
Prefeitura do Município de Jaauariúna
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HOMOLOGAR :AOEADJUDICA :AO

PROCESSO ADMIN[STRAT[VO N' 16.055/20]8
TOMADA DE PREÇOS N' OI0/2018

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

Jaguariúna, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, HOMOLOGA o certame

licitatório TOMADA DE PREÇOS 010/2018 e ADJUDICA o objeto, qual sqa

"Prestação de serviços de recapeamento de vias públicas (Avenida Antânio Pinto Catão)

-- CONVENIO", em favor da licitante a seguir, com seu respectivo valor global:

Nome: PAVINC PAVIMENTACAO INFRAESTRUTURA E CONSTRUCAO Clyll LTDA
CNPJ: 14.062.61 1/0001-79
Valor Global: R$ 213.502,93

Jaguariúna - SP, 12 de março de 2019
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Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva
Secretária de Gabinete

Página l de

Descrição l IN ilWiii i il IÊgíig$WI iilMgX/niór rll.hai
P SER  



IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA© Terça-feira, 12 de março de 2019 Ano v l Edição ne 314 19

Assessoria e Consultoria em Administração Municipal S/S
Ltda - EPP - CNPJ no 07.164.951/0001-45

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 recapeamento de vias

públicas (Avenida Antõnio Pinto Catão) - CONVENIO". foi

Homologada e Adjudicada em 12 de março de 201 9, em favor

da licitante Pavinc Pavimentação Infraestrutura e Construção

Civil Ltda.. CNPJ 14.062.611/0001-79, pelo valor global de R$

213.502,93 (duzentos e treze mil, quinhentos e dois reais e
noventa etrês centavos)

Mana Emitia Peçanha de Oliveira Silva

Secretária de Gabinete

Objeto: Prestação de serviços multiprofissionais de

orientação à gestão governamental preventiva e consultiva

para a administração pública

Prazo: 12 (doze) meses.

Valor total: R$281 .708,70

Secretaria de Gabinete, 1 9 de Fevereiro de 2019

Mana Emília Peçanha de Oliveira Silva

Secretária de Gabinete

EXTRATODECONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL N' 148/2018.

Contrato n' 033/201 9

Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna

Contratada: Mercantil Paulista 250 Eíreli - EPP.

CNPJ: 62.225.370/0001 -84

Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios. item 06.

Prazo: 12 (doze) meses da assinatura.

Valor global: R$ 643,50.

Secretaria de Gabinete, 14 de fevereiro de 2019

Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva

Secretária de Gabinete

EXTRATO DO QUINTO TERMO DE ADITAMENTO

PROCESSO ADMINISTF{ATIVO N' 588/2014

DESPENSA

Contrato n' 023/201 4

Locatário: Prefeitura do Município de Jaguariúna

Locador: Gustavo Eduardo Pegorari

Fica renovada por mais 04 (quatro) meses a vigência do
Contrato supra mencionado. a partir de 27 de janeiro de 2019

Permanece inalterado o valor mensal da locação de R$

8.294,00 (Oito mil duzentos e noventa e quatro reais).

Dá-se a este aditamento o valor total de R$ 33.176.00
(Trinta e três míl. cento e setenta e seis reais)

Continuam em vigor todas as outras cláusulas e condições

do contrato e do correlato processo administrativo

Secretaria de Gabinete, 25 de janeiro de 201 9

Mana Emília Peçanha de Oliveira Sirva

Secretária de Gabinete

AVISO DE RETIFICAÇÃO/RATIFICAÇÃO

EXTRATO DE QUARTO TERMO DE ADITAMENTO

CONCORRÊNCIA007/2014

Contrato n' 061/201 5

Torna-se público e parta conhecimento dos interessados

que em publicação veiculada em 08de março de 2019, página

12, nesta Imprensa Oficial, onde se lê: '...permanece o valor
mensal de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil
reais...', lê-se: '...permanece o valor global de R$ 1.500.000.00

(um milhão e quinhentos mil reais) para o período de 12
meses.

Jaguariúna, ll de março de 2019.

Marca Emilia Peçanha de Oliveira Silva

Secretária de Gabinete

EXTRAro DEATAREGisTRO DEPREços

PREGÃO PRESENCIAL N' 017/2019

Ata registro de Preços n' 01 8/201 9

C)rgão Gerenciador: Prefeitura do Município de Jaguariúna

Detentora: Romulo Machado Gregórío Eireli - EPP

Objeto: Eventual prestação de serviços de roçagem.

Vigência: 12 meses

Valor: R$ 21 0.000.00

Secretaria de Gabinete. ll de março de 2019

Mana Emilia Peçanha de Oliveira Silva

Secretária de GabineteAVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADADE PREÇOS N'OI0/2018



quarta-feira, 1 3 de março de 2019 Diário Oficial Poder Executivo Seção

5o Esclarecimento: 3.2 - Especificar na proposta as marcas
modelos dos componentes dos itens l (subitens 1 .1. 1 .2. 1.3
.4.1.S. 1.7). 2. 3. 4. S e 6

IDEM AO ITEM l 0.03.08 ACIMA.

Os subitens indicados referem-se a placa mãe, memoria.
fonte de alimentacã

São Paulo.129(48)- 159

preço no item. compatível am a estimativa prévia e atendendo

)dições do edital. Itu. 12/03/2019 - Janaína Guerino de
Camarão - Secretária M unicipal de Saúde.

EnRATO DE [' ADITIVO DO CONTRATO N' 190/]8

CONTRATANTE: Prefeitura da Estância Turística de ltu

COFJTRATADA: RJC Sinalização Urbana Ltda EPP
MODALIDADE: Tomada de Preços n' 1 3/1 8

OBJETO DO ADITAMENTO: prorrogação do prazo da vigên-
tual. por mais 02 meses até 21/05/19. e a vigência da

execução das obras. por mais 02 meses até 09/04/201 9
DATA ASSINATURA:08/02/19

FUNDAMENTO LEGAL: artigos 57. $ 1e. 11, da Lei n'
8.666/93

2. a empresa HIPERSOM COMÉRCIO DE MOTORES E BofdBAS
LTDA - EPP com o valor unitário de RS 465.00 e valor total de R$

8.83S.00 foi a vencedora; item 3, a empren HIPERSOlbl COMER.
CIO DE MOTORES E 80FüIBAS LTDA - EPP com o valor unitário de

RS 640.00 e valor total de RS l l .S20.00 foi a vencedora: item

4. a empresa HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOPdBAS

ITDA - EPP com o valor unitário de RS 21 0.00 e valor total de RS

4.620.00 foi a vencedora; item S. a empresa HIPERSONI COMÉR-
CIO DE MOTORES E BOMBAS LIDA - EPP com o valor unitário
de RS 273.00 e valor total de RS 11.193.00 foi a vencedora:

item 6, a empresa WEST PARTA PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI
:om o valor unitário de RS l l0.22 e valor total de R$ 1.102.20

aboticaba1. 1 2 de março de 2019
0SE CARLOS HORA - Prefeito Municipa

AVISO DE REABERTURA DE SESSÃO - PREGÃO PRESENCIAL

foi a senador

N' 0Sn01 9

VISITA TÊCN ICA: a ser agendada no período de 1 4/03/20 1 9
28/03/201 9 das 08:00 as 1 1 :30 horas. através do Telefone 13

3864-6400. ramais 6419 ou 6404. com a equipe técnica do
Dep. de Planejamento Urbano e fiscalização de Obras. O edita
em inteiro teor estará à disposição dos interessados de 2' a 6'
feira. das 08:00 às 1 2:00 e das 13:30 às 17:30 horas. no Paço

Nlunicipal sito à Av. Hilda Mohring de Macedo. n' 777- B' Vim
Elias - Jacupiranga/SP. pelo recolhimento da taxa de RS 17.92

gratuitamente pelo site: www.jacupiranga.sp.gov.br. Quais
quer informações poderão ser obtidas no endereço acima. pelo

telefone 13- 3864-6400 ramais 6401, 64S2. pelo fax. 13- 3864
029. ou pelo e-mail: lia.tacao@jacupiranga.sp.gov.br DÉBORA

CRISTINA VOLPINI ANDRÊ. Prefeitura Municipal de Jacupiranga
12 de março de 2019.

modelo já que são itens que compõem

gabinete e para este será informaria Marca/Modelo.
Estamos cortejos no nosso entendimen

Resposta: Conforme item du edital. será necessário apresen

não faz sentido informação de marca/

ção dositens do qua
Esdarecimento6'

pecíficações para que tenhamos a completa informa-

.pecificando em sua descrição:
0.4.1 . Processo Administrativo n' 002/201 9:

0.4.2. Pregão Presencial n' 01 1/201 9
0.4.3. Autorização de fornecimento n' Oxx/201 9;

Os sistemas de faturamcnto/bilhetagem da Telefónica não
permite customizar a nota fiscal. incluindo essas informaçõK

Podemos atendem como fazemos em outros serviços,

P

o gabinete será composto.
1 0.4. Emitir a Nota fisga Eletrõnica

COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO

A Companhia ltuana de Saneamento - CIS informa a aber-

tura do Pregão Presencial n' 14/20t9 para Registro de Preços
para Aquisição de Tubos e Conexões de Esgoto. Os envelopes
deverão ser entregues até as 08:SOh do dia 28/03/201 9

tura do Pregão Presencial n' 15/2019 para Registro de Preços
para Aquisição de Materiais Hidráulicos. Os envelopes deverão
ser entregues até às 08:SOh do día 27/03/201 9

Editais acima estão à disposição para const

A Companh de Saneamento - CIS inf b

Os e

A Prefeitura Idunicipal de Jabotiabal comunica aos interes

dos a verificação de divergénda de datas para o encenamento

do certame entre o edital disponibilizado junto ao site e a publi
cação do estrato do Pregão Píenncial n' OS/201 9 - que trata do
Registro de Preços para aquisição de géneros alimentícias: ovos

e legumes procurados para suprimento dos cardápios de Berço
as de Ensino Básico. Fundamental e Médio.

publicado originalmente no Diário Oficial da União

dia 2S/02/20t9. página 21 1 e no Diário Oficial do Estado de
São Paulo - Poder Executivo - Senão 1. em 23/02/201 g. página

73. Assim sendo. avisámos aos interes;idos que nos termos
do $4' do artigo 21 da Lci Federal n' 8.666/93. fica reaberto o

os. Crech E
Senão 3

Imente estabelecido. 0 novo encerramento dar-se-áprazo

JAGUÂlliUNA

entregando apenas a nota fiscal ou boleto. com as

formações dos serviços prestados?
Resposta: Será aceita a forma proposta par você com leia.

ção às dúvidas dos itens l0.4. 10.4.t. l0.4.2 e l0.4.3
7' Es(lareclmento: CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -

SUBCONTRATAÇÃO

1 5.1. A DETEFITORA não poderá subcantratar teta
lalmente o objeto desta ata. bem como cedo-lo ou trens

AWSO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N' OIOn018
Toma-se público e para conhecimento dos interessados

que. transconido o prazo recuKal sem interposição de recursos.

Tomada de Preç« acima mencionada. que tem como objeto
Prestação de sewiços de recapeamento de vias públicas

(Avenida Antõnio Pinto Carão) - CONVÉNIO'. foi Homologada

Adjudicada em 12 de março de 2019. em favor da licitante
Pavinc Pavimentação Infraestrutura e Construção Civil Lida

CNPJ 14.062.6t1/0001-79. pelo valor global de RS 213.502,93
(duzentos e treze mil. quinhentos e dois reais e noventa e três

centavos).
Mana Emília Peçonha de Oliveira Silvo - Secretária de

Gabinete

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA

DA

impressão no site da Companhia ltuana de Saneamento - CIS

w\w.cis-itu.com.br/licitacoes. ou diretamente na CIS no qual o

teresndo deverá trazer um (D para cópia junto ao Depto. de
Compras e Licitações, sito na Rua Bartira. n' 300/A.Vila Leis. das

08h00 às ll h30 e das 1 3h00 ãs 16h30. ltu. 12/03/20t9. Vincent
Robert Roland Menu - Diretor Superintendente - CIS.

