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PODER EXECUTIVO DE JAGUARIÚNA
Secretaria de Governo
PORTARIA Nº 560, de 22 de maio de 2020.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, Prefeito do
Município de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de
suas atribuições legais,
Considerando a necessidade de contratação imediata e
temporária de profissionais da área de Obras e Serviços para o
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus (COVID-19);
Considerando o Decreto Municipal nº 4.147, de 15 de março
de 2020, que cria o Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao
Coronavírus (COVID - 19) e dá outras providências;
Considerando o Decreto Municipal nº 4.150, de 18 de
março de 2020, que define medidas para o enfrentamento da
pandemia decorrente do coronavírus (COVID-19), e dá outras
providências.
Considerando que a situação demanda o emprego urgente
de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos,
danos e agravos à saúde pública.
RESOLVE:
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contagem de pontos, obedecendo fielmente os ordenamentos
legais e, caso necessário, solicitar assessoria de outras
secretarias para o bom desempenho de suas atribuições.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
PORTARIA Nº 561, de 22 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, bem como o Protocolo PMJ nº 5.830/2020,
RESOLVE:
Conceder a servidora HELOISA RAIMUNDO DE
OLIVEIRA, matrícula funcional 2.864, R.G. nº 40.432.211-6,
Assistente de Gestão Pública, lotado na Secretaria de Turismo
e Cultura, LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE, relativa ao
1º (primeiro) período aquisitivo de efetivo serviço público, com
fruição a partir de 22 de maio de 2020 e pelo período de 30
(trinta) dias.
.............................................................................................................................................

Art. 1º Criar a Comissão para acompanhamento do
Processo Seletivo Simplificado de Contratação de Profissionais
da Secretaria de Obras e Serviços nº 003/2020, por prazo
determinado, Protocolo PMJ nº 6.353/2020.
Art. 2º Nomear os membros para compor essa Comissão,
conforme abaixo, sob a presidência do primeiro:
a)

Maria Cecília Vicente, R.G. nº 18.672.175-4;

b)

Mércia Regina Almeida Santos – R.G. nº 19.373.002-

c)

Vagner Borges da Silva – R.G. nº 29.295.100-0;

d)

Thiago Alface Chiavegato – R.G. nº 30.434.183-6.

9;

Art. 3° A Comissão compete promover a realização
do processo seletivo de pontos, conforme edital, emitindo
julgamentos e deliberando sobre os casos omissos.
Art. 4° Ao Presidente da Comissão compete todas as
providências para a realização do processo seletivo de

Secretaria de Administração e Finanças Departamento de Licitações e Contratos
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2020 – COM ITEM COTA
PRINCIPAL E ITEM COTA RESERVADA ME/EPP
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, torna público e
para conhecimento dos interessados que encontra-se aberto
nesta Prefeitura, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2020, cujo
objeto é o fornecimento de cestas básicas, conforme demais
especificações descritas no Edital. A data da sessão pública
para a disputa de preços se dará no dia 01 de junho de 2020,
às 13:00 horas (Lei 13.979/2020 Art. 4º-G - §1º), 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 26 de maio
de 2020. Maiores informações poderão ser obtidas pelos
telefones: (19) 3867-9801, com Aline, (19) 3867-9780, com
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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: henrique_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br.
Jaguariúna, 22 de maio de 2020.
Antonia M. S. X. Brasilino
Departamento de Licitações e Contratos
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jaguariuna.sp.gov.br. O Edital poderá ser consultado e
adquirido através do site www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br,
a partir do dia 28 de abril de 2020. Mais informações poderão
ser obtidas pelos telefones: (19) 3867-9801, com Aline, (19)
3867-9780, com Antônia, (19) 3867-9825, com Renato, (19)
3867-9792, com Ricardo, (19) 3867-9757, com Henrique, (19)
3867-9707, com Esther, (19) 3867-9760, com Luciano, (19)
3867-9807, com Nayma, ou (19) 3867-9708, com Rafael, ou
pelo endereço eletrônico: esther@jaguariuna.sp.gov.br.
Jaguariúna, 22 de maio de 2020.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 035/2020 – SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS - COM ITEM COTA PRINCIPAL E
ITEM COTA RESERVADA EXCLUSIVO ME/EPP
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, torna público e
para conhecimento dos interessados que encontra-se aberto
nesta Prefeitura, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2020, cujo
objeto é o registro de preços de embalagens para marmitex,
conforme demais especificações descritas no Edital. A data
da sessão pública para a disputa de preços se dará no dia
01 de junho de 2020, às 15:00 horas (Lei 13.979/2020 Art.
4º-G - §1º), 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
26 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: henrique_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br.
Jaguariúna, 22 de maio de 2020.
Antonia M. S. X. Brasilino
Departamento de Licitações e Contratos
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 007/2020
A Prefeitura do Município de Jaguariúna torna público e
para conhecimento dos interessados que se encontra aberta
nesta Prefeitura, TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020, cujo
objeto é a prestação de serviços de obras para execução de
adequação para acessibilidade das salas de aula da E.M. Pref.
Francisco Xavier Santiago, com fornecimento de material, mão
de obra e equipamentos necessários, conforme descrito no
Edital. O encerramento se dará no dia 19 de Junho de 2020,
às 09:00 horas. Poderão participar da licitação as empresas
que possuem o Certificado de Registro Cadastral (CRC) desta
Prefeitura, e as que apresentarem e protocolarem toda a
documentação necessária para o cadastro, até o terceiro dia
anterior à data de recebimento dos Envelopes, ou seja, até
o dia 16 de Junho de 2020 às 16:00 horas. A documentação
para CRC deverá ser encaminhada por meio eletrônico aos
e-mails protocolo@jaguariuna.sp.gov.br e monica.protocolo@

