do faturamento bruto da 
pessoa jurídica no ano anterior ao da 
instauração ao processo administrativo de 
responsabilização, os percentuais dos 
fatores indicados nos artigos 19, 20 e 21, 
deste decreto incidirão:
I – sobre o valor do faturamento bruto da 
pessoa jurídica, excluídos os tributos, no 
ano em que ocorreu o ato lesivo, no caso 
de a pessoa jurídica não ter tido fatura-
mento no ano anterior ao da instauração 
ao processo administrativo de responsa-
bilização;
II – sobre o montante total de recursos 
recebidos pela pessoa jurídica sem fins 
lucrativos no ano em que ocorreu o ato 
lesivo; ou
III – nas demais hipóteses, sobre o 
faturamento anual estimável da pessoa 
jurídica, levando em consideração 
quaisquer informações sobre a sua 
situação econômica ou o estado de seus 
negócios, tais como, patrimônio, capital 
social, número de empregados, contratos, 
dentre outras.
Parágrafo único.  Nas hipóteses previstas 
no caput, o valor da multa será limitado 
entre R$ 6.000,00 (seis mil reais) e R$ 
60.000.000,00 (sessenta milhões de 
reais).
Art. 25.  Com a assinatura do acordo de 
leniência, a multa aplicável será reduzida 
conforme a fração nele pactuada, 
observado o limite previsto no § 2º, do 
artigo 16, da Lei Federal nº 12.846/2013.
§ 1º O valor da multa previsto no caput 
poderá ser inferior ao limite mínimo 
previsto no artigo 6º, da Lei Federal nº 
12.846/2013.
§ 2º No caso de a autoridade signatária 
declarar o descumprimento do acordo de 
leniência por falta imputável à pessoa 
jurídica colaboradora, o valor integral 
encontrado antes da redução de que trata 
o caput será cobrado, descontando-se as 
frações da multa eventualmente já pagas.
Art. 26. O extrato da decisão condenató-
ria previsto no parágrafo único, do artigo 
15, deste decreto, será publicado às 
expensas da pessoa jurídica, cumulativa-
mente, nos seguintes meios:
I – no sítio eletrônico da pessoa jurídica, 
caso exista, devendo ser acessível na 
página inicial pelo prazo mínimo de 30 
(trinta) dias;

II – em jornal de grande circulação no 
âmbito municipal ou regional;
III – em edital a ser afixado, pelo prazo 
mínimo de 30 (trinta) dias, no próprio 
estabelecimento ou no local de exercício 
da atividade da pessoa jurídica, de modo 
visível ao público.
Parágrafo único. O extrato da decisão 
condenatória também será publicado no 
sítio eletrônico oficial do Município de 
Jaguariúna.

DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE
Art. 27. Os parâmetros de avaliação de 
mecanismos e procedimentos previstos 
no artigo 7º, inciso VIII, da Lei Federal nº 
12.846/2013, serão, no que couber, 
aqueles estabelecidos no regulamento do 
Poder Executivo Federal a que alude o 
parágrafo único do mencionado artigo.

DO ACORDO DE LENIÊNCIA
Art. 28. Cabe ao servidor responsável 
pelo controle interno a celebração de 
acordo de leniência, nos termos do 
Capítulo V da Lei Federal nº 12.846/2013, 
sendo vedada a sua delegação.
Parágrafo único. A Secretaria de Negó-
cios Jurídicos indicará 01 (um) procurador 
municipal para participar dos atos e 
reuniões para celebração de cada acordo 
de leniência.
Art. 29. A proposta do acordo de leniência 
será sigilosa, conforme previsto no § 6º, 
do artigo 16, da Lei Federal nº 
12.846/2013, e autuada em autos 
apartados.
Art. 30. Não importará em confissão 
quanto à matéria de fato, nem reconheci-
mento de ilicitude da conduta analisada, a 
proposta de acordo de leniência rejeitada 
na fase de negociação, da qual não se 
fará qualquer divulgação, nos termos do § 
6º, do artigo 16, da Lei Federal nº 
12.846/2013.
Art. 31. A apresentação da proposta de 
acordo de leniência poderá ser realizada 
na forma escrita ou oral e deverá conter a 
qualificação completa da pessoa jurídica 
e de seus representantes, devidamente 
documentada, e incluirá ainda, no 
mínimo, a previsão de identificação dos 
demais envolvidos no suposto ilícito, 
quando couber, o resumo da prática 
supostamente ilícita e a descrição das 
provas e documentos a serem apresenta-
dos na hipótese de sua celebração.
§ 1º No caso de apresentação da propos-
ta de acordo de leniência na forma oral, 
deverá ser solicitada reunião com o 