Gostaríamos de um
tod

O que está proibido subcon
A Telefónica atende a todos os seus clientes através de

representantes (integradores/terceiros) autorizados por el

questão de subcont ca

Portanto. ico d tia 'on site'.
!ado porinte-

atar:

ITUPEVÂ Jabatícabal: www.jabaticabal.sp.gov,br ou à Esplanada do Lago
Cardos Rodrigues Serra' n' 160. em Jaboticabal/SP. de 2' a 6'

feira.das 7:30 às 16:30 horas.

boticaba1, 1 2 de março de 2019.

ROSÉ CARDOS HORI - Prefeito Municipal
AVISO DE REABERTURA DE SESSÃO : PREGÃO PRESENCIAL

rJ' 06001 9
A Prefeitura Municipal de Jaboticabal c

disposição no site da Prefeituencont l de

ca a
3mento
interes-

no dia 26 de março de 201 9 às 08:30 horas. O Edital modificado

entrega/retirada de produtos. o mesmo será rea

oradores/terceiros. que são empresas
subcontratadas pela Telefónica para a prestação do objeto,

porém. sendo sempre a Telefónica. a única responsável pe
to dn trato juntP orq

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA JAMBEIRQ

Estamos certos no nosso entendimental

Podemos atender dessa forma
Respost

eja. tambê adora dos d l i

EDITALDE PREGÃO PRESENCIAL N' 025/1 9. de 12 de março

de 2019. ÓRGÃO: hlunicípio de ltupeva. OBJETO: Aquisição
de medicamentos de A a Z contidos na tabela CMED/ANVISA

materiais médico-hospitalares e odontológicos contidos na
avista SIMPRO Hospitalar. sob o Sistema de Registro de Preços
pelo período de 12 (doze) mcscs. DISPOtJIBILIDADE DO EDITAL

NA INTEGRA: www.itupeva.g.gov.br (entrar no link 'Licí

ções'). pelo e-mail licitacoes@itupeva.sp.gov.br / licitacoesl©
tupeva.sp.gov.br ou retirar na Secretaria Municipal de Gestão

Pública. Departamento de Compras e Licitações. no Paço Idun}
pal. 2' andai de 2' a 6' feira. das 08:00 às 1 2:00 hons e das

1 4:00 às 1 7:00 horas. EtJTREGA DOS EFIVELOPES: na salão do

Pregão até o final do credendamentcl DATA DE REALIZAÇÃO
DA SESSÃO: dia 27 de março de 201 9 às 1 0:00 horas LOCAL DA
SESSÃO: Paço Municipal : Auditório. Avenida Eduardo Anual
Lourençon. n' l S. Pq. Das Vinhas. PREGOEIRO RESPONSÁVEL
YASMltJ GODOY FLORIM.

ÍMARCO ANTONIO MARCHl} - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Estará proibida a subcontratação de
'mpresas para as finalidades deste contrato. pois a admini
ação pública objetivo que a mesma empresa fornecedora do

de forma que a responsabilidade também n5o eia terceirizada.
tirapina t2 de março de 2019

JULIAtJA FERNANDA PASCHOAL - Pregoeiro Suplente
RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Processo Ucitat&io n' 093/20t 9. na modalidade Pregão
Presencial n' 012/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada para pies
ção de serviço de cobertura securitária dos vefculas que com

põem a.lota municipal de Itirapina. conforme especificações do

. A empresa GENTE SEGURADORA S/A fez um pedido de
es( to quanto a id Termo dp Rpíprênr

do certame entre o edital disponibilizado junto ao si
cação do estrato do Pregão Presencial ni 06/201 9 - que trata
do REGISTRO DE PREÇOS visando a contratação de empresa

pecializada na realização de exames de MAMOGRAFIApüra

der aos parentes do S US. publicado originalmente no Diário
Oficial da União - Senão 3. no dia 25/02/201 9. página 21 1 e na
Diário Oficial do Estado de São Paulo - Poder Executivo - Seçáo

em 23/02/2019. página 173. Assim sendo. avisámos aos
lteressados que nos termos do S4' do artigo 21 da Lei federal

