
O atual campeão da Copinha e todo poderoso 
Flamengo (RJ) mostrou força e estreou com gole-
ada na competição, nesta quinta-feira (06/01), no 
Estádio Municipal Alfredo Chiavegato. A vítima 
foi o valente time do River (PI), que até se esfor-
çou mas acabou superado pelo placar de 4 a 0.

Com o resultado os cariocas chegaram aos três 
pontos, mesma pontuação do Trindade (GO), 
mas lideram o grupo 15 por conta do saldo de 
gols. Já o River ficou com a lanterna.

Quem vê o placar elástico, não imagina o tama-
nho da dificuldade que os rubro-negros encontra-
ram. Após uma primeira etapa pouco inspirada, 
a estrela do atacante Bill (camisa 7) brilhou no 
segundo. Com três gols e uma assistência para 
Rodrigo Muniz, o jovem garantiu o resultado 
positivo.

O JOGO                                 
Desde o momento que o árbitro apitou o início 

do confronto a proposta das duas equipes ficou 
clara. Para o Flamengo, a pressão pela vitória e 
o favoritismo empurrava o time para o campo de 
ataque. O River, apesar de ser terceiro colocado 
da Copa do Nordeste da categoria, reconhecia 
suas limitações e apenas se defendia.

No primeiro tempo a proposta dos piauienses 
foi a vencedora. Apesar de manter o controle do 

jogo com muita posse de bola os cariocas quase 
não criaram, e nas poucas vezes que chegaram 
pelas laterais desperdiçaram os cruzamentos.

Já na parte final do embate a qualidade do elen-
co rubro-negro prevaleceu. Cansado, o Galo do 
Piauí não se defendia da mesma maneira e permi-
tia que o ataque do time vermelho e preto chegas-
se com mais tranquilidade.

Em uma dessas chegadas, aos sete minutos, Bill 
aproveitou confusão na área e na sobra acertou 
um lindo chute colocado, sem chances para o go-
leiro adversário. Reinier, grande nome do time e 
esperança da torcida, participava pouco da partida.

Sem problemas. Aos 26 minutos, Bill mostrou 
novamente seu faro de artilheiro e ampliou o pla-
car. Rendido, o River não esboçou nenhum tipo 
de reação. Mas o camisa 7 do time carioca não 

estava satisfeito, e após tabela com Yuri, Bill dri-
blou o goleiro e empurrou para o fundo das redes. 
Apesar da vitória garantida, ainda deu tempo de 
Rodrigo Muniz fazer o quarto gol para o Flamen-
go.

FALA, BILL:
Antes de cair nos braços da torcida, o nome do 

jogo e da tarde jaguariunense concedeu entrevista 
e falou sobre a felicidade de marcar três gols pela 
primeira vez na Copinha. “Uma atuação que fica-
rá marcada na minha vida, ainda mais por ser na 
estreia de uma competição tão importante, como 
é a Copinha”, disse o camisa 7.

VICTOR GABRIEL
Se para a maioria dos jogadores esse foi apenas 

o começo da Copa São Paulo de Futebol Junior, 
a história é diferente para o atacante e último ar-
tilheiro da Copinha, Victor Gabriel. Mas por um 
bom motivo. O recém-chegado técnico Abel Bra-
ga o convocou e o camisa 9 vai integrar o elenco 
profissional na pré-temporada na Flórida.

AGENDA
No domingo (06/01), a partir das às 16h, o Fla-

mengo encara o Trindade, em confronto direto 
pela liderança da chave. E na primeira partida 
da tarde, com início às 13h45, o River encara os 
donos da casa – Jaguariúna Futebol Clube. (RL)
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Flamengo goleia o River e estádio municipal recebe 
grande público na abertura da Copa São Paulo
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Prefeitura de Jaguariúna convoca população 
para atualização do Cadastro Único

A prefeitura, por meio da Secretaria de Assis-
tência Social, inicia a convocação das famílias 
para realização da atualização do Cadastro Úni-
co para Programas Sociais do Governo Federal. 

As pessoas que devem atualizar seus dados 
serão comunicadas por meio de mensagens no 
extrato de pagamento do benefício do Bolsa Fa-
mília. As demais, que não estão inscritas neste, 
serão comunicadas por cartas a serem enviadas 
pelo Governo Federal.

Essa atualização tem como objetivo identificar 
possíveis inconsistências e permitir um eventual 
tratamento dos dados pela atualização cadastral, 
independente da família receber benefícios de 
programas sociais ou não. No caso do Bolsa Fa-
mília, quem não atualizar os dados corre o risco 
de ter o benefício bloqueado.

A secretária de assistência social, Andrea Lizun, 
destaca a importância das pessoas se atentarem a 

esta convocação. “A qualificação dos dados do 
Cadastro Único reflete diretamente na focaliza-
ção dos programas sociais direcionados a famí-
lias de baixa renda e repercute na efetividade 
dessas políticas quanto à melhoria de vida das 
famílias”, diz a secretária.

A convocação das famílias incluídas nos pro-
cessos de averiguação e revisão cadastral 2019 
será dividida por grupo, sendo que cada um terá 
um prazo diferente para atualização do seu ca-
dastro. As primeiras famílias convocadas serão 
as pertencentes ao grupo 2 da averiguação, com 
a data limite até dia 18 de janeiro.

A listagem das famílias que devem atualizar o 
Cadastro Único até 18 de janeiro, na Secretaria 
de Assistência Social, pode ser conferida no site 
da Prefeitura, na reportagem que tem o mesmo 
título desta. O endereço é Rua Júlia Bueno, 191 

– Centro, e o atendimento é das 8h às 16h. (MJP)

A bola rola e o futebol da Copinha agita Jaguariúna!
O Grupo 15 da Copinha 2019, que tem a inédita participação do Jaguariúna Futebol Clube é destaque nesta primeira edição do ano 

do jornal Imprensa Oficial do Município. O Jaguariúna Futebol Clube perdeu na estréia contra o Trindade (GO) por 3 a 0, no próximo 
domingo (06), o time enfrenta o River (PI) as 13:45h no Estádio Municipal. Veja mais imagens da primeira rodada nas páginas 4 e 5.
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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.

Prefeitura do Município de Jaguariúna
Rua Coronel Amâncio Bueno, 400 - Centro 
Telefone (19) 3867.9700
www.jaguariuna.sp.gov.br

Departamento de Comunicação Social (DECOM)
Email: imprensa@jaguariuna.sp.gov.br
Telefone: (19) 3867-9845 | 3867-9835
3847-1205

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 AQUI
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A Rádio Estrela FM (94.5 MHz), emis-
sora da prefeitura, está com uma nova pro-
gramação em 2019 e ampliou sua varieda-
de musical e a interação com os ouvintes, 
mantendo no ar informativos e quadros de 
prestação de serviços e notas de utilidade 
pública.

Da meia noite às 5 horas o ouvinte recebe 
o melhor do universo musical nacional e 
internacional, com produção de Paulinho 
Pentado. Na sequência, os amantes do ser-
tanejo raiz ficam com os clássicos da músi-
ca caipira até às 7 horas, quando é a vez do 
programa “Manhã de Sucessos”, apresen-
tado pela locutora Rita Cardoso. 

Neste, os maiores sucessos do sertanejo 
universitário são destacados, juntos com as 
músicas que estão nas paradas e animam o 
dia a dia do público. Além disso, Rita Car-
doso dá seu toque especial ao “Manhã de 
Sucessos”, com interação com os ouvintes 
e quadros como “Horóscopo do dia” até às 
9 horas.

Paulinho Penteado volta com a progra-
mação de músicas nacionais e internacio-
nais até o meio dia, sendo que na sequência 

a equipe de jornalismo da Estrela FM traz 
as principais notícias do Brasil e da região, 
com destaque para Jaguariúna.
Toda segunda, quarta e sexta-feira a pro-

gramação abre espaço para o jornalismo, 
com convidados no programa “Estrela 
Entrevista”, conduzido pelo apresentador 
e jornalista Bruno Giannini sobre diversos 
assuntos.
Jornalismo
O “Jornal Estrela” começa sempre ao 

meio dia, de segunda sexta, sendo apresen-
tado por Rita Cardoso e o jornalista Bru-
no Giannini, com supervisão da jornalista 
Gislaine Mathias. Este ano, a partir de fe-
vereiro ele também passa por reformula-
ções, incorporando novos quadros sobre 
saúde, cultura, cinema, esporte e prestação 
de serviços.
A equipe de jornalismo conta ainda com 

a estagiária Ana Letícia, que traz infor-
mações esportivas diariamente. O Jornal 
vai até às 12h30, sendo que na sequência 
continua a programação musical da Estrela 
FM.

