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PODER EXECUTIVO DE JAGUARIÚNA
Secretaria de Governo
LEI Nº 2.695, de 19 de junho de 2020.
(De autoria do Vereador Alfredo Chiavegato Neto – PTB).
Institui o mês “Maio Laranja” dedicado
ao combate e conscientização contra o
abuso e a exploração sexual de crianças
e adolescentes.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, Prefeito do
Município de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc.,
FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º Fica instituído o mês de maio como o Mês “Maio
Laranja”, com o objetivo de conscientizar contra o abuso e a
exploração sexual infantil.
Art. 2º Serão realizadas anualmente, no mês de maio,
atividades para a conscientização sobre a importância
do combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e
adolescentes.
§ 1º Para o desenvolvimento das ações que trata o artigo
2°, podem ser adotadas as seguintes medidas:
I – realização de palestras, eventos e atividades educativas
sobre o tema;
II – veiculação de campanhas de mídia e disponibilização
à população de informações em banners, folders e outros
materiais ilustrativos e exemplificativos sobre a prevenção
e o combate ao abuso, violência e exploração sexual contra
crianças e adolescentes, que contemplem a generalidade do
tema;
III – iluminação e/ou decoração de espaços com a cor
laranja; e
IV – realização de atos lícitos e úteis para a consecução
dos objetivos desta Lei.
Art. 3º O Poder Executivo Municipal pode adotar medidas
e disponibilizar os meios necessários para o cumprimento do
disposto nesta Lei.
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suplementadas se necessário.
Art. 5º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no
que couber.
Art. 6º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 19 de junho de
2020.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS
Prefeito
Publicada no Departamento de Expediente e Registro da
Secretaria de Governo, na data supra.
VALDIR ANTONIO PARISI
Secretário de Governo
.............................................................................................................................................

PORTARIA Nº 675, de 19 de junho de 2020.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, Prefeito do
Município de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de
suas atribuições legais,
RESOLVE:
Nomear DOUGLAS LUCAS DE SOUZA, R.G. nº
48.896.766-1 SSP/SP, para exercer o cargo de Chefe de
Equipe, R$ 2.936,88 (dois mil, novecentos e trinta e seis reais
e oitenta e oito centavos), junto a Secretaria de Negócios
Jurídicos.
PORTARIA Nº 676, de 19 de junho de 2020.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, Prefeito do
Município de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de
suas atribuições legais,
RESOLVE:
Designar DOUGLAS LUCAS DE SOUZA, R.G. nº
48.896.766-1 SSP/SP, para, sem prejuízo de suas funções de
Chefe de Equipe e sem prejuízo de seus vