
Jaauariúna
Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro - Jaguariúna-SP - CEP 13910-027
Fine:(19) 3867 9780 / 9801 / 9707 / 9757/ 9792/ 9786

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
JAGUARIUNA E A EMPRESA SONNER SISTEl\IAS DE INFORMÁTICA LTDA..
PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTENIAS INTEGRADOS DE
ADMINISTRAÇÃOPÜBLICA.

Pregão n" 08] /2018
Processo Admin istra tifo Do 7224/20 18
Contrato n'. 122/2018

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA, com sede a Rua Alfredo Bueno,
n 1 235 - Bairro: Centro, inscrita no CNPJ/MF n'. 46.4 10.866/000] -7] neste ato representada
pela Ilustríssima Secretária de Gabinete Sra. Mana Emílía Peçanha De Oliveira S lva
brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG n' 22.552.439-9 - SSP/SP, e inscrita
no CPF/MF sob n' 120.339.598-13, residente e domiciliada na Rua Custódio. n' 127. Jardim

'')

1.0DO OBJETO

IE :ibid ::!::=,::::'rê
SINTEGRADOSDEADMINISTRAÇÃO
ronograma constantes nos Anexos l e ll,

2.0 DOCUMENTOS INTEGRANTES

a=UnXI'H3U[FXU;S ]:$ :1:1
a-) Pregão Presencial n' 08 1 /201 8;
b-) Processo Administrativo n' 7.224/20 1 8.

com"l.mento a estes-referidos no item anterior, são considerados suficientes para, em
objeto contratado ILraW, aermir a sua extensão e, desta forma reger o fornecimento do

2.0 PRAZO, FORIWA e LOCAL DE ENTREGA:

nec---:' NTRATADA disponibilizará o conjunto de sistemas para satisfazer suas
no ANEXO 1. nucas e aammistrativas, contemplando minimamente os módulos constantes



f
Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro - Jaguariúna-SP - CEP 13910-027
Fine:(19) 3867 9780/ 9801/ 9707/ 9757/ 9792/ 9786

Pre eitvra do Município de Jaauariúna

3.2 A conversão dos dados dos sistemas atuais pala o novo sistema deverá ser realizada pela
CONTRATADA mediante a entrega dos dados com seus respectivos leiautes, por pal'te da
Prefeitura Municipal. As adaptações das Bases de Dados e Fórmulas. conforme características
particulares de cada uma delas, visando o correto funcionamento dos sistemas é de total
responsabilidade da CONTRATADA.

3.3 0 prazo para conversão dos dados, implantação e treinamento dos sistemas é de até 90
(noventa) dias do recebimento da ordem de serviço por parte da CONTRATANTE.

3.4 Durante o período de conversão a CONTRATADA deverá sanear as incorreções
apontadas pela CONTRATANTE imediatamente após a constatação, e tais tarefas devem ser
ajustadas em prazo .não superior a 5 (cinco) dias úteis após a apresentação do respectivo
chamado, e sempre dentro do prazo máximo de implantação estipulado neste instrumento.

'')

3 5 Após.a conversão, a CONTRATADA deverá elaborar termo circunstanciado para
quitação da conversão, contendo toda documentação referente aos dados convertidos. A
CONTRATANTE realizará a conferência das informações dentro do prazo previsto no
cronograma previamente aprovado entre as partes.

3.6 Quaisquer incorreções no processo de conversão, somente detectados após a entrada dos
sistemas em produção, e contados até 01 (um) ano após o início do contrato. deverão ser
sanados pela CONTRATADA, seill ânus adicionais para a CONTRATANTE, em prazo a
ser negociado entre as partes. ' '

3.7 0s sistemas de Gestão Pública Integrada deverão constituir um ambierlte multiusuário.
integrado", "on-lhe", ou seja: quaisquer movimentações de dados realizadas através de um

módulo específico do sistema contratado deverão produzir reflexo imediato para uso em todos
os demais módulos do sistema, sem a necessidade de nenhuma rotina adicional 'para
replicação destes dados em quaisquer outras tabelas, permitindo assim o companilhamento de
arquivos de dados e informações de uso comum

SLA),F'icaaestabelecido o seguinte Acordo de Nível de Serviço (Service Levei Agreement

Seq Natureza

  orreLiva

]plruesenlado nonSistema será enviado retorno indicando o prazo para
Não superior a 01 (um) dia
útil. 24 horas

J Evolutiva de
irdcllt legal:

lavando alteração-YvuJ -"' -uõ-aiuv'iv Lluç llllpullçlll ciii allcraçoes llo
istema a Prefeitura deverá formalizar os pedidos de alteração indicando
s novos çomportanlentos pretendidos

dias corridos após a

3

Evolutiva dc
)rdcm
ecrwlógíca;

Llavcndo alleraçõe
iurantc toda a vigência do contrato, a Prc6eitura terá direito a utiliza.las
iem ncnhunl custo adicional

havendo solicitação oflc.ial que Importe em acréscimos e/ou alterações l
« 'f;icÜãi]i;R ':i:' ]..]i:J.-'.']. '=;i;]],:'' ;=: ' "= \"" Tli"E:Fã
ontecida l)reposta adicional l)ara a\ aliaç:\o por parte da Prefeitura. quc l
c mania'estará acerca da mcsnla. ' '

mediato na liberação de
covas versões.

:stará disponível níi

)roposta apresentada
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> Os sistemas deverão estar disponíveis 24 horas por dia, os 7 dias da semana. com
garantia de funcionamento de 99,5% no mês.

>' Caso a disponibilidade mensal sqa inferior a 99,5% a CONTRATADA deverá
conceder descontos em caráter compensatório sobre o valor mensal devido pelo
CONTRATANTE, observadas as exceções, da seguinte formula: '
VD - n.(VM / HM)
Onde:

VD = Valor do desconto em R$
VM = Valor total mensal do serviço em R$
HM = Total de horas no mês

n = Número em horas inteiras excedente ao garantido pela SLA

3.7 3 Constituem exceções ao SLA: Caso fortuito ou força maior; Operação inadequada,
falha ou mau funcionamento de equipamentos ou sistemas que não sejam de responsabil dade
ou de controle direto da CONTRATADA; Falha de equipamento ou de sistemas ocasionada

pelo CONTRATANTE; Realização de testes, ajustes e manutenção necessários à prestação
dos serviços desde que notificados com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas e
que não ocorram em dias úteis, no horário das 9:00 às 1 8:00 horas; Falhas decorrentes de ates
ou omissões sobre as quais a CONTRATADA não tenha controle direto.

~,:E Ê f:U XHHllgE% :l::
estrutura dos sistemas objeto desta licitação, treinamentos adicionais ou outros serviços não
contemplados neste edital, a licitante vencedora deverá apresentar orçamento para prévia
aprovaçãodacontratante. ' ' ''''' r-'" l

3.12 Toda infraestrutura necessária para o funcionamento
disponíveis no ambiente tecnológico da CONTRATANTE.

dos sistemas WEB estão

$ $81Ügl$ i;.x
3
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3.]5 A CONTRATADA deverá fornecer, após a conclusão da migração de dados, o
dicionário de dados, no qual deverão constar os nomes de todas as tabelas que compõem o
sistema, e para cada uma delas, os nomes de todos os campos com suas respectivas descrições
detalhadas.

4.0DOVALOR

4.1. O valor global para o fornecimento de licença de uso de Sistemas Integrados de
Administração Pública constante en] Cláusula 1.0 é de: R$ 1.090.000,00 (um milhão e
noventa mil reais), apresentado como lance final pela CONTRATADA e devidamente
aprovado pela CONTRATANTE.