Às 14 horas, o locutor Renato Orsi assu-
me o microfone com o programa “Show 
de Sucessos”, levando ao ar muita música 
com grandes artistas do Brasil e do mundo 
até às 16 horas.
Das 16 às 17 horas o momento é de matar 

a saudade com grandes clássicos dentro do 
já tradicional programa da Estrela FM, o 

“Canções que o Tempo Não Apaga”, que 
tem a produção de Paulinho Penteado. 

O “Canções” ganha um novo tom de 
saudade, com a segunda hora da atração 
musical preparada e apresentada por Rita 
Cardoso até às 18 horas. A emissora volta 
com os maiores sucessos do sertanejo uni-
versitário das 18 às 19 horas, até a Hora do 
Brasil, e também prossegue a programação 
com as músicas mais pedidas e tocadas nas 
rádios, com o locutor Cacá. (Da redação)

Estrela FM passa por reformulação, com nova 
programação e novidades no jornalismo diário

Ações entre Centro Dia do Idoso e escolas municipais terão continuidade
A integração de sucesso entre idosos e alu-

nos da Escola Municipal Professora Sada 
Salomão será mantida em 2019, diante da 
importância da troca de experiência entre as 
gerações. Além disso, novas atividades serão 
promovidas por profissionais da Prefeitura, 
através da Secretaria de Assistência Social.
Ao longo de 2018 os idosos do Centro Dia 

‘Osmar Carneiro’ e os alunos do 6º ano da 
rede municipal de ensino participaram de 
uma série de encontros “intergeracionais”, 
em que foram tratados temas diversos e hou-
ve muita troca de ideias entre os participantes.

No balanço do ano, foram várias as avalia-
ção positivas. O idoso Gilson Rosa, que repre-
senta o Centro Dia, por exemplo, agradeceu 
o contato e a troca de experiências que teve 
com os mais jovens, considerados gratifican-
tes para ambas as partes. 

Os alunos também se mostraram satisfeitos 
com os encontros, adquirindo um novo olhar 
sobre seus costumes e valorizando mais o 
idoso que vários têm em sua própria casa.

A responsável pela Secretaria de Assistência 
Social de Jaguariúna, Andrea Lizun, reforça a 
importância da manutenção das atividades ao 
longo deste novo ano, já com incentivo à par-
ticipação da 3° idade e também da juventude.
“É fato de que o projeto intergeracional trou-

xe bons frutos, tanto para os protagonistas 
(idosos), que tiveram a liberdade de expor 
seus costumes e as dificuldades enfrentadas 
desde a infância pelas condições de vida de 
cada um, quanto para os alunos (antenados 
nas inovações tecnológicas e mais acessíveis 
a produtos e serviços), que foram bastante 
receptivos ao absorver a grandiosidade e ri-
queza de informações – compartilhadas pelos 

idosos do Centro Dia. Para nós, é uma gran-
de satisfação oferecer esse tipo de atividade 
através de nossos profissionais e poder man-
ter algo assim ao longo de 2019, produzindo 
ainda mais frutos”, disse Andrea Lizun.

O cronograma de atividades para 2019 
está sendo definido pelos organizadores 
das atividades neste início de ano e os en-
contros começarão após o período de férias 
escolares. (GF)



05 de janeiro de 2019 03IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
www.jaguariuna.sp.gov.br

Fo
to

: I
va

ir
 O

liv
ei

ra
Fo

to
: I

va
ir

 O
liv

ei
ra

A Secretaria de Educação informa que 
os estudantes que quiserem utilizar ou 
continuar utilizando o transporte social 
escolar intermunicipal (para faculda-
des e escolas técnicas), para o Centro 
Universitário Jaguariúna (UniFAJ) e 
o Senai Jaguariúna, neste ano de 2019, 
devem fazer o Cadastro do Transporte 
Escolar no período de 10 a 25 de janeiro.

Nesse período a secretaria manterá 
atendimento de segunda a sexta-feira, 
das 10h às 20h, na Escola Municipal 
Coronel Amâncio Bueno. O endereço é 
Rua Bahia, 14 – Jardim São João.