servidor responsável pelo controle interno 
e com um ou mais membros da Secretaria 
de Negócios Jurídicos, da qual será 
lavrado termo em 02 (duas) vias assina-
das pelos presentes, sendo uma entregue 
à proponente.
§ 2º Se apresentada por escrito, deverá a 
proposta de acordo de leniência ser 
protocolada junto ao Departamento de 
Protocolo e Arquivo, em envelope lacrado 
endereçado ao servidor responsável pelo 
controle interno e identificado com os 
dizeres “Proposta de Acordo de Leniên-
cia, nos termos da Lei Federal nº 
12.846/13” e “Confidencial”.
§ 3º Em todas as reuniões de negociação 
do acordo de leniência, haverá registro 
dos temas tratados, em 02 (duas) vias, 
assinado pelos presentes, o qual será 
mantido em sigilo, devendo uma das vias 
ser entregue ao representante da pessoa 
jurídica.
Art. 32. A fase de negociação do acordo 
de leniência, que será confidencial, pode 
durar até 60 (sessenta) dias, prorrogáveis 
motivadamente, contados da apresenta-
ção da proposta.
Art. 33. Do instrumento do acordo de 
leniência constará obrigatoriamente:
I – a descrição da prática denunciada, 
incluindo a identificação dos participantes 
que a pessoa jurídica tenha conhecimento 
e o relato de suas respectivas participa-
ções no suposto ilícito, com a individuali-
zação das condutas;
II – a confissão da participação da pessoa 
jurídica no suposto ilícito, com a individu-
alização de sua conduta, e a declaração 
no sentido de ter cessado completamente 
o seu envolvimento, antes ou a partir da 
data de propositura do acordo;
III – a lista com os documentos fornecidos 
ou que a pessoa jurídica se obriga a 
fornecer com o intuito de demonstrar a 
existência da prática denunciada, com o 
prazo para a sua disponibilização.
Art. 34. Caso a pessoa jurídica que tenha 
celebrado acordo de leniência forneça 
provas falsas, omita ou destrua provas 
ou, de qualquer modo, comporte-se de 
maneira contrária à boa-fé e inconsistente 
com o requisito de cooperação plena e 
permanente, o servidor responsável pelo 
controle interno fará constar o ocorrido 
dos autos do processo, cuidará para que 
ela não desfrute dos benefícios previstos 
na Lei Federal nº 12.846/2013 e comuni-
cará o fato ao Ministério Público e ao 
Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
– CNEP.

Art. 35. Na hipótese do acordo de 
leniência não ser firmado, eventuais 
documentos entregues serão devolvidos 
para a proponente, sendo vedado seu uso 
para fins de responsabilização, salvo 
quando deles já se tinha conhecimento 
antes da proposta de acordo de leniência 
ou se pudesse obtê-los por meios 
ordinários.

DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 36. Caberá ao controle interno 
informar e manter atualizados no Cadas-
tro Estadual e Nacional de Empresas 
Punidas, os dados relativos às sanções 
por ele aplicadas, observado o disposto 
no artigo 22, da Lei Federal nº 
12.846/2013 e a legislação pertinente.
Art. 37. O controle interno poderá solicitar 
à Secretaria de Negócios Jurídicos ou ao 
Ministério Público que adotem as provi-
dências previstas no § 4º, do artigo 19, 
da Lei Federal nº 12.846/2013.
Parágrafo único. O servidor responsável 
pelo controle interno poderá recomendar 
à Secretaria de Negócios Jurídicos ou ao 
Ministério Público que sejam promovidas 
as medidas previstas nos incisos I a IV, 
do artigo 19, da Lei Federal nº 
12.846/2013.
Art. 38. Os pedidos de reconsideração 
não serão passíveis de renovação, não 
terão efeito suspensivo e deverão ser 
apreciadas no prazo de 10 (dez) dias.
Art. 39. As informações publicadas na 
imprensa oficial do Município, por força 
deste decreto, serão disponibilizadas no 
sítio eletrônico oficial do Município de 
Jaguariúna.
Art. 40. Caberá ao Município os meios 
adequados para capacitar o responsável 
pelo Controle Interno e seus servidores 
na aplicação da Lei Federal nº 12.846, de 
1º de agosto de 2013.
Art. 41. Este decreto entrará em vigor na 
data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, 
aos 07 de dezembro de 2017.

