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Jaguariúna- SP /

Protocolo n' 130/2019.

Interessado: SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER

Assunto: Eventual contratação de Serviços de Arbitragem em modalidades

esportivas -- SEJEL.

Vistos etc.,

Diante dos fatos noticiados pela Diretora do Departamento de Licitações e

Contratos às fls. 237, que narra os comportamentos inadequados de licitantes, que

impediram o acesso de interessados à sala em que estava sendo realizado a sessão n'

001 do Pregão Presencial n' 079/2019, DETERMINO a anulação da referida sessão

e a publicação do Edital para realização de nova sessão, que deve ser acompanhada

de reforço da Policia Municipal, para assegurar a livre participação dos interessados

e garantir a ordem.

Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 28 de junho de 2019.

Secretária de Gabinete
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AVISO DE I' ALTERAÇÃO E REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N' 073/201 9
A Prefeitura do Município de Jaguaríúna, torna público e para conhecimento dos
interessados que encontra-se reaberto nesta Prefeitura, PREGÃO PRESENCIAL N'
073/2019, cujo objeto é a aquisição de aeradores e misturadores para as Estações de
Tratamento de Esgoto, conforme demais especificações descritas no Edital. A nova data
para o credenciamento e o recebimento dos envelopes se dará no dia 17 de julho de
2019 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. ou obtido através do site

a partir do dla 01 de Julho de 2019. Maiores
informações poderão ser obtidas pelos telefones:(1 9) 3867-9801 , com Allne,(19) 3867-
9780, com Antõnia. (19) 3867-9707, com Esther, (19) 3867-9792, com Ricardo, (19)
3867-9807, com Nayma, (19) 3867-9757. com Henrique, (19) 3867-9708. com Rafael,
(1 9) 3867-9760, com Luciano, (1 9) 3867-9825, com Renato ou pelo endereço eletrânico
esther(âZíaa ua duna.se.aov. br.
Jaguariúna, 28 de Junho de 2019.
Antonia M. S. X. Brasilino
Departamento de Licitações e Contratos
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AVISO DEABERTURA DELICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N' 092/2019 - EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS
A Prefeitura do Município de Jaguariúna. torna público e para conhecimento dos
interessados que encontra-se aberto nesta Prefeitura, PREGÃO PRESENCIAL NO
092/2019, cujo objeto é o fornecimento eventual e parcelada de copos e garrafas de
água mineral, conforme quantidades e demais especificações descritas no Edital. A data
para o credenciamento e o recebimento dos envelopes se dará no día 17 de julho de
2019 às 14:00 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 através do site
wvwv.lictacoes.laauariuna.se.aov.br a partir do dia 01 de julho de 2019. Maiores
informações poderão ser obtidas pelos telefones:(19) 3867-9801 , com Aline,(19) 3867-
9780, com Antõnia, (19) 3867-9707, com Esther, (19) 3867-9792, com Ricardo, (19)
3867-9807, com Nayma, (19) 3867-9757. com Henrique, (19) 3867-9708, com Rafael.
(19) 3867-9760. com Luciano,(19) 3867-9825, com Renato ou pelo endereço eletrõnico:
henrlclue licitacoes(@iac] ua duna .se .aov.br
Jaguariúna, 28 dejunho de 2019.
Antonia M. S. X. Brasilíno
Departamento de Licitações e Contratos
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AVISO DEANULAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N' 079/201 9
Torna-se público e para conhecimento dos interessados que o Pregão acima
mencionado. cujo objeto é a eventual prestação de serviços de arbitragem para diversas
modalidades esportivas (futsal, voleibol. básquete, bicha, futebol, jiu-jitsu, rúgbi, vólei
de praia, dama e xadrez), foi anulado por motivos insertos no processo licitatório.
Jaguariúna, 28 de Junho de 2019.
Mana Emilla Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N' 047/2019.
Torna-se público e para conhecimento dos interessados que o Pregão acima
mencionado, que tem por objeto "Fornecimento de Licença de Uso de Software