Para realizar o cadastramento ou ape-
nas renovar o vínculo os estudantes 
devem apresentar cópias simples dos 
seguintes documentos:
– identidade (RG), comprovante de 

matrícula de 2019, comprovante de re-
sidência (conta de água, energia elétrica 
ou de telefone fixo) e pode ser, também, 
um contrato de locação recente (no 
nome do aluno ou de quem for respon-
sável por ele). 

Também é necessário levar o com-
provante de frequência em 2018 (para 
quem estudou no ano passado), o Car-
tão Cidadão e uma foto 3 x 4 recente, 
além de devolver a carteirinha que utili-
zou no ano passado.
“Esse cadastramento é uma formalida-
de necessária, pois é com ele que orga-
nizamos os meios de transporte a serem 
utilizados durante o ano letivo, poden-
do atender a todos”, explica a secretária 
da pasta, Cristina Pinto Catão Bonini 
Hosikawa.

No final do ano passado a Prefeitura 
de Jaguariúna recebeu um ônibus e um 
micro ônibus para compor a frota do 
transporte escolar das áreas rurais do 
município. Esses veículos são novos e 
totalmente adaptados à necessidade de 
pessoas com deficiência.

Com eles, a cidade que antes tinha três 
micro ônibus e um ônibus, passa a ter 
quatro veículos menores e dois maiores, 
atendendo toda demanda de estudantes 
de regiões como Guedes, Vargeão, Tan-
quinho e Bizzo. (RL)

Cadastramento para quem já usa ou vai utilizar 
o transporte escolar municipal começa dia 10

Estrela FM faz transmissão exclusiva das partidas da 
Copinha 2019 no Estádio Municipal

Os jogos da Copa São Paulo de Futebol Jú-
nior– Copinha 2019 – disputados no Estádio 
Municipal Alfredo Chiavegato, estão sendo 
transmitidos ao vivo e com exclusividade 
pela Rádio Estrela FM, emissora educativa 
que pertence à prefeitura de Jaguariúna. 
A transmissão pode ser conferida pela sin-

tonia 94,5 MHz em FM (Frequência Modu-
lada). Ela conta com equipe de jornalistas, 
narrador e comentarista que estão a postos 
nas tribunas e também no gramado, levando 
os principais lances de cada partida, além da 
análise do desempenho dos times.
A primeira transmissão aconteceu na quin-

ta-feira, 3 de janeiro, na partida inaugural do 
Grupo 15, envolvendo o Jaguariúna Futebol 
Clube (time anfitrião) e o Trindade Atlético 
Clube, de Goiás, que terminou com a vitória 
do Trindade por 3 x 0.

Na sequênciahouve a transmissão e as re-
percussões do segundo jogo,que teve início 
às 16 horas e registrou a goleada do Flamen-
go (campeão de 2018 da Copinha) em cima 
do River Atlético Clube, do Piauí, por 4 x 0.
A locução dos lances da partida é de Antô-

nio Marcus, os comentários são do jornalista 

Aluízio Santana e as reportagens de campo 
estão a cargo de Daniel Santos. Completam 
a cobertura as reportagens de Raphael Luna, 
reproduzidas no site da Prefeitura e nas re-
des sociais, além do registro de imagens 
pelos fotógrafos Ivair Oliveira e Samuel 
Oliveira. 
A diretora da Rádio Estrela FM, Gláucia 

Franchini, deixou um convite para que to-
dos que gostam de futebol acompanhem os 
jogos também pelas ondas do rádio. 
“Preparamos uma equipe especial para 
transmitir esses jogos e levar as informações 
mais importantes aos nossos ouvintes num 
clima muito bacana e descontraído. Sabe-
mos que o rádio é um grande companheiro 
dentro e fora dos gramados, sendo que para 
nós é uma grande satisfação ser a única 
emissora radiofônica a transmitir as partidas. 
Por isso, fica o convite para que todos sin-
tonizem 94.5 FM e aproveitem o que pre-
paramos para esta Copinha especial, até por 
se tratar da edição histórica de seu cinquen-
tenário”, destaca a jornalista. (Da Redação)
A estrela FM transmitirá ainda as seguintes 

partidas da primeira fase da Copinha:

06/01 – 13h45: Jaguariúna F. C. (SP) x 
River A. C. (PI)

06/01 – 16h00:Trindade A. C. (GO) x 
Flamengo (RJ)

09/01 – 13h45: River (PI) x Trindade 
(GO)

09/01 – 16h00: Jaguariúna (SP) x Fla-
mengo (RJ)
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Já recebemos as quatro grandes equipes do futebol Paulista em edições anteriores da Copa São Paulo de Futebol Júnior – São Paulo, Palmeiras, 
Corinthians e Santos – nessa ordem. Com exceção do Verdão, os demais disputaram os jogos da primeira e da segunda fases da Copinha no 
Estádio Municipal Alfredo Chiavegato e conquistaram o título na grande final, disputada no Estádio do Pacaembu, em 25 de janeiro, no aniver-
sário da cidade de São Paulo.

O que foi destaque na abertura 
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da Copinha em Jaguariúna
Nesta edição histórica – estamos na 50ª Copinha – a competição volta a agitar a cidade e levou um ótimo público ao estádio no último dia 3, na 

abertura. A novidade é a participação do Jaguariúna Futebol Clube, anfitrião e estreante, pois somos a sede do Grupo 15, que tem ainda o Clube 
de RegatasFlamengo (campeão do ano passado), River Atlético Clube (PI) e Trindade Atlético Clube (GO). Confira aqui alguns dos melhores 
flashes da rodada de abertura. (AS)

Fotos: Ivair Oliveira



AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 158/2018
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, torna 
público e para conhecimento dos interessados 
que encontra-se aberto nesta Prefeitura, 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 158/2018, cujo 
objeto é a prestação de serviços de manuten-
ção preventiva e corretiva em motores, 
bombas, parte elétrica e equipamentos do 
Departamento de Esgotos (ETECamanducaia e 
Estações Elevatórias de Esgoto), conforme 
demais especificações descritas no Edital. A 
data para o credenciamento e o recebimento 
dos envelopes se dará no dia 21 de janeiro de 
2019 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, ou obtido 
gratuitamente através do site www.licitacoes.ja-
guariuna.sp.gov.bra partir do dia 08 de janeiro 
de 2019. 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, (19) 3867-9757, com 
Henrique e (19) 3867-9708, com Rafael ou pelo 
endereço eletrônico: rafael_licitacoes@jagua-
riuna.sp.gov.br.
Jaguariúna, 04 de Janeiro de 2019.
Antonia M. S. X. Brasilino
Departamento de Licitações e Contratos

AVISO DE SUSPENSÃO, 2ª ALTERAÇÃO E 
DESIGNAÇÃO DE NOVA DATA PARA 
APRESENTAÇÃO E ABERTURA DOS 
ENVELOPES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 149/2018 
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, torna 
público e para conhecimento dos interessados 
que a data de apresentação e abertura dos 
envelopes do Pregão acima mencionado que 
ocorreria no dia 07 de Janeiro de 2019, às 
09:00 horas, foi suspensa por motivos insertos 
no processo licitatório. Informamos ainda que a 
nova data para o credenciamento e o recebi-
mento dos envelopes se dará no dia 18 de 
Janeiro de 2019 às 09:00 horas, cujo objeto é a 
prestação de serviços de jardinagem (poda de 
gramado), para atendimento da Secretaria de 
Juventude, Esportes e Lazer, conforme demais 
especificações descritas no Edital. O novo 
Edital completo poderá ser consultado e 
adquirido no Departamento de Licitações e 
Contratos, sito à Rua Alfredo Bueno, 1235 – 
Centro – Jaguariúna/SP, no horário das 08:00 
às 16:00 horas, ou obtido gratuitamente 
através do site www.licitacoes.jaguariuna.sp.-
gov.bra partir do dia 07 de Janeiro de 2019. 
Mais informações poderão ser obtidas pelos 
telefones: (19) 3867-9801, com Aline, (19) 
3867-9780, com Antônia, (19) 3867-9825, com 
Renato, (19) 3867-9792, com Ricardo, (19) 
3867-9807, com Nayma, (19) 3867-9707, com 
Esther, (19) 3867-9757, com Henrique e 
(19)3867-9760, com Luciano ou pelo endereço 
eletrônico: luciano_licitacao@jaguariuna.sp.go-
v.br
Jaguariúna, 04 de janeiro de 2019.
Antonia M. S. X. Brasilino
Departamento de Licitações e Contratos