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS
Prefeito

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

VALDIR ANTONIO PARISI
     Secretário de Governo
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICA-
ÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
1.568/2017
Considerando ser de interesse público, 
HOMOLOGO a decisão da Pregoeira 
instituída pela Portaria n.º 003/2017, 
referente ao Pregão Presencial acima 
descrito, onde ADJUDICOU a empresa 
abaixo citada, como VENCEDORA no 
pregão presencial em epígrafe referente a 
Menor Preço, a empresa DNA COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES EIRELI - EPP– inscrita 
no CNPJ - n.º 13.524.344. /0001- 41,com 
preço estimado no valor de R$ 13.330,00 
(treze mil trezentos e trinta  reais), referen-
tes à aquisição de 40(quarenta) cestas de 
natal, para funcionários da Câmara Munici-
pal de Jaguariúna, com detalhamento a 
seguir: 
 
CÓDIGO          DNA COMÉRCIO E REPRE-
SENTAÇÕES EIRELI - EPP 
Item      1220               Descrição do 
Produto
1     Cesta  de 
Natal 
Quant. 40(quarenta) unid.  Total 
do Proponente  R$ 13.330,00.

Dê-se ciência a empresa vencedora, 
observando prescrições legais pertinentes. 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
Jaguariúna, 07 de dezembro de 2017.

VEREADOR ROMILSON NASCIMENTO 
SILVA
Presidente

ERRATA DE EDITAL DE LICITAÇÃO 
-PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1589 
/2017

 RETIFICA-SE:
 NA DATA DA SESSÃO PÚBLICA, onde se 
Le:
Local para realização do credenciamento  e 
recebimento dos envelopes “1” PROPOSTA  
e “2” HABILITAÇÃO: Sala Das Sessões da 
Câmara Municipal de Jaguariúna, no 
endereço  acima mencionado, em Sessão 
Pública, no dia 14, de  novembro de 2017  
com início às 9 horas.
Leia-se: Local para realização do credencia-
mento  e recebimento dos envelopes “1” 
PROPOSTA  e “2” HABILITAÇÃO: Sala Das 
Sessões da Câmara Municipal de Jaguariú-
na, no endereço  acima mencionado, em 

Sessão Pública, no dia 20 de dezembro de 
2017,  com início às 9 horas.

NO TERMO DE REFERÊNCIA ONDE SE LE:
1.1.1. 3(três)  equipamentos com as 
seguintes especificações:
             ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO 
EQUIPAMENTO
� Monocromática;
� Processador: mínimo de 600 MHz;
� Memória: mínimo de 256 MB;
� Disco rígido: mínimo de 160 GB;
� Interface Padrão: USB2.0, Ethernet 
10/ 100/1.000 Base TX;
� Ciclo de Impressão mensal: 
mínimo de 100.000 imagens;
� Velocidade de impressão: mínimo 
de 40 ppm em A4; 
� Tempo para copiar a primeira 
página (mono): menos de 8 seg.;
� Taxa de redução/ampliação: 
25~400%(vidro),25~400(ADF);
� Cópias múltiplas: 1~999 páginas;
� Capacidade de cópia: Cópia ID, 
Cópia Clone, Cópia N-UP, Cópia Poster, 
Cópia Livro, Cópia Folhetos, Auto Ajuste;
� Emulação: PCL5e, PCL6,PS3,PD-
F,TIFF,EPSON,IBM ProPrinter;
� Impressão Duplex (Frente e Verso) 
incorporada;
� Velocidade de digitalização (mono) 
24 ipm: 
� Resolução (Óptica) digitalização 
600 x 600 dpi;
� Resolução (Melhorada) digitaliza-
ção: 4.800 x 4.800 dpi;
� Formato de Arquivo (Digitalização): 
PDF, PDF pesquisável, PDF compacto/crip-
tografia, Assinatura Digital em PDF, PDF/A, 
TIFF, XPS, JPEG
� Envio de digitalização: USB,PC, 
Pasta de documentos, FTP, eMail;
� Ambientes Operacionais: Windows 
10/8.1/8/7/Vista/XP.Mac OS. Vários SO 
Linux/Unix;
� Compatibilidade Fax: ITU-T G3;
� Capacidade de papel (Gaveta): 
mínima de 250 folhas;
� Capacidade de papel (Bandeja 
Manual): ADF mínima de 50 folhas;
� Capacidade de papel (Outras 
Opções): Gaveta (opcional) 500 folhas.

1.1.2. 2(dois) equipamentos com as 
seguintes especificações:

 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO EQUIPA-
MENTO
� Funções: Impressão, cópia,digitali-
zação, fax;
� Monocromática;
� Processador: mínimo de 1GHZ;
� Memória: mínimo de 1 GB;
� Disco rígido: mínimo de 320 GB;
� Interface Padrão: USB2.0, Ethernet 

10/ 100/1.000 Base TX;
� Ciclo de Impressão mensal: 
mínimo de 120.000 imagens;
� Velocidade de impressão: mínimo 
de 40 ppm em A4; 
� Tempo para copiar a primeira 
página (mono): menos de 8 seg.;
� Taxa de redução/ampliação: 
25~400%(vidro),25~400(ADF);
� Cópias múltiplas: 1~999 páginas;
� Capacidade de cópia: Cópia ID, 
Cópia Clone, Cópia N-UP, Cópia Poster, 
Cópia Livro, Cópia Folhetos, Auto Ajuste;
� Formato de Arquivo (Digitalização): 
PDF, PDF pesquisável, PDF compacto/crip-
tografia, Assinatura Digital em PDF, PDF/A, 
TIFF, XPS, JPEG;
� Emulação: PCL5e, PCL6,PS3,PD-
F,TIFF,EPSON,IBM ProPrinter;
� Impressão Duplex (Frente e Verso) 
incorporada;
� Velocidade de digitalização (mono) 
35 ipm: 
� Resolução (Óptica) digitalização 
600 x 600 dpi;
� Resolução (Melhorada) digitaliza-
ção: 4.800 x 4.800 dpi;
� Envio de digitalização: USB,PC, 
Pasta de documentos, FTP, eMail;
� Ambientes Operacionais: Windows 
10/8.1/8/7/Vista/XP.Mac OS. Vários SO 
Linux/Unix;
� Compatibilidade Fax: ITU-T G3;
� Capacidade de papel (Gaveta): 
mínima de 500 folhas;
� Capacidade de papel (Bandeja 
Manual): ADF mínima de 50 folhas;
� Capacidade de papel (Outras 
Opções): Gaveta (opcional) 500 folhas.
LEIA-SE:
1.1.1. 3(três)  equipamentos com as 
seguintes especificações:
�              Monocromática;
� Funções: Impressão monocromáti-
ca, cópia monocromática, digitalização 
colorida;
� Processador: mínimo de 600 MHz;
� Memória: mínimo de 256 MB;
� Disco rígido: mínimo de 160 GB;
� Interface Padrão: USB2.0, Ethernet 
10/100/1000 Base TX, com suporte ao 
protocolo TCP/IP, já instalada e interna ao 
equipamento;
� Suporte aos protocolos SNMP e 
DHCP, e possibilidade de atribuição de IP 
fixo;
� Ciclo de Impressão mensal: 
mínimo de 100.000 imagens;
� Velocidade de impressão: mínimo 
de 40 ppm em A4; 
� Tempo para copiar a primeira 
página (mono): menos de 8 seg.;
� Taxa de redução/ampliação: 
25~400%
� Cópias múltiplas: 1~999 páginas;

