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PODER EXECUTIVO DE JAGUARIÚNA
Secretaria de Governo
PORTARIA Nº 532, de 15 de maio de 2020.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, Prefeito do
Município de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso
de suas atribuições legais, especialmente, o contido no
art. 224 e ss. da Lei Complementar Municipal nº 209/2012
(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais) e com base na
Certidão de Tempo de Serviço, e considerando as medidas
de enfrentamento da pandemia do coronavírus – COVID 19,
estabelecidas no Decreto Municipal nº 4.150, de 18 de março
de 2020, e tendo em vista o Protocolo nº 5235/2020,
RESOLVE:
Conceder a servidora LEIA MARIA APARECIDA PIRES
CRANCHI, matrícula funcional 3.830, R.G. nº 8.635.609-4,
Agente de Apoio à Saúde, lotada na Secretaria de Saúde,
LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE, relativa ao 1º
(primeiro) período aquisitivo de efetivo serviço público, com
fruição a partir de 15 de maio de 2020 e pelo período de 60
(sessenta) dias.

Ano VI | Edição nº 464

2020.
.............................................................................................................................................

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2020
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, torna público e
para conhecimento dos interessados que encontra-se aberto
nesta Prefeitura, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2020,
cujo objeto é o fornecimento de até 21.600kg de policloreto
de alumínio – PAC à 18%, conforme demais especificações
descritas no Edital. A data da sessão pública para a disputa
de preços se dará no dia 08 de junho de 2020, às 09:00
horas, no Portal de Compras do Governo Federal (www.
comprasgovernamentais.gov.br). O Edital completo poderá ser
consultado e adquirido nos sites www.licitacoes.jaguariuna.
sp.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br a partir do dia
19 de maio de 2020. Maiores informações poderão ser obtidas
pelos telefones: (19) 3867-9801, com Aline, (19) 3867-9780,
com Antônia, (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
eletrônico: esther@jaguariuna.sp.gov.br.
Jaguariúna, 15 de Maio de 2020.
Antonia M. S. X. Brasilino
Departamento de Licitações e Contratos

PORTARIA Nº 533, de 15 de maio de 2020.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, Prefeito do
Município de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso
de suas atribuições legais, especialmente, o contido no
art. 224 e ss. da Lei Complementar Municipal nº 209/2012
(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais) e com base na
Certidão de Tempo de Serviço, e considerando as medidas
de enfrentamento da pandemia do coronavírus – COVID 19,
estabelecidas no Decreto Municipal nº 4.150, de 18 de março
de 2020, e de acordo com o Protocolo nº 12.391/2017,
RESOLVE:
I-Conceder ao servidor JORGE LUIS OLIVEIRA AJUB,
matrícula funcional 1.486, R.G. nº 7.840.056, Médico, lotado na
Secretaria de Saúde, LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE,
relativa ao 1º (primeiro) período aquisitivo de efetivo serviço
público, com fruição a partir de 1º de junho de 2020 e pelo
período de 30 (trinta) dias.
II- Esta Portaria surtirá efeito a partir de 1º de junho de

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2020
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, torna público e
para conhecimento dos interessados que encontra-se aberto
nesta Prefeitura, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2020, cujo
objeto é o fornecimento de até 50.000kg de polímero catiônico
em emulsão, conforme demais especificações descritas no
Edital. A data da sessão pública para a disputa de preços se
dará no dia 04 de junho de 2020, às 09:00 horas, no Portal de
Compras do Governo Federal (www.comprasgovernamentais.
gov.br). O Edital completo poderá ser consultado e adquirido
nos sites www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br e www.
comprasgovernamentais.gov.br a partir do dia 19 de maio
de 2020. Maiores informações poderão ser obtidas pelos
telefones: (19) 3867-9801, com Aline, (19) 3867-9780, com
Antônia, (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
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Luciano, (19) 3867-9825, com Renato ou pelo endereço
eletrônico: esther@jaguariuna.sp.gov.br.
Jaguariúna, 15 de Maio de 2020.
Antonia M. S. X. Brasilino
Departamento de Licitações e Contratos
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 029/2020
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, torna público e para
conhecimento dos interessados que encontra-se aberto nesta
Prefeitura, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2020, cujo objeto
é o fornecimento de até 7.000kg de antiespumante à base de
água, isento de silicone e óleos minerais, conforme demais
especificações descritas no Edital. A data da sessão pública
para a disputa de preços se dará no dia 09 de junho de 2020,
às 09:00 horas, no Portal de Compras do Governo Federal
(www.comprasgovernamentais.gov.br). O Edital completo
poderá ser consultado e adquirido nos sites www.licitacoes.
jaguariuna.sp.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br a
partir do dia 19 de maio de 2020. Maiores informações poderão
ser obtidas pelos telefones: (19) 3867-9801, com Aline, (19)
3867-9780, com Antônia, (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 eletrônico: esther@jaguariuna.sp.gov.br.
Jaguariúna, 15 de Maio de 2020.
Antonia M. S. X. Brasilino
Departamento de Licitações e Contratos
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