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Mana Emília Peçonha de Oliveira Silva, Secretária de Gabinete do Município de

Jaguariúna, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições e tendo transconido o

prazo recursal, HOMOLOGA o presente certame licitatório -- TOMADA DE

PREÇOS N' 002/20]8 -- Processo Administrativo n' 3.976/20] 8 e ADJUDICA o

objeto em favor da licitante Guimarães & Santos Engenharia e Construções, pelo valor

global de R$ 128.937,78(cento e vinte e oito mil novecentos e trinta e sete reais e

setenta e oito centavos).

Secretaria de Gabinete, 04 de junho de 20 ] 8

Mana Emília Peçanha de Oliveira Sirva
Secretária de Gabinete
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2018
JAGUARPREV

COMO SE RECADASTRAR INICIOAPARTIR
MES DE
ANIVERSÁRIO

PERÍODO PARA
SE RECADASTRAR

b. O recadastramento será ON-LINE
na página da JAGUARPREV
(http://jaguarluna .sp.gov. br).

DE JUNHO / 2018
JANEIRO
'FEVEREIRO

.MARÇO
ABRIL

EOBRIGATORIO

OI A 30 DE JUNHO
Após o acesso, clicar em CADASTRO
e inseHr os dados. No caso de não ter senha
criada, utilizar a data de nascimento com
8 dígitos. E permitido alterar apenas
endereço e telefone. Em caso de
divergência de dados, o servidor ativo.
beneficiário, aposentado ou pensionista
deverá dirigir-se até o JAGUARPREV.
portando os documentos comprobatórfos
paraídentiãcação.

MAISINFORMAÇÕES
2' a 6; Feira

Horário das 8h00 às 1 7h00
Rua Cel. Amâncio Bueno. 735

Centro - Jaguariúna-SP

MAIO
JUNHO

JULHO

AGOSTO

OIA31 DEJUNHO

OIA31DEAGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

OI A 30 DE SETEMBRO JAGUARPREV
OIA31DEOUTUBRO

NOVEMBRO OIA30DENOVEMBRO No caso do servidor ou beneficiário não
ter acesso à intemet. o recadastramento
deverá ser feita na sede do JAGUARPREVDEZEMBRO OIA31DE DEZEMBRO

(19) 3837-3517
}aguarprev@jaguaHuna.sp.gov.br

Departamento de Licitações e Contratos A Prefeitura do Município de Jaguariúna,
torna público e para conhecimento dos
interessados que encontra-se reaberto nesta
Prefeitura. PREGÃO PRESENCIAL NO
084/2018, cujo objeto é a aquisição de
01 (um) veículo. tipo utilitário SUV (viatura).
conforme demais especificações descritas no
Edital. A data para o credenciamento e o
recebimento dos envelopes se dará no dia 21
de Junho de 2018 às 15:00 horas. O Edital

completo poderá ser consultado e adquirido
no Departamento de Licitações e Contratos,
sito à Rua Alfredo Bueno. 1 235 - 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 ll de Junho de 2018. Mais
informações poderão ser obtidas pelos
telefones:(19) 3867-9801 . com Aline.(1 9)
3867-9780. com Antõnía.(1 9) 3867-9825.
com Renato. (19) 3867-9792. com Ricardo.
(19) 3867-9707. com Esther e (19)
3867-9757, com Henrique. (19) 3867-9807.
com Nayma ou pelo endereço eletrõnico:
esther@jaguariuna.sp.gov.br
Jaguariúna. 08 de Junho de 2018.
Antõnia M. S. X. Brasilino
Departamento de Licitações e Contratos

Bairro Zambom". foi Homologada e Adjudica
da em 04 de junho de 2018. em favor da
licitante Guimarães & Santos Engenharia e
Construções -- CNPJ: 26.323.1 93/0001 -05.
pelo valor global de R$ 128.937.78 (cento e
vinte e oito mil novecentos e trinta e sete
reais e setenta e oito centavos)
Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva
Secretária de Gabinete