AVISO DE CONVOCAÇÃO DE SESSÃO 
PÚBLICA PARA LEITURA DE RELATÓRIO 
DAS AMOSTRAS.
PREGÃO PRESENCIAL N° 148/2018
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, 
através de sua Pregoeira, torna público e para 
conhecimento dos interessados que ficam 
convocadas para o dia10 de janeiro de 2019, 
às 09:00 horas, os licitantes participantes e 
demais interessados para realização da leitura 
do relatório de análise das amostras, visando a 
continuidade no processo licitatório, cujo objeto 
é fornecimento de gêneros alimentícios. A 
sessão pública ocorrerá na Sala de Licitações 
da Prefeitura, localizada na Rua Alfredo Bueno, 
nº 1.235, Centro, Jaguariúna.
Jaguariúna, 04 de Janeiro de 2019.
Luciene Dell Vecchio
Pregoeira

AVISO DE RETIFICAÇÃO/RATIFICAÇÃO
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGA-
ÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 163/2018.
Torna-se público e para conhecimento dos 
interessados que em publicação veiculada 
nesta Imprensa Oficial em 21 de dezembro de 
2018, pág, 32, 4ª coluna, onde se lê: “Fornece-
dor: VANDERLEI NATALIN BRITO-ME.”, lê-se 
agora: “Fornecedor: VANDERLEI NATALIN 
BRITO”.
Secretaria de Gabinete, 21 de dezembro de 
2018.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

AVISO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO
DISPENSA Nº 028/2018
PROCESSO Nº 22.273/2018
RATIFICO o ato da Senhora Secretária 
Municipal de Saúde, que autorizou a dispensa 
de licitação, com fundamento no Artigo 24, 
Inciso IV, da Lei nº 8.666/93, em favor da 
empresa Casa Ortopédica Philadélfia - Eireli - 
CNPJ: 01.638.588/0001-76, visando a 
aquisição de cadeira de rodas adaptada, no 
valor de R$ 3.300,00 (Três mil e trezentos 
reais), em face ao disposto no Artigo 26 da Lei 
nº 8.666/93, vez que o processo se encontra 
devidamente instruído.
Secretaria de Gabinete, 20 de dezembro de 
2018.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA Nº 028/2018
PROCESSO Nº 22.273/2018
Contratante: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Contratada: Casa Ortopédica Philadélfia - Eireli 
- CNPJ: 01.638.588/0001-76.
Objeto: Aquisição de cadeira de rodas 
adaptada.
Valor: R$ 3.300,00.
Base legal: Artigo 24, Inciso IV, da Lei nº 
8.666/93.
Secretaria de Gabinete, 20 de dezembro de 
2018.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE CONTRATO Nº 185/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 163/2018
Contratante: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Contratada: Vanderlei Natalin Brito - CNPJ 

57.456.436/0001-07.
Objeto: Aquisição Prótese amputação 
transtibial, para membro inferior esquerdo, com 
encaixe KBM, laminado em resina acrílica e 
fibra de carbono, suspensão através de linear 
de silicone, com adaptador e pino, pé em fibra 
de carbono. Acompanha dois (02) liners, 
MARCA/FABRICANTE: OSSUR/ORTOVAN.
Vigência: 45 (quarenta e cinco) dias.
Valor global: R$ 17.800,00.
Secretaria de Gabinete, 21 de dezembro de 
2018.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE REAJUSTE DE PERMISSÃO 
DE USO
CONCORRÊNCIA Nº 008/2015
Permissão de Uso nº 001/2016
Permissionário: Javair Ribeiro dos Santos
Objeto: Espaço público destinado para uso 
comercial de bar e lanchonete localizado na 
Praça Umbelina Bueno s/nº - Centro
No período de 05/01/2019 a 05/01/2020 o valor 
mensal da referida Permissão de Uso passou a 
ser de R$ 2.101,41 (dois mil, cento e um reais 
e quarenta e um centavos).
Secretaria de Gabinete, 04 de janeiro de 2019.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária Municipal de Gabinete

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
Nº 297/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 150/2018
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Detentora da Ata: CM Hospitalar S/A. - CNPJ 
12.420.164/0003-19.
Objeto: Fornecimento eventual e parcelado de 
medicamentos. - item: 41.
Vigência: 12 (doze) meses.
Valor global: R$ 9.171,00.
Secretaria de Gabinete, 18 de dezembro de 
2018.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
Nº 298/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 150/2018
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Detentora da Ata: Comercial Cirúrgica 
Rioclarense Ltda. - CNPJ 67.729.178/0004-91.
Objeto: Fornecimento eventual e parcelado de 
medicamentos. - itens: 02, 08 e 22.
Vigência: 12 (doze) meses.
Valor global: R$ 23.460,00.
Secretaria de Gabinete, 18 de dezembro de 
2018.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
Nº 299/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 150/2018
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Detentora da Ata: Cristália Produtos Químicos 
Farmacêuticos Ltda. - CNPJ 44.734.671/0001-
-51.
Objeto: Fornecimento eventual e parcelado de 
medicamentos. - itens: 17 e 38.
Vigência: 12 (doze) meses.
Valor global: R$ 44.230,00.
Secretaria de Gabinete, 18 de dezembro de 
2018.

Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
Nº 302/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 150/2018
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Detentora da Ata: Farma 2 Produtos para 
Saúde Ltda. - EPP. - CNPJ 24.826.631/0001-
-22.
Objeto: Fornecimento eventual e parcelado de 
medicamentos. - itens: 05, 39, 43, 44, 45, 46, 
47, 48 e 49.
Vigência: 12 (doze) meses.
Valor global: R$ 63.575,00.
Secretaria de Gabinete, 18 de dezembro de 
2018.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
Nº 303/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 150/2018
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Detentora da Ata: Fragnari Distribuidora de 
Medicamentos Ltda. - CNPJ 14.271.474/0001-
-82.
Objeto: Fornecimento eventual e parcelado de 
medicamentos. - itens: 01, 13 e 28.
Vigência: 12 (doze) meses.
Valor global: R$ 187.826,00.
Secretaria de Gabinete, 18 de dezembro de 
2018.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
Nº 304/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 150/2018
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Detentora da Ata: Inovamed Comércio de 
Medicamentos Ltda. - CNPJ 12.889.035/0001-
-02.
Objeto: Fornecimento eventual e parcelado de 
medicamentos. - itens: 03, 12, 16 e 29.
Vigência: 12 (doze) meses.
Valor global: R$ 22.950,50.
Secretaria de Gabinete, 18 de dezembro de 
2018.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
Nº 306/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 150/2018
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Detentora da Ata: Mauro Marciano Comércio 
de Medicamentos Ltda. - CNPJ 
94.894.169/0001-86.
Objeto: Fornecimento eventual e parcelado de 
medicamentos. - itens: 04, 09, 11, 14, 26, 30, 
51, 52 e 54.
Vigência: 12 (doze) meses.
Valor global: R$ 92.384,76.
Secretaria de Gabinete, 18 de dezembro de 
2018.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
Nº 307/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 150/2018
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
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Detentora da Ata: NDS Distribuidora de 
Medicamentos Ltda. - CNPJ 11.034.934/0001-
-60.
Objeto: Fornecimento eventual e parcelado de 
medicamentos. - itens: 27 e 33.
Vigência: 12 (doze) meses.
Valor global: R$ 8.150,00.
Secretaria de Gabinete, 18 de dezembro de 
2018.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
Nº 308/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 150/2018
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Detentora da Ata: Portal Ltda. - CNPJ 
05.005.873/0001-00.
Objeto: Fornecimento eventual e parcelado de 
medicamentos. - itens: 24, 25 e 42.
Vigência: 12 (doze) meses.
Valor global: R$ 37.691,70.
Secretaria de Gabinete, 18 de dezembro de 
2018.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
Nº 310/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 150/2018
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Detentora da Ata: Soma/MG Produtos 
Hospitalares Ltda. - CNPJ 12.927.876/0001-67.
Objeto: Fornecimento eventual e parcelado de 
medicamentos. - item: 06.
Vigência: 12 (doze) meses.
Valor global: R$ 260,00.
Secretaria de Gabinete, 18 de dezembro de 
2018.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
Nº 311/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 150/2018
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Detentora da Ata: Valinpharma Comércio e 
Representações Ltda. - CNPJ 
01.857.076/0001-09.
Objeto: Fornecimento eventual e parcelado de 
medicamentos. - item: 31.
Vigência: 12 (doze) meses.
Valor global: R$ 4.025,00.
Secretaria de Gabinete, 18 de dezembro de 
2018.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 293/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 154/2018 – S.R.P.
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Detentora: Alexandre Turquetti Lopes – ME. – 
CNPJ 09.563.787/0001-74
Objeto: Aquisição de Sanitários Químicos. Itens 
1 e 2. 
Vigência: 12 (doze) meses 

