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TERMODEHOMOLOGAÇÃO

PROCEDIMENTO LICITATOR10 NO 410/ 2022

PREGÃO ELETRÕNICO NO 1 18/ 2022

Mana Emilia Peçanha de Oliveira Silva, Secretária de Gabinete do Município de
Jaguariúna, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, HOMOLOGA o certame

licitatório PREGÃO ELETRÕNICO 118/ 2022, que tem por objeto ''Prestação de

serviços de sistema de gerenciamento eletrõnico e controle de manutenção

preventiva e corretiva, serviço de guincho, fornecimento de óleo, lubrificantes,

pneus, peças e demais insumos necessários a manutenção de veículos,

maquinários e equipamentos pertencentes à frota da Prefeitura do Município de

Jaguariúna e Convênios.", em favor da licitante a seguir com respectivo valor global:

CNoPJ::25.165.749/0001.10 A E ADMINISTRACAO DE BENEFÍCIOS EIREU

Valor Global Fornecedor: R$ 1.352.646,57 (Hum Milhão, Trezentos e Cinquenta e Dois
Mil, Seiscentos e Quarenta e Seis Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

Jaguariúna - SP, 8 de dezembro de 2022

Mana Emilia Peçanha de Oliveira Silva

Secretária de Gabinete
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de -23,03%.
Aline Fernanda Arruda Leite Coutinho - Pregoeira
Mana Emília Peçanha de Oliveira Silva - Secretári?,.gg..

Gabinete...,.--5

INDEFERIDO

d) o benefício será cancelado se. ao final do ano letivo,
o aluno somar mais que 03 (três) reprovaçoes em
disciplinas do curso de graduação;

e) o prazo de interposição de recursos será de 03 (três)
dias corridos, podendo ser aditada a forma digital;

f) adição de meios digitais nas fases de divulgação.
nscrição, documentação, comprovação, recurso,

julgamento, resultado e acompanhamento.
Art. 2e Os demais critérios e condições nãa

excepcionados nesta lei deverão ser obedecidas na forma
da Lei Municipal ng 2.450, de 06 de dezembro de 2017.

Art. 3Q A excepcionalidade estabelecida nesta lei
vigorará somente para o processo seletivo tendente à
concessão das bolsas parciais de estudo para o exercício de
2023.

Art. 4e Esta lei poderá ser regulamentada por decreto
do Executivo.

Art. 5Q Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 24 de
novembro de 2022.

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS
Prefeito

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E
RECONHECIMENTO DE DIVIDA

Processo Administrativo nQ 19.224/2022.
Contrato nQ 008/2018.

Devedor: Prefeitura do Município de Jaguariúna.
Credor: ACC Tecnologia Comercio e Serviços Ltda. - ME
Objeto: Locação de sistema de processamento

lsoftware) de autuações, solução de backup de
informações, apoio as atividades finalísticas da
municipalidade, compreendendo apoio técnico e
administrativo, no período compreendido de 18/06/2022 a
17/10/2022.

Valor global: R$ 82.400,00.
Secretaria de Mobilidade Urbana, 08 de dezembro de

2022
José Ricardo Cortez

Secretário de Mobilidade Urbana
de 05 de dezembro de 2022
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MARCIO GUSTAyO BERNARDES REIS, Prefeito do
Município de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso
das atribuições que Ihe são conferidas por lei, e de
conformidade com as Leis Municipais nQs 2.450, de 06 de
dezembrode2017,e .de dedezembrode

DECRETA:

Art. IQ Estarão abertas as inscrições referentes ao
processo seletivo para concessão de bolsas parciais de
estudo do Programa Municipal Universidade para Todos -
ProUni Municipal 2023, nos termos e condições das Leis
Municipais ReS 2.450, de 06 de dezembro de 2017. e

de de dezembro de 2022..
5 1e As inscrições serão realizadas digitalmente, das

00;01 horas do dia 09/12/2022 até as 23:59=59 horas do dia
1 8/ 1 2 /2 0 2 2 . a tra v é s d olink

nid
$ 2Q Os requisitos para inscrição e documentação a ser

apresentada constam das Leis Municipais n9s 2.450/2017 e
/2022.

$ 3Q Para os alunos que estão cursando. neste exercício
de 2022. o ensino superior no IEJ e desejarem inscrever-se
neste processo de seleção visando a continuidade do
mesma curso de ensino superior, será admitida a
declaração de matrícula onde conste a regularidade do
aluno no ano letivo de 2022, no entanto, a inscrição será
indeferida caso não se constate o pagamento integral da
matrícula para o exercício de 2023 no IEJ até o dia

2022
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MARCIO GUSTAyO BERNARDES REIS. Prefeito da
Município de Jaguariúna. Estado de São Paulo etc.,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciona e promulgo a seguinte lei:

Art. lg Excepcionalmente para as bolsas parciais de
estudo a serem ofertados para o ano de 2023, os critérios e
condições estabelecidos na Lei Municipal nQ 2.450. de 06 de
dezembro de 2017. sofrerão as seguintes alterações:

a) a inscrição para o processo seletivo poderá ser na
forma digital, a ser efetuada pelo candidato;

b} os documentos deverão ser anexados ao sistema
digital, cuja responsabilidade pela veracidade e
autenticidade é do candidato;

c) serão admitidas até 03 (três) reprovações constantes
no histórico escolar para o curso de graduação frequentada

a que se pretende a bolsa, cuja pontuação será atribuída da
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