AVISO DE REABERTURADELICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIALN'081/2018-1'
ALTERAÇÃO
A Prefeitura do Município de Jaguariúna.
torna público e para conhecimento dos
interessados que encontra-se reaberto nesta
Prefeitura, PREGÃO PRESENCIAL N'
081/2018. cujo objeto é a contratação de
empresa especializada no ramo de sistemas
informatizados de administração pública para
fornecimento de licença de uso de Sistemas
Integrados de Administração Pública.
conforme demais especificações descritas no
Edital. A nova data para o credenciamento e o
recebimento dos envelopes se dará no dia 25
de Junho de 2018 às 09:00 horas. 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, pelo valor de R$ 14.00
(Catorze Reais). ou obtido gratuitamente
através do site www.licitacoes.jaguariuna.sp.-
gov.bra partir do dia ll de Junho de 201 8.
Mais informações poderão ser obtidas pelos
telefones:(19) 3867-9801 . com Aline.(19)
3867-9780. com Antõnia. (19) 3867-9825.
com André/ Renamo.(19) 3867-9792. com
Ricardo, (1 9) 3867-9707, com Esther e (1 9)
3867-9757. com Henrique ou pelo endereço
eletrõnico: nayma@jaguariuna.sp.gov.br
Jaguariúna. 08 de Junho de 2018
Antonia M. S. X. Brasilino
Departamento de Licitações e Contratos

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N' 080/2018 -- la
\LTERAÇÃO
q Prefeitura do Município de Jaguariúna,
:terna público e para conhecimento dos
nteressadí''"\3 encontra-se reaberto nesta
prefeitura.. .;ÃO PRESENCIAL N'
)80/2018. cujdÕbjeto é a prestação eventual
3 parcelada de serviços de sonorização,
luminação, locação de palco. gerador. painel
ie Led. sistema de microfonação e de
iiscotecagem. conforme quantitativos e
)specificações descritas no Edital. A nova
lata para o credenciamento e o recebimento
ios envelopes se dará no dia 21 de Junho de
2018 às 08:30 horas. O novo Edital completo
)oderá ser consultado e adquirido no
)epartamento de Licitações e Contratos. sito
i Rua Alfredo Bueno. 1235 -- Centro --
laguariúna/SP, no horário das 08:00 às 16:00
taras. pelo valor de R$ 14.00 (Catorze
leais). ou obtido gratuitamente através do
ite www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.bra
)artir do dia ll de Junho de 2018. Mais
nformações poderão ser obtidas pelos
elefones: (1 9) 3867-9801 . com Aline. (1 9)
!867-9780. com Antõnia. (19) 3867-9825.
;om André/ Renato.(19) 3867-9792. com
{icardo. (19) 3867-9707. com Esther e (19)
1867-9757. com Henrique ou pelo endereço
letrõnico: ricardo.licitacoes@jaguariuna.sp.-

aguariúna.08 de Junho de 2018
\ntonia M. S. X. Brasilino
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AV[SO DEADJUDICAÇÃO EHOMOLOGA

PREGÃO PRESENCIAL NO 069/2018
Torna-se público e para conhecimento dos
interessados que os itens descritos abaixo
oriundos do Pregão acima mencionado. tendo
como objeto a contratação de empresa para
aquisição de 01 (um) tratar cortador de
grama, foi Adjudicado em 04 de junho de
2018 e Homologado em 07 de Junho de
2018, em favor da licitante PROCAMPO DE
CAMPINAS LTDA - CNPJ: O1.1 36.637/0001
.72. pelo valor de 24.900,00 (vinte e quatro
mil e novecentos reais)
Aline Fernanda Arruda Leite -- Pregoeiro
Mana Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

ÇÃo

AVISO DEADJUDICAÇÃO E HOMOLOGA-

PREGAO PRESENCIAL NO 058/201 8
Torna-se público e para conhecimento dos
interessados que o Pregão acima menciona-
do, que tem por objeto "Prestação de serviços
de manutenção preventiva e corretiva em
aparelhos de ar condicionado". foi adjudicado
e homologado dia 05 de junho de 2018, em
favorda Licitante a seguir
FORNECEDOR:KLEBER QUILEZ-ME

ÇAO
AVISO DEHOMOLOGAÇÃO EADJUDICA-
ÇAO
TOMADA DE PREÇOS N' 002/201 8.
Torna-se público e para conhecimento dos
interessados que. transcorrido o prazo
recursal sem interposição de recursos. a
Tomada de Preços acima mencionada. que
tem como objeto "Prestação de serviços de
reforma da Unidade Básica de Saúde no

AVISO DEABERTURADELICtTAÇÃO
PREGÃO PRESENCIALN'084/2018