8.666/93. fica reaberto o prazo inicialmente estabelecido. O

novo encerramento dar-n-á no dia 25 de março de 2019
4:00 bons. O Edital modificado encontra-se à'disposição no

da Prefeitura Municipal de Jaboticabal: wwwjaboticabal.
ip.gov.br ou à Esplanada do Lago 'Carlos Rodrigu« fura
60. em Jaboticabal/SP. de 2' a 6' feira. das 7:30 às 1 6:30 horas.

boticabal, 1 2 de março de 2019

JOSÉ CARLOS HORI - Prefeito Municipal

adoça ficarão de divergência de dat
rih AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

A R M. de Jambeiro toma pública a abertura dos envelopes de
habilitação da licitação na modalidade Tomada de Preços N'



Pessoascoi deficiência vão
continuarliberadas

Prefeitura recua após
Agora mostrar que
familiares de pessoas
com deficiência
seriam prejudicados

0 texto excluía o público
com deficiência que embora
precise se deslocar pela cida-
de não possui condições de

dirigir um veículo. como pes-
soas com deficiência intelec-

tual. visual e mental. que po-
dem ser transportadas por fa-
miliares e ou outros motoris-
tas.Segundo a Secretaria 14u-
nicipal de Mobilidade e

Transportes. hoje. o Departa-
mento de Operações do Siste-

ma Viário (DSV) publicaria
uma portaria ''que torna mais
claras as regras para o cadas-
tro para quem transporta
pessoas com deficiência

mental. intelectual e visual".
A nova publicação.segundo

a secretaria. "especifica cla-
ramente" que haverá possi-
bilidade de isenção para gru-
pos que não foram contem-
plados no primeiro decreto.
'A prefeitura regularizou os
processos de isenção com o
objetivo de garantir a obten-
ção do benefício por quem
tem direito e circula pela ca-
pital paulista". diz. A Lei Bra-
sileira de Inclusão e a Política

Nacional de Proteçào dos Di-
reitos da Pessoas com Trans-

torno do Espectro Autista fo-
ram levadas em conta. (Fsp)

3 de
outubro© 6 dejulho de

2015
nacional n9 13.146
Caracteriza como pessoa
com deficiência "quem
possui impedimento de
natureza física. mental.
intelectual ou sensorial
que o coloque em
condição desigual em
relação aos demais"

©
de 1997
Lei municipal
n9 12.490
Institui o rodízio
veicular e estabelece
exceções. como
transporte público.
escolarou táxi

A Prefeitura de São Paulo
resolveu voltar atrás em rela-

ção às regras estabelecidas
poí um decreto municipal
158.604/19). publicado em
meados dejaneiro. que dita-
va quais públicos poderiam
requerer isenção do rodízio
municipal de veículos.

No sábado. o Agora publi-
cou reportagem mostrando
que as novas regras estavam
valendo desde janeiro. 0 re-
cuo ocorre após repercussão
negativa entre associações.
grupos e familiares de pes-
soas com deficiência.

Inicialmente. a redução do
decreto só indicava para a
isenção do rodízio pessoas
com deficiência motora -en-
tre outras categorias- condu-
toras ou não de veículos.

Grupo pressionou gestão
No início da manhã de on- estipuladas pela gestão Bru-

tem. um abaixo-assinado noCovas(PSDB)
pedindo a revogação das re- familiares de crianças com
Eras estabelecidas pelo de- autismo e corri Síndrome de
creto municipal l58.604/19) Down alertavam que a deci-
começou a circular pelas re- são tomada pela administra-
des sociais. Até a conclusão ção Covas iria prejudicar
desta edição. a iniciativa já multo a condução dos pe-
contatava com quase 5.000 quentes para terapias. médi-
nomes contrários às medidas cos e até para a escola. (FSP)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDURI - SP
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AVISA DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
izo ínusal

um lnlerposiç4o de reairsos. a TarrçBda iio Preços aarn\a mencnn&da. quis
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