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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
JAGUARIÜNA E A EMPRESA GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES
DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA., PARA FORNECIMENTO DE
POLICLORETO DE ALUMÍNIO A 18%

Pregão Presencial n" 054/2019
Procedimento Licitatório n' 075/2019
Contrato n' 106/2019

A PREFEITURA DO A'lUNICIPIO DE JAGUARIUNA, com sede na Rua Alfredo
Bueno, n' 1235 Bairro: Centro, inscrita no CNPJ/MF n'. 46.410.866/0001-71 neste ato
representada pela Ilustríssima Secretária de Gabinete Sra. Mana Emília Peçanha De
Oliveira Salva, 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
Custódia, n' 127, Jardim Zeni, neste n)unicípio de Jaguariúna, Estado de São Paulo, que
este subscreve, daqui para ítcnte denominada simplesmente CONTRATANTE e de outro
lado a Empresa GR INDtlSTRIA COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS
QUÍMICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n' 03.157.268/0002-00, com sede na Rua
Joaquim Arico, 168, Betel, CEP 13.148-153, no Município de Paulínia, Estado de São
Paulo, neste ato representada pelo Senhor Gabriel Guedes Zinani, brasileiro, casado,
administrador de empresas, portador do RG n' 45.959.7 1 9-X SSP/SP e inscrito no CPF sob
n' 355.674.528-37, residente e domiciliado na Rua Capitão Avelino Bastas, n' 900, Centro,
CEP 12.701-440, no Município de Cruzeiro, Estado de São Paulo, que também subscreve,
doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo c contratado o que segue:

1.0DO OBJETO
1.1. Fomecimento de até 21.600 kg (vinte e um mil e seiscentos quilogramas) de
policloreto de alumínio a 18%, Marca / Fabricante: GUAÇU / GUAÇU, corúorme
especificações técnicas descritas abaixo:

Características Físico-Químicas do produto:
O produto deve atender aos seguintes requisitos específicos

Teor de alumínio (% em massa como Al2O3)
Densidade a 20'C (g/cm')
Basicidade Lide(% em massa)

Turbidez (NTU)
Cor
pH solução à 1 % (m/v)
Turbidez
Insolúveis
impurezas sólidas
Limites de toxidade (calculados para
uma dosagem máxima 225 mg/L de
Policloreto de alumínio a ser utilizado
no tratamento de água)

Mín. 1 6,00 Máx. 19,00
Mín. 1,330 Máx. 1,450
Mín. 38,00
Máx. 50,00
Âmbar
Mín. 3 ,50 -- Máx. 5,50
5; 50.0 uT
$ 0,20
ausente

Antimónio (mg Sb/Kg): $ 2,0
Bário (mg Ba/Kg): $ 3 1 1 ,1
Cádmio (mg Cd/kg): $ 2,0
Cromo (mg Cr/Kg): $ 20,0
Chumbo (mg Pb/Kg): $ 4,0
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Mercúrio (mg Hg/Kg): $ 0,4
Selênio (mg Se/Kg): $ 4,0
Prata (lng Ag/Kg): $ 22,0

2.1 .1 Produto líquido utilizado na remoção do fósforo do tratamento terciário da Estação
de Tratamento de Esgoto ETE Vila Primavera, mantendo a qualidade do efluente tratada
na Estação dc Tratamento dc Esgoto Sanitário, atendendo à Resolução CONAMA
357/2005 c 413/201 1, a Lei Estadual 997/76, ao Decreto Estadual 8468/76, e cumprimento
das exigências técnicas da Licença dc Operação da CETESB n' 37000032 de 08/09/201 6.

2.].2. O produto deve apresentar-se dentro dos padrões de qualidade e especiHlcações
estabelecidas na norma NBR 16.488/2016 da ABNT Associação de Normas Técnicas,

referente a padrões de qualidade de Policlorcto dc Alw-nínio (PAC) aplicação em
saneamento básico

2.1.3. O produto é utilizado no sistema dc tratamento terciário para a remoção de fósforo,
onde entra em contato com o esgoto secundário, agindo com o fósforo, o qual é removido
no sistema de filtração.

2.0 DOCUMENTOS INTEGjiANTES
2.1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do fornecimento, bem como
para dcHinir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram
este Contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os seus anexos, os seguintes
documentos:

a-) Pregão Presencial n' 054/201 9;
b-) Procedimento Licitatório n' 075/20 19;
c-) P]'oposta da Contratada.

2.20s documentos referidos no item antes'ior, são considerados suficientes para, em
complemento a este Contrato, deülnir a sua extensão e, desta fon-na reger o fomecimento
do objeto contratado.

3.0 PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA
3.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser pronogado a critério da
CONTRATANTE.

2.3.2. O consumo médio mensal do PAC líquido será de aproximadamente 1.500 L (um
mil e quinhentos litros), ou seja, cerca dc 1.800 kg (um mil e oitocentos quilogramas), os
quais deverão ser entregues dc acordo com as solicitações/pedidos que serão emitidos pela
equipe técnica da CONTRATANTE, por meio da Estação de Tratamento de Esgoto. A(s)
entrega(s) deverá(ão) ser realizada(s) na data estipulada nas solicitações/pedidos.

2.3.2.1 . Eventualmente, a CONTRATADA deverá efetuar entrega imediata (até 24 horas)

2.3.3. O produto deverá ser entregue aclopado em containers de 1 .000 L, de acordo com as
cspcciÊicações técnicas exigidas para fomecimcnto do produto.
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2.3.4. Cada cjltrcga deverá estar acompanhada de Laudo Técnico de Análise do produto,
assinado pelo técnico responsável, com os parâmetros nisico-químicos do lote
correspondente.

2.3.5. A CONTRATADA devem'á garantir a qualidade do produto, podendo, a qualquer
momento, ser questionada pela CONTRATANTE, por meio do Departamento de
Tratamento de Esgoto, sc houver variação nos resultados.

2.4. As entregas deverão ser feitas na Estação de Tratamento de Esgosto ETE Pritnavcra,
localizada na Estrada Municipal de Jaguariúna 369, n' 1000, Vila Primavera
Jagualiúna/SP, mediante prévio contato com a Senhora Mana Tereza e/ou Senhora
Silvana, por meio do telefone(19) 3837-1 894.

2.4.1. Deverá o produto ser descarregado dentro do container de 1.000 litros existente no
local, pois a CONTRATANTE não possui equipamentos necessários para efetuar o
descarregamento.

2.4.1.1 . O descarregamento será através de bomba (que deverá estar aclopada ao caminhão
daCONTRATADA).

2.5. A entrega, o transporte, o dcscarregameilto do produto, etc, são dc total
responsabilidade da CONTRATADA, sem quaisquer ânus para a CONTRATANTE.

2.5.1 . A CONTRATADA deve seguir a regulamentação para Transporte Rodoviário de
Produtos Perigosos, conforme Decreto n' 96.044 de 1 8/05/88 -- Ministério dos Transportes.

2.6. A CONTRATADA fica inteiramente responsável pelo fornecimento dos EPls
(equipamentos de proteção individual) e/ou EPCs (equipamentos de proteção coletiva), que
se fizerem necessários para a entrega, o transporte e o descanegamento do produto, bem
como a sua obrigatoriedade de uso, sem os quais não poderão e6etuar a entrega.

4.0DOVALOR
4.1. O valor por quilograma para o fomecimento do objeto constante em Cláusula 1 .0 é de:
R$ 1,55 (um real c cinquenta c cinco centavos), apresentado como lance 6lnal pela
CONTRATADA, devidamente aprovado pela CONTRATANTE, totalizando o valor
estimado de R$ 33.480,00(trinta e três mil, quatrocentos e oitenta reais).

4.2 0 valor retro referido éfinal c irrcajustável, não se admitindo qualquer acréscimo,
estando incluído no meslllo todas as despesas e custos, dirctos e indiretos, como também os
lucros da CONTRATADA, salvo na hipótese da Cláusula 3.1

4.3 As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da dotação
orçamentária n'. 02 ll 06 17.512.0068.2079 3.3.90.30.00 1 -- f'fc/ra 24ó Recurso
Próprio

5.0 CONDIÇOES E FORMA DE PAGAMENTO
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5. 1 A cada entrega do objeto, a CONTRATADA encaminhará Nota Fiscal Eletrânica (NF-
e), ao seguinte endereço eletrânico: daç.c!:ç(ã2jaguariuna.sn.gov.br, com cópia para
dae.adm2(?üiagual'tuna.sp.gov.br e dae.adm(@ ]aguariuna.s!):gQlb]», a qual será conferida e
vistada pelo fiscal do contrato e enviada ao pelo responsável pela Secretaria de Meio
Ambiente para conhecimento, atesto e rubrica

5.2. Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e) o número do Pregão, bcm
como o número do Contrato.

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

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

5.4. Os pagamentos será efetuado até o 30' (trigésimo) dia posterior à data de apresentação
da Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e)

5.5. Havendo atraso nos pagamentos não decorrente dc 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
moratórios, à razão de 0,5% (nleío por cento) ao mês, calculados "pró-rata tempore", em
relação ao atraso verificado. Como referência poder-se-á aplicar o IPCA-E para arualização
naonetária.

6.0PENALIDADES
6.1. Por dcscumprimento de cláusulas editalícias ou pela inexecução total ou parcial do
Contrato, a Contratada poderá, garantida a defesa prévia da interessada no respectivo
processo, sofrer as seguintes penalidades, de acol'do com a cavidade da falta, nos termos
dos ans. 86 e 87 da Lei Federal n' 8.666/93 c art. 7' da Lei Federal n' l0.520/02:

6.2. Advertência, semprc quc forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para
as quais tenha a Contratada concorrido diretamcntc;

6.3. Multa, nas seguintes situações

6.3.1. de 1% do valor do Contrato por dia de atraso na sua retirada, até o 10' (décimo) dia
corrido do atraso, após o que, será aplicada a multa por inexecução total e rescisão
unilateral do Contrato;

6.3.2. de 1% do valor do Contrato, por dia de atraso injustificado em realizar o
fomecimento, até o 10' (décimo) dla corrido do atraso, após o que, será aplicada a multa
por inexecução total e promovida a rescisão unilateral do Contrato;
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6.3.3. de 30% (trinta por cento) do valor da inadimplência, em caso de inexecução total do
fornecimento ou dc descumprimcnto de qualquer cláusula editalícia, hipótese em quc será
efetivada a rescisão unilateral do Contrato.

6.3.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
o Município de Jaguariúna, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

6.3.5. Declaração de inidoncidadc para licitar e contratar com a Administração Pública, na
hipótese de praticar ates fraudulentos na execução do Contrato, comportar-sc dc modo
inidõneo ou cometer fraude hscal ou apresentar documento falso.

6.4. Nos casos de declaração de inidoneidade, a empresa penalizada poderá, decorrido o
prazo de 05 (cinco) anos da declaração, requerer a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, quc será concedida se a etnpresa ressarcir o Município pelos
prquízos resultantes e desde que cessados os motivos determinantes da punição.

6.5. As multas serão, após o regular processo administrativo, cobradas administrativa ou
judicialmente, ou descontadas dos créditos da CONTRATADA.

6.6. As penalidades previstas dc advertência, suspensão temporária c declaração de
inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com as multas previstas no subitem 13.3.2.

6.7. As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, não
eximindo a licitante/contratada de reparar os prquízos que seu ato venlaa a acarretar ao
Contratante.

6.8. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes
correspondam, não será considerado inadimplcmcnto contratual se tiver ocorrido por
motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e comprovados. O
caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujo efeito não era possível
evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil.

6.9. Enquanto pendente processo que ensejo eventual aplicação dc multa, nenhum valor
será pago à CONTRATADA, ficando suspensos os pagamentos até decisão final,
oportunidade em que eventual saldo da CONTRATADA será pago e, verificando-se sua
inocência, atualizado conforme Cláusula 5.5.

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

7.2 A rescisão do Contrito poderá se dar sob qualquer das fon-nas delineadas no art. 79 da
Lei n' 8.666/93.
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7.3 Sc a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos inca. l a XI do art.
78 da Lei n' 8.666/93, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa
equivalente a 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

8.0 DTSPOSIÇOES GERAIS:
8.1. A CONTRATADA apresenta oJ:4udQ dçAlç Ü unto aos Requisitos de Saúde
(LARS) e o Laudo de Comprovação de Baixo Risco à Saúde (CBRS).ÇQmplQVaPdQ4
adeauacão do produto ofertado à norma NBR 15.784/2017 e sua conformidade Para
uso em tratamento de esgoto sanitário. Este laudo deverá possuir validade mínima de
OI (um) ano (correspondente assim à vigência do contrato). e conter o nome da
empresa responsável pela fabricação e/QU & mB! ça: dax!.!aula Qf'erecido.

8.1.1. A CONTRATADA deverá garantir condições de segurança à integridade física e
saúde de seus empregados, atendendo a todas as legislações pertinentes à prevenção de
acidentes dc trabalho, principalmente a Portaria n' 3214 de 08 de Junho de 1978 e suas
Normas Regulamentadoras, no que couber. O não atendimento das exigências constantes
nas legislações pertinentes poderá resultar na cessação imediata do Contrato.

8.2. A CONTRATADA será a única responsáve] para com os seus empregados e
auxiliares, no quc conceme ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social,
seguro dc acidentes do trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em Lei, em
especial no quc diz respeito às normas do trabalho, previstas na Legislação Fedcral
(Portaria n' 3214, de 08-07-1978, do Ministério do Trabalho), sendo que o seu
descumprimento poderá motivar a aplicação de muitas por parte da CONTRATANTE ou
rescisão contratual com a aplicação das sanções cabíveis.

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

8.4. A CONTRATADA obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações
assumidas todas as condições dc habilitação e qualiHlcação exigidas na licitação.

8.5. Aplicam-se a este Contrato as disposições da Lei n' 8.666/93, que regulamenta as
licitações e contratações promovidas pela Administração Pública.

9.0.DAANTICORRUPÇAO
9.1. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se
compronlcter a dar a quem quer quc seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar dc quem
quer que seja, tanto por conta própria quanto por intenllédio de outrem, qualquer
pagamento, doação, compellsação vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie,
seja de 6omla direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele
relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos gestores, nlscais, se as penas da Lei
Fedreal n' 12.846/2013, regulamentada no Município de Jaguariúna pelo Decreto n'
3.655/2Q17
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IO.OTOLERANCIA:

10.1 Se qualquer das partes contratantes, cm benefício da outra, permitir, mesmo por
omissões, a inobscrvância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condiçõcs deste
Contrato e/ou de seus Anexos, tal fato não poderá liberar, dcsonerar ou de qualquer forma
afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais pemlanecerão inalterados,
como se nenhuma tolerância houvesse oconido.

IO.OVALORDOCONTRATO:
10.1 Dá-se ao presente contrato o valor global estimado de RS 33.480,00 (trinta e três
mil, quatrocentos e oitenta reais), para todos os efeitos legais.

ll.OVIGENCIA:
1 1.1 Este contrato vigorará por 12 (doze) meses, contados da sua assinatura, podendo ser
prorrogado a critério da CONTRATANTE.

12.0 TERMO DE CIENCIA E NOTIFICAÇÃO:
12.1 Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA, assinarão Termo de Ciência
e Notificação, relativo a tramitação deste Pregão perante o Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo.

13.0FORO
1 3.1 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 sda.

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,
pcrantc as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes.

Jaguariúna, 24 de maio de 20 19

Mana Emíjia Peçanha de Oliveira Salva

Assistente de Gestão Pública
pícftitilí8 {l0 h :n cif lo de Jaguariü i3
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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

PREGAOPRESENCIALN'054/2019
Procedimento Licitatório n' 075/2019
Contra to n' 106/2019

Objcto: Fornecimento de até 21.600 kg dc policloreto dc alumínio a 18%
Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA
Contratada: GR INDtlSTRIA COMjiRCIO E TliANSPORTES DE PRODUTOS
QUIMTCOS LTDA.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados

1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrõnico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das inanifestaçõcs
de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de
Processo Eletrõnico. confomae dados abaixo indicados, em consonância com o
estabelecido na Resolução n' 01/201 1 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrânico, todos os Despachos e Decisões quc
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diária
Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo, em confonnidade cona o artigo 90 da Lei Complementar n' 709, de 14 de
janeiro de ]993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais,
corúonne regras do Código de Processo Civil;
d) Qualquer alteração de endereço -- residencial ou eletrânico ou telefones dc
contado deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Jaguariúna, 24 de maio de 2019

GESTORDO ORGÃO/ENTID.'\DE:
Nome: Rata de Cássia Siste Bcrgamasco
Cargo: Secretária Municipal dc Meio Ambiente
CPF: 103.864.428-35
RG: 1 1 .938.039 SSP/SP
Data de Nascimento: 02/1 2/1 958
Endereço residencial: Rua Vereador José Pinto Catão, n' 20 1 , Jardim Botânico, Jaguariúna:
E-mail institucional:

E-mail pessoal: dBjzg1:92111DGl113iz111111i!:çen

Telefone(s): (19) 3867-9774
Assinatura:

SP
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Responsáveis que assinaram o ajuste

PelaCONTRATANTE:
Nome: Mana Emitia Peçanha de Oliveira Sirva
Cargo: Secretária de Gabinete
RG n' 22.552.439-9 SSP/SP
CPF n' 120.339.598-13
Data de Nascimento: 14/05/1 966

Endereço: Rua Custódia, n' 127, Jardim Zeni, CEP. 13.9 12-464, Jaguariúna
E-mail institucional: secretarianlariaeiTlilÍa nene(@ iauuariuna. SD, gov.br

SP

PelaCONTRATADA:
Nome: Gabriel Guedes Zinani

Cargo: Administrador de empresas
RG n' 45.959.719-X SSP/SP
CPF n' 355.674.528-37
Data de Nascimento: /

Endereço: Rua Capitão Avelíno Rastos, n' 900, Centro
Cruzeiro, Estado de São Paulo
E-mail institucional: uabriel(ãercruzeiro.com.br
E-mail pessoal: gílj21:!glzj11a!!i(@gl32íljl:çe111

Telefone(s): (12) 3141-21á4
Assinatura :

/
CEP 12.70 1 -440 no Município de

/



© IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA Terça-feira, 28 de maio de 2019 Ano V l Edição ne 338 9

Valor: R$ 216.480.00 (duzentos e dezesseis mil.
quatrocentos e oitenta reais).

Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais.

Jaguariúna, 07 de Maio de 2019.

Mana Emília Peçanha de Oliveira Sirva

Secretária de Gabinete

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL N' 013/201 g

Ata Registro de Preços n' 111/201 9

Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de Jaguariúna

Detentora: L.P. Santos Atacadista - ME CNPJ:
24.926.663/0001-08

Objeto: Fornecimento eventual e parcelado de suplementos
e dietas específicas. - Item: 20

Vigência: 12 (doze) meses

Valor global estimado: R$ 23.725,00

Jaguariúna, 27 de Maio 2019

Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva

Secretária de Gabinete

EXTRATO DECONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL N' 054/2019 X/

Contrato no 106/201 9

Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna

Contratada: G.R. Indústria Comércio e Transporte de
Produtos Químicos Ltda.

CNPJ 03.157.268/0002-00

Objeto: Fornecimento de até 21.600 Kg de policloreto de
alumínio 1 8%

Prazo: 12 (doze) meses

Valor total: R$ 66.480,00

Jaguariúna, 24 de maio de 2019

Marca Emília Peçanha de Oliveira Sirva

Secretária de Gabinete

O RECADASTRAMENTO SERÁ ON-LIDE, NA PÁGINA

DO JAGUARPREV. SEGUINDO OS SEGUINTES PASSOS;

ACESO o ENDEREÇO wwx#mAcuAntUNÁSnCOUaRDACUAnPncv

Ao entrar [lã página clique na opção cadastro e aa abrir
a nova pagina. insira os dados solicitados.

No caso de não ter sido criada a senha. uüflze a sua
data de nascimento corri 8 dígltas.

E permitida apenas alterar endereço e telefone.

Em caso de divergência de dados, o servidor atlvo
beneficiário, aposentada ou pensionista deverá
dirigir-se até o Jaguarprev. portando os documentos
comprobatórias para reüflcaçãa

NQ CASO DO SERVIDOR QU 8€NeFICIÁR}O NÃO TER ACESSO
A tNTtKNET O RECAOASTRAMENT0 DEVERÁ SER FEITO
PESSOALMENTE NA SEDE DO JAGUARPREU

M4t5 ttür:0KmÀÇãÉsé
Desegund:a ãsexta-feira
Horário: 08 às í? h$ü$
Rua Cü!. Amânclo Btleíto. 735
Cena G aguadúnR/$P
Telefone: {lg} 3&37.3st7
iaguõrpfev liaguariuná.sp.gaubr