Antonia M. S. X. Brasilino
Departamento de Licitações e Contratos
AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020
Procedimento Licitatório nº 187/2020
No vigésimo segundo dia do mês de maio do ano de dois mil
e vinte às 16:00 horas, na sala de sessões do Departamento
de Licitações e Contratos, reuniu-se a Comissão Permanente
de Licitação tendo um de seus membros representado por seu
suplente, a saber Rafael Belluco Guerrini representado por
Ricardo Moreira Barbosa, de acordo com a Portaria 395/2020,
para realização do julgamento e deliberação quanto à
habilitação/inabilitação dos licitantes participantes do certame
bem como leitura do relatório da Secretaria de Administração
e Finanças. Ambos participantes, a saber, as empresas Natieli
Aparecida Ferreira – EPP – CNPJ 15.027.801/0001-18 e
Wanx Construtora LTDA – CNPJ 30.126.604/0001-40 foram,
unanimemente, considerados inabilitados nos termos da
Ata circunstanciada da Sessão ocorrida para julgamento de
habilitação no dia 22/05/2020 às 16 horas. Fica aberto o prazo
recursal nos termos do art. 109, I, alínea “a” da lei 8666/93,
de 05 (cinco) dias úteis, com relação a este julgamento,
começando ele a correr a partir do dia 26/05/2020, primeiro
dia útil subsequente à data da última publicação.
Comissão Permanente de Licitação, 22 de maio de 2020.
Renato Ribeiro Goivinho
Presidente
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2020
Torna-se público e para conhecimento dos interessados
que o Pregão Eletrônico acima mencionado, que tem como
objeto “Prestação de serviços de solução de impressões,
digitalizações e reproduções, sem obrigatoriedade de
franquia de cópias/impressões, incluindo a disponibilidade de
equipamentos novos, software de gerenciamento de ativos e
bilhetagem das páginas, serviços de manutenção preventiva
e corretiva nos equipamentos, treinamento de usuários,
fornecimento e reposição de peças e suprimentos, exceto
papel”, cuja abertura de envelopes ocorreria dia 25 de maio de
2020, às 09:00 horas, encontra-se SUSPENSO, por motivos
insertos no processo licitatório. Maiores informações poderão
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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) 3867-9825, com Nayma, (19)
3867-9757, com Henrique, ou pelo endereço eletrônico: rafael_
licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br e/ou esther@jaguariuna.
sp.gov.br
Jaguariúna, 22 de maio de 2020.
Antonia M. S. X. Brasilino
Departamento de Licitações e Contratos
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO DO
CONTRATO Nº 037/2020
DISPENSA Nº 009/2020
CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Jaguariúna
CONTRATADA: COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR
BANDEIRANTE – COHAB BANDEIRANTE - CNPJ
46.065.546/0001-21.
Objeto: Elaboração de estudo preliminar para implantação
de aproximadamente 120 unidades habitacionais populares e
de interesse social, tipo casa térrea, em condomínio horizontal
no imóvel objeto da matrícula 17.901 do Oficial de registro de
Imóveis de Jaguariúna.
Fica prorrogada a vigência do Contrato por mais 20 (vinte)
dias, a partir de 23 de maio de 2020.
PARÁGRAFO ÚNICO. O prazo de execução do objeto e
o de cumprimento das demais obrigações contratuais ficam
prorrogados na mesma medida do caput.
Continuam em vigor todas as outras cláusulas e condições
do contrato e do correlato processo administrativo.
Secretaria de Gabinete, 21 de maio de 2020.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete
............................................................................................................................................
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