Valor global estimado: R$ 18.500,00
Secretaria de Gabinete, 11 de dezembro de 
2018
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS
Pregão Presencial nº 131/2018.
Ata de Registro de Preços nº 312/2018
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Detentora: Carlos Henrique de Godoi 
39637820809
Objeto: Fornecimento Eventual e Parcelado de 
Impressos Gráficos.
Prazo: 12 (doze) meses.
Valor total: R$ 85.632,50(oitenta e cinco mil, 
seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta 
centavos)
Secretaria de Gabinete, 05 de janeiro de 2019.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva 
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE PRIMEIRO ADITAMENTO DE 
CONTRATO
Tomada de Preços nº 004/2018
Contrato nº 092/2016
Contratante: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Contratada: Graciela Montoya Bosqueiro ME
CNPJ. 02.801.909/0001-74
Objeto: Construção de 02 (duas) quadras de 
tênis OGU 1037.159-55/2016
Fica prorrogada a vigência do Contrato por 60 
(sessenta) dias, contados de 06 de janeiro de 
2018;
Continuam em vigor todas as outras cláusulas 
e condições do contrato e do correlato 
processo administrativo.
Secretaria de Gabinete, 20 de dezembro de 
2018.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE 
ADITAMENTO DE CONTRATO
Pregão Presencial nº 092/2018
Contrato nº 125/2018
Contratado: Talentech – Tecnologia Ltda – 
CNPJ 15.773.416/0001-10
Objeto: Continuidade na instalação dos 
equipamentos que viabilizará a prestação de 
serviços de captação, transmissão, recepção, 
gravação e processamento de imagens de 
vídeo com sistema informatizado de gerencia-
mento, armazenamento e consultas.
Fica prorrogado o prazo de instalação dos 
equipamentos referentes ao Contrato 
125/2018, conforme disposto na cláusula 3.2, 
por mais 30 (trinta) dias, a partir de 03 de 
dezembro de 2018.
Continuam em vigor todas as outras cláusulas 
e condições do contrato e do correlato 
processo administrativo.

Secretaria de Gabinete, 30 de novembro de 
2018

Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária Municipal de Gabinete
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PROGRAMA MUNICIPAL UNIVERSIDADE 
PARA TODOS – PROUNI – 2019

A Prefeitura do Município de Jaguariúna, 
através da Comissão Permanente de Acompa-
nhamento e Avaliação do Programa Municipal 
Universidade para Todos – Comissão do 
ProUni Municipal(Portaria 1548/2018)  torna 
público, conforme abaixo, os candidatos cujas 
inscrições não atenderam aos  critérios 
sócio-econômicos e, portanto, não estão aptos 
à continuidade no Processo de Seleção do 
Lei Municipal 2.450, de 06 de Dezembro de 

2017, e com o art. 2º, do Decreto Municipal nº 
3.892, 07 de Dezembro de 2018.
O prazo para recurso será de 01 (um) dia útil 
após esta publicação, ou seja, dia 07 de 
Janeiro de 2019 junto ao departamento de 
Protocolos da Prefeitura Municipal de Jaguariú-
na, no horário de 8:00 às 16:00 hrs. 
Ressaltamos que posterior a análise dos 
recursos, a continuidade do Processo de 
Seleção do ProUni – 2019 se dará após a 
avaliação dos critérios acadêmicos e financei-
ros fornecidos pelo IEJ e o resultado preliminar 
será publicado na Imprensa Oficial do 
Município no dia 12/01/2019 conforme art. 3º, 
do Decreto Municipal nº 3.892, 07 de dezembro 
de 2018.

PROGRAMA MUNICIPAL UNIVERSIDADE 

PROUNI MUNICIPAL
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