� Possibilitar cópia de originais 
duplex em passagem única de forma 
automática pelo ADF 
� Emulação: PCL5e, PCL6, PS3, 
PDF, TIFF
� Impressão Duplex (Frente e Verso) 
incorporada;
� Velocidade de digitalização (mono) 
24 ipm: 
� Resolução digitalização 600 x 600 
dpi;
� Formato de Arquivo (Digitalização): 
PDF, PDF PESQUISAVEL, TIFF, XPS, JPEG, 
diretamente no equipamento, sem a 
necessidade de softwares ou serviços 
adicionais;
� Envio de digitalização: USB, PC, 
Pasta de documentos compartilhada na 
rede, FTP, email;
� Ambientes Operacionais: Windows 
10/8.1/8/7/Vista/XP, 32 e 64 Bits, Mac OS. 
Vários SO, Linux/Unix;
� Administração via WEB (HTTP) 
com as seguintes funcionalidades:
o Estado da impressora
o Informação de nível de consumí-
veis
o Contagem de páginas impressas;
� Capacidade de papel (Gaveta): 
mínima de 250 folhas;
� Capacidade de papel (Bandeja 
Manual): ADF mínima de 50 folhas;
� Capacidade de papel (Outras 
Opções): Gaveta (opcional) 250 folhas.
1.1.2. 2(dois) equipamentos com as 
seguintes especificações:

� Monocromática;
� Funções: Impressão monocromáti-
ca, cópia monocromática, digitalização 
colorida;
� Processador: mínimo de 1GHZ;
� Memória: mínimo de 1 GB;
� Disco rígido: mínimo de 320 GB;
� Interface Padrão: USB2.0, Ethernet 
10/100/1000 Base TX, com suporte ao 
protocolo TCP/IP, já instalada e interna ao 
equipamento;
� Suporte aos protocolos SNMP e 
DHCP, e possibilidade de atribuição de IP 
fixo;
� Ciclo de Impressão mensal: 
mínimo de 120.000 imagens;
� Velocidade de impressão: mínimo 
de 40 ppm em A4; 
� Tempo para copiar a primeira 
página (mono): menos de 8 seg.;
� Taxa de redução/ampliação: 
25~400%
� Cópias múltiplas: 1~999 páginas;
� Possibilitar cópia de originais 
duplex em passagem única de forma 
automática pelo ADF;
� Emulação: PCL5, PCL6, PS3, PDF, 
TIFF
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� Impressão Duplex (Frente e Verso) 
incorporada;
� Velocidade de digitalização (mono) 
35 ipm: 
� Resolução digitalização 600 x 600 
dpi;
� Formato de Arquivo (Digitalização): 
PDF, PDF PESQUISAVEL, TIFF, XPS, JPEG 
diretamente no equipamento, sem a 
necessidade de softwares ou serviços 
adicionais;
� Envio de digitalização: USB, PC, 
Pasta de documentos compartilhada na 
rede, FTP, email;
� Ambientes Operacionais: Windows 
10/8.1/8/7/Vista/XP, 32 e 64 Bits, Mac OS 
Vários, SO Linux/Unix;

� Administração via WEB (HTTP) 
com as seguintes funcionalidades:
o Estado da impressora
o Informação de nível de consumí-
veis
o Contagem de páginas impressas
� Capacidade de papel (Gaveta): 
mínima de 250 folhas;
� Capacidade de papel (Bandeja 
Manual): ADF mínima de 50 folhas;
� Capacidade de papel (Outras 
Opções): Gaveta (opcional) 250 folhas.

Mais informações poderão ser solicitadas 
por e-mail rosangelaribeiro@camarajaguai-
runa.sp.gov.br ou telefones (19) 3847-4336 e 
38474320 – Rosângela.

Jaguariúna, 07 de dezembro de 2017.
_________________________________
ROMILSON NASCIMENTO SILVA
Presidente

EXTRATO DE CONTRATO

Nos termos do parágrafo único do artigo 61, 
da Lei Nacional nº 8.666 de 21 de junho de 
1993, e demais leis atualizadoras.

CONTRATO Nº: 011/2017.
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE 
JAGUARIÚNA
Contratada: DNA COMÉRCIO E REPRE-
SENTAÇÕES EIRELLI-EPP
Objeto: Aquisição de 40 (quarenta) aves 

natalinas. Lote B.
Vigência:  Da assinatura do Contrato até o    
pagamento.
Valor: Valor do contrato é de R$ 1.840,00  
(um mil oitocentos e quarenta reais).
Licitação: Licitação nº 003//2017 – Modalida-
de Pregão – tipo Menor Preço por lote.
Autorização: Presidente da Câmara 
Municipal de Jaguariúna, Romilson Nasci-
mento Silva

Jaguariúna, 04 de dezembro de 2017.

ROMILSON NASCIMENTO SILVA
Vereador / Presidente
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