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Festa Junina das Escolas leva milhares de pessoas ao Parque Santa Maria
O tempo ajudou e a Festa Junina das
Escolas de Jaguariúna, realizada no último final de semana (dias 9 e 10 de junho)
foi um grande sucesso, comprovando a
integração entre a comunidade escolar e
as famílias dos estudantes, equipes pedagógicas, servidores e demais envolvidos
com a realização do evento.
Conforme estimativa da Secretaria
Municipal de Educação, cerca de 14 mil

pessoas passaram pelo Parque Santa
Maria nos dois dias da festa. “É, sem dúvida, uma ocasião em que a maioria do
público é composto por famílias inteiras,
o que nos deixa muito satisfeitos, pois,
além de manter vivos o espírito e a tradição junina, aqui em Jaguariúna ela já se
tornou uma marca”, comenta a secretária
de Educação Cristina Pinto Catão Bonini
Hosikawa.

siga-nos na internet!

Desse total de público, pelos menos 1
mil pessoas não pagaram ingresso por
estarem envolvidas direta ou indiretamente com a realização do evento, fosse
trabalhando nas barracas, cuidando da
segurança e dos demais detalhes da estrutura do evento, além dos familiares
das crianças e jovens que apresentaram
números de dança para o público.
O total arrecadado com a venda de

facebook.com/prefeituradejaguariunaoficial

ingressos, conforme já anunciado, será
rateado entre as APMs – Associações
de Pais e Mestres – das escolas públicas
envolvidas (todas as municipais e uma
estadual), além da APAE (Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Jaguariúna. A parte musical teve shows
com Alexandre Reys e Banda, no sábado,
dia 9, e com a Banda “Porva Seca”, no
domingo. (AS)
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Encerramento da Semana do Meio Ambiente conta com ações no centro da
cidade e nas escolas municipais
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Depto. Água e Esgoto 3867-4224
Na sexta-feira (8), os alunos da Escola Muni-
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PODER EXECUTIVO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS
DEP. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2018 – COM
PRINCIPAL E COM COTA RESERVADA
PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE
A Prefeitura do Município de Jaguariúna,
torna público e para conhecimento dos
interessados que encontra-se aberto nesta
Prefeitura, PREGÃO PRESENCIAL Nº
073/2018, cujo objeto é o fornecimento
eventual e parcelado de cal hidratada e
cimento CPII, conforme quantidades e
demais especificações descritas no Edital. A
data para o credenciamento e o recebimento
dos envelopes se dará no dia 26 de Junho de
2018 às 09:00 horas. O Edital completo

poderá ser consultado e adquirido no
Departamento de Licitações e Contratos, sito
à Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro –
Jaguariúna/SP, no horário das 08:00 às 16:00
horas, pelo valor de R$ 14,00 (Catorze
Reais), ou obtido gratuitamente através do
site www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.bra
partir do dia 12 de Junho de 2018. Mais
informações poderão ser obtidas pelos
telefones: (19) 3867-9801, com Aline, (19)
3867-9780, com Antônia, (19) 3867-9825,
com André/ Renato, (19) 3867-9792, com
Ricardo, (19) 3867-9707, com Esther, (19)
3867-9807, com Nayma e (19) 3867-9757,
com Henrique ou pelo endereço eletrônico:
aline_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br.
Jaguariúna, 11 de Junho de 2018.
Antonia M. S. X. Brasilino
Departamento de Licitações e Contratos
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 082/2018
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A Prefeitura do Município de Jaguariúna,
torna público e para conhecimento dos
interessados que fica revogado o Pregão
acima mencionado, que tem como objeto
“Aquisição de 01 caminhão e de 01 carroceria que será instalada no caminhão para
coleta seletiva de resíduos sólidos –
Convênio – FECOP”, cuja abertura de
envelopes ocorreria em 11 de junho de 2018,
às 09:00 horas, por motivos insertos no
processo.
Jaguariúna, 11 de junho de 2018.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete
AVISO DE RESULTADO DE RECURSO,
RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018
Processo Administrativo nº 6273/2018
Considerando o recurso apresentado pela
licitante Gifranza Arquitetura e Engenharia

Ltda.- CNPJ 28.663.769/0001-09;
Considerando o Parecer Jurídico;
RATIFICO a decisão da Comissão Permanente de Licitação que julgou IMPROCEDENTE o recurso interposto, mantendo como 1ª e
Única classificada a empresa Graciela
Montoya Bosqueiro MECNPJ
02.801.909/0001-74. A Tomada de Preços
acima mencionada, que tem como objeto
“Construção de 02 quadras de tênis com
alambrado, iluminação, calçamento externo,
banheiros (masculino/feminino) e paredão –
Convênio- contrato de repasse OGU
1037.159-55/2016”, foi Homologada e
Adjudicada em 11 de junho de 2018, em favor
da licitante Graciela Montoya Bosqueiro ME
CNPJ 02.801.909/0001-74,com o valor
Global de R$ 712.314,74 (setecentos e doze
mil, trezentos e catorze reais e setenta e
quatro centavos)
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

12 de Junho de 2018
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