'') 4.2 0 valor retro referido é final e irreajustável, não se admitindo qualquer acréscimo, estando
incluído no mesmo todas as despesas e custos, diremos e indiretos, como também os lucros da
CONTRATADA.

4.3 As despesas decorrentes do presente Contrato, correrão por conta da dotação orçaillentária
n' 31.4.123.11.2058.339039.57 /7c#a óa-- Recurso Próprio ' '

5.0 CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO

5.1 . A CONTRATADA encaminhará Nota Fiscal Eletrânica (NF-e), ao seguinte endereço
:l:''alE'l .. éóili;' '' para

ual será vistada pelo(s) fiscal(is) do contrato e enviada
a Secretária de Finanças, para conhecimento, atesto e rubrica.

5.2 A Nota Fiscal relativa ao licenciamento dos Sistemas, ao treinamento e capacitação de
usuãrios, a conversão/migração de dados serão divididas em 12 parcelas iguais devendo seremitida a cada trinta dias.

5.3. Deverá estar indicado nas Notas Fiscais Eletrõnicas (NF-e) o número do Pregão. bem
como o número deste Contrato. '

da N53. Os pasamenets se:n. efetuados até o 30' (trigésimo) dia posterior á data de apresentação

- ]. Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das
obrigações contratuais principais ou acessórias por parte da CONTRATADA. incidirá
correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável, bem como juros
inoratórlos, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados "pró-rata tempere" em
relação ao atraso, verificado. Collao referência poder se-á aplicar o IPCA-E como para
atualização monetária. ' ' ' '' ''- r

5.4 Deverá estar obrigatoriamente indicado na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e), número da
Agência e o número da conta bancária do Banco do Brasil S/A., a qual serão efetivados
os pagamentos.

5.4.1 Na ausência do número da agência e conta bancária do Banco do Brasil S/A nào será
efêtivado o pagamento, não sendo aceito número de conta poupança.

4
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6.0PENALIDADES:

6.1 A inexecução total do Contrato, importará à CONTRATADA a suspensão do direito de
contratar com qualquer ente da Administração Direta ou Indireta, pelo prazo desde já fixado
em 05 (cinco) anos ou 60 (sessenta) meses, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem
como multa de 10%(dez por cento), sobre o valor do Contrato.

6.2 Se a CONTRATADA inadimplir, no todo ou em parte este instrumento, ficará suleita a
sanções previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n' 8.666/93, com as alterações da Lei
Federal n' 8.883/94. '

6.3 A entrega do objeto cora das caiacterístícas especificadas, ocasionará o não recebimento
podendo acarretar desta forma na rescisão do contrato, conforme Cláusula 7. 1

6.4 As eventuais multas aplicadas por força do disposto no sub-item precedente, não terão
carâter compensatório, mas simplesmente moratória e, portanto, não eximem a
CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos
venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço.

6.5 Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencados
nositens precedentes

6.6 0s valores pertinentes às multas aplicadas, serão descontados dos créditos a nue a
CONTRATADA tiver direito ou cobradosjudicialmente. ' '' - ''' '

7.0 RESCISÃO:

7.1 A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das
penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram
quaisquer dos motivos enumerados no art. 77 e 78, da Lei n' 8.666/93.

7.2 A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79, da

Z.:l ?:S:ll IW: Uu==::';=T.m.::l;:s
8.0 DISPOSIÇÕES GERAIS:

8.1 . A CONTRATADA deverá garantir condições de segurança à integridade física e saúde
e seus empregados, atendendo todas as legislações pertinentes à prevenção de acidentes de

trabalho, principalmente a Portaria n' 3214 de 08 de Junho de ]978 e suas Normas
Regulatnentadoras, no que couber. O não atendimento das exigências constantes nas
legislações pertinentes poderá resultar na cessação imediata do Contrato.

8.3. A CONTRATADA será a única responsável para com os seus empregados e auxiliares.
no que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguro de
acidentes do trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em Lei, em especial no que díz
respeito ãs normas do trabalho, previstas na Legislação Federal (Portaria n' 32 14, de 08 07-
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1978, do Ministério do Trabalho), sendo que o seu descumprimento poderá motivar a
aplicação de multas por parte da CONTRATANTE ou rescisão contratual com a aplicação
das sanções cabíveis.

8.4. A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes no
fornecimento do objeto contratado, isentando a CONTRATADA de toda e qualquer
reclatllação que possa surgir em decorrência dos mesmos.

8.5. A CONTRATADA obriga-se a manter em compatibilidade com as
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

obrigações

'1
8.6. Aplica-se a este Contrato as disposições da Lei n' 8.666/93
e contratações promovidas pela Administração Pública.

que regulamenta as licitações

9.0 RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONTRATANTES
9.1 A CONTRATADA

9.1 .1 0âerecer garantia para os serviços prestados. A Garantia da solução e instalação pelo
prazo ,mínimo de 12 (doze) meses, da data da contratação, com serviços de manutenção em
caso de calhas do software, e no caso de alterações de 'legislação, suporte técnico a todas as
unidades que utilizem o soRware, coral a disponibilização de atendimento via procedimentos
de abertura de chamado, com técnico habilitado, além das atualizações de releases e novas
versões de soRware.

téc 2cOssser=los té(nnicoO de RAndimento ao suporte deverão ser prestados por pessoal

9.] .3 Assumir todas as despesas referentes a deslocamento pessoal, alimentação, diárias.
encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdência social e de classe, índenizações civis

9.1 .4 Na hipótese de constatação de anomalias que comprometam a utilização adequada dos
produtos/serv ços. fornecidos, os mesmos serão 'rqeitados, em todo ou em parte, conforme
dispõe o Art. 76 da Lei no 8.666/93, sem qualquer ânus pala o CONTRATANTE.

'''x

9.1 .5 Responsabilizar-se pelos danos causados díretamente ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execução do contrato, apontados na fiscalização do contrato

9.1.6 A CONTRATADA será a única e integral responsável por todos os encargos de
natureza fiscal, tributária e trabalhista, decorrentes da execução do contrato. '"'' ' ''

9.1 .7 Fornecer os produtos e serviços, objeto desta licitação, dentro da melhor técnica. bem
como repor, por sua conta e responsabilidade, aqueles considerados inadequados ou
imperfeitos, ou que estiverem em desacordo com o ora pactuado

9.1.8 Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, os requisitos de habilitação exigidos no edital de origem. D-'

9.1 .9 Responsabilizar-se pelo uso dos documentos, materiais e equipamentos eventualmente
colocados sob sua guarda pela CONTRATANTE.

9.1 .]0 Manter completo sigilo sobre as informações que Ihe forem confiadas, não podendo

6
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cedê-las a terceiros, sob nenhum pretexto, comprometendo-se, por seus empregados e
prepostos, a tê-las sob sua guarda.

9.1.1 1 Submeter-se à fiscalização da CONTRATANTE, durante toda sua vigência do
contrato.

9.1.12 Não ceder ou subcontratar, inteira ou parcialmente, os direitos e obrigações deste
Contrato ou os dele resultantes, sem prévia e normal anuência da CONTRATANTE.

9.1 .1 3 Comunicar imediatamente à COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DOS SERylÇOS, ou
do Fiscal nomeado a ocorrência de hipótese impeditiva ao cumprimento das obrigações.

9.1.14 A CONTRATADA deve indicar na contratação, um responsável pelo atendimento
aos chamados técnicos feitos pelos usuários dos sistemas da CONTRATANTE, que deverá
acompanhar todo atendimento e questões levantadas, como ponto de contato das partes.

9.2 RE:PoNSABILIDADE DO CONTRATANTE

92.1 Efetuar os pagamentos mediante comprovação de execução dos serviços
correspondentes.

9.2.2 Apoiar logística e administrativamente a execução dos serviços.

9.2.3 Fornecer equipamentos de informática para operacionalização dos serviços de software
contratados neste certame.

9 2.4 Prestar as informações e os esclarecimentos que venhana a ser solicitados pelo licitante
vencedor com relação ao objeto desta licitação. '

9.2.5 Gerenciar a execução da contratação.

9.2.6 Emitir Ordem de Serviço e demandar os serviços a serem realizados, analisar e alustaí
cronogramas, aprovar medições e futuras, receber os serviços e realizar os pagamentos dosinesiiios

9.2.7 Fornecer à CONTRATADA todos os esclarecimentos, informações, dados, elementos.
relações, ,listagens, cópias de legislação e dos documentos, necessários para a execução dos
serviços, bem como, designar funcionários e local apropriado, para a exec ução dos trabalhos

9.2.8 Fiscalizar a execução do objeto deste Contrato podendo, em decorrência. solicitar

fundainentadamente, à CONTRATADA, providências cabíveis para correção ou adequação
de procedimentos, para.as quais a mesma possuirá prazo suHlciente nas condições do termo de
referência, do Edital e deste Contrato.

'')

9.2.9 Notificar à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada na execução do

9.2.10 Manter o sigilo sobre a tecnologia e as técnicas da CONTRATADA a que tenha

10.0 TOLERÂNCIA:

10:1..Se qualque- dal; p.'nes contrata-.tes, em beneOcío da outra, p'--nitír, .«esmo por
omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste
Contrato e/ou de seus Anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer fauna
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afetar ou prqudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como
se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

11.0 VALORDO CONTRATO:
1 1.1 Dá-se ao presente Contrato o valor Global de R$ 1.090.000,00 (um milhão e noventa
mil reais), para todos os efeitos legais.

12.0VIGENCIA

12.1 Este contrato vigorará por 12 (doze) meses contados da assinatura deste, podendo ser
prorrogado a critério da CONTRATANTE. '

'1 13.0 DO TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO
13.1 Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA, assinarão Termo de Ciência e
Notificação, conforme, relativo, se for o caso, à transmissão deste Processo perante o
I'ribunal de Contas do Estado de São Paulo. '

14.0FORO

14. 1 Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Jaguariúna, Estado de São Paulo.
onde serão propostas as ações oriundas de direitos e obrigações deste Contrato. renunciando
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por.assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o
presente Contrato, em 02 (duas).vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito.
perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes. '

Jaguariúna, 14 de setembro de 2018

Jandson Peneira Tava res
RG n" 12.783.164-2 SSP/SP
CPF/M.F n" 425.351.666-15

TESTEMUNHAS

8
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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N' 081/2018
Contrato Ho 122/2018

Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA
Contratada: SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.

ADMINISTRAÇÃO PUBLICAlicença de uso de SISTEMAS INTEGRADOS
DE

Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA respectivamente, do Termo acima
identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.

para fins de instrução e julgamento, dama-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para
acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e,
se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer
o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber. '

Outrossim, declaramos estar ciente, doravante, de que todos os despachos e decisões que

iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais. -''- -- - ' '''

Jaguariúna, 14 de setembro de 201 8

PREFEITURA b
Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva

0
#

RG n' 12.783.164-2 SSP/SP
CPF/M F n' 425.351 .666- 1 5



Objeto: Fornecimento eventual e parcelado de 
medicamento. – itens 05, 34, 52, 65 e 72.
Vigência: 12 (doze) meses.
Valor global: R$ 34.911,80.
Secretaria de Gabinete, 18 de setembro de 
2018.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
Nº 210/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2018
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Detentora da Ata: Vital Hospitalar Comercial 
Ltda. - CNPJ 61.610.283/0001-88.
Objeto: Fornecimento eventual e parcelado de 
medicamento. – itens 11, 53 e 71.
Vigência: 12 (doze) meses.
Valor global: R$ 26.160,00.
Secretaria de Gabinete, 18 de setembro de 
2018.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE TERCEIRO ADITAMENTO DE 
CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2017
Contrato nº 210/2017
Contratante: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Contratada: Alfi Serviços Ltda. EPP
CNPJ. 18.936.968/0001-90
Objeto: Montagem de cabine primária para 
entrada de energia elétrica
Fica prorrogado o contrato por mais 60 dias, a 
partir de 16 de julho de 2018;
Continuam em vigor todas as outras cláusulas 
e condições do contrato e do correlato 
processo administrativo.
Secretaria de Gabinete, 16 de julho de 2018.
Rita de Cássia Magalhães Dias
Respondendo interinamente pela Secretaria de 
Gabinete

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2018
Contrato nº 122/2018
Contratante: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Contratada: Sonner Sistemas de Informática 
Ltda.
CNPJ. 06.067.665/0001-07
Objeto: Fornecimento de licença de uso de 
Sistemas Integrados de Administração Pública
Prazo: 12 meses.  
Valor Global: R$ 1.090.000,00
Secretaria de Gabinete, 14 de setembro de 
2018.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva 
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/2018
Contrato nº 125/2018
Contratante: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Contratada: Talentech – Tecnologia Ltda. 
CNPJ. 15.773.416/0001-10
Objeto: Prestação de serviços de captação, 
transmissão, recepção, gravação e processa-
mento de imagens de vídeo com sistema 
informatizado de gerenciamento, armazena-
mento e consultas das mesmas, geradas por 
meio de câmeras de vídeo
Prazo: 48 meses.  
Valor Global Estimado: R$ 3.288.000,00
Secretaria de Gabinete, 17 de setembro de 

2018.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva 
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS
Pregão Presencial nº 090/2018.
Ata de Registro de Preços nº 211/2018
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Detentora: Azul Esporte Comercial LTDA – EPP
CNPJ: 11.633.685/0001-20
Objeto: Fornecimento eventual e parcelados de 
materiais esportivos.
Lote: 13.
Prazo: 12 (doze) meses.  
Valor total: R$ 75.500,00.  
Secretaria de Gabinete, 18 de setembro de 
2018.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva 
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS
Pregão Presencial nº 090/2018.
Ata de Registro de Preços nº 212/2018
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Detentora: Azul Esporte Comercial LTDA – EPP
CNPJ: 11.633.685/0001-20
Objeto: Fornecimento eventual e parcelados de 
materiais esportivos.
Lotes: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 
e 12.
Prazo: 12 (doze) meses.  
Valor total: R$ 490.299,99.  
Secretaria de Gabinete, 18 de setembro de 
2018.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva 
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 048/2018
Pregão Presencial nº 11/2018
Empenho: 20560/2018
Órgão Gerenciador: Secretária de Administra-
ção e Finanças           
Detentora: MIRANDA COMERCIO ATACADIS-
TA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP                    
CNPJ: 45.739.042/0001-87
Objeto: Aquisição de Produtos Alimentícios                              
Valor do Empenho: R$ 4.300,00
Data do Empenho: 10/09/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 073/2018
Pregão Presencial nº 22/2018
Empenho: 20561/2018
Órgão Gerenciador: Secretária de Administra-
ção e Finanças           
Detentora: NASAD LIMP COMERCIAL LTDA. 
ME                    
CNPJ: 13.719.263/0001-05
Objeto: Aquisição de Materiais de Limpeza                              
Valor do Empenho: R$ 2.500,00
Data do Empenho: 10/09/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 066/2018
Pregão Presencial nº 22/2018

Empenho: 20562/2018
Órgão Gerenciador: Secretária de Administra-
ção e Finanças           
Detentora: ANA VALERIA TONELOTTO EPP                    
CNPJ: 13.331.317/0001-52
Objeto: Aquisição de Materiais de Limpeza                              
Valor do Empenho: R$ 17.195,20
Data do Empenho: 10/09/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 072/2018
Pregão Presencial nº 22/2018
Empenho: 20563/2018
Órgão Gerenciador: Secretária de Administra-
ção e Finanças           
Detentora: MBR COMÉRCIO DE MATERIAIS 
LTDA. - ME                    
CNPJ: 20.204.978/0001-82
Objeto: Aquisição de Protetor Solar                              
Valor do Empenho: R$ 2.940,00
Data do Empenho: 10/09/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 071/2018
Pregão Presencial nº 22/2018
Empenho: 20564/2018
Órgão Gerenciador: Secretária de Administra-
ção e Finanças           
Detentora: M.L. DA SILVEIRA - EPP                    
CNPJ: 08.974.329/0001-65
Objeto: Aquisição de Material de Limpeza e 
Descartáveis                               
Valor do Empenho: R$ 1.337,40
Data do Empenho: 10/09/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 068/2018
Pregão Presencial nº 22/2018
Empenho: 20565/2018
Órgão Gerenciador: Secretária de Administra-
ção e Finanças           
Detentora: J J SOUTO ME                    
CNPJ: 00.149.755/0001-52
Objeto: Aquisição de Materiais de Limpeza e 
Descartáveis                              
Valor do Empenho: R$ 807,00
Data do Empenho: 10/09/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 069/2018
Pregão Presencial nº 106/2018
Empenho: 20566/2018
Órgão Gerenciador: Secretária de Administra-
ção e Finanças           
Detentora: JOFRAN – COMERCIO DE 
PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA EPP                    
CNPJ: 59.902.262/0001-94
Objeto: Aquisição de Saco de Lixo                              
Valor do Empenho: R$ 13.175,00
Data do Empenho: 14/09/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento

Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 067/2018
Pregão Presencial nº 22/2018
Empenho: 20567/2018
Órgão Gerenciador: Secretária de Administra-
ção e Finanças           
Detentora: FORT-LIXO INDUSTRIA DE 
EMBALAGENS PLASTICAS LTDA                    
CNPJ: 68.209.048/0001-48
Objeto: Aquisição de saco Lixo                              
Valor do Empenho: R$ 985,50
Data do Empenho: 10/09/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 227/2017
Pregão Presencial nº 106/2017
Empenho: 20235/2018
Órgão Gerenciador: Secretária de Obras e 
Serviços           
Detentora: LEANDRO APARECIDO FALCIROLI                    
CNPJ: 05.043.418/0001-08
Objeto: Prestação de Serviço de Mecânica, 
Injeção eletrônica                              
Valor do Empenho: R$ 325,40
Data do Empenho: 03/09/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 052/2018
Pregão Presencial nº 12/2018
Empenho: 20229/2018
Órgão Gerenciador: Secretária de Assistência 
Social           
Detentora: MC LOCACOES E VIAGENS 
EIRELI - EPP                    
CNPJ: 23.323.647/0001-50
Objeto: Prestação de Serviços de Transporte 
com Veículo Tipo Ônibus, Para Crianças, 
Adultos e Idosos                              
Valor do Empenho: R$ 7.837,50
Data do Empenho: 10/09/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 051/2018
Pregão Presencial nº 12/2018
Empenho: 20227/2018
Órgão Gerenciador: Secretária de Assistência 
Social           
Detentora: GIRALDI & GIRALDI TRANSPOR-
TE E TURISMO LTDA - EPP                    
CNPJ: 06.254.306/0001-50
Objeto: Prestação de Serviços de Transporte 
com Veículo Tipo Ônibus, Para Crianças, 
Adultos e Idosos                             
Valor do Empenho: R$ 1.396,00
Data do Empenho: 10/09/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 75/2018
Pregão Presencial nº 22/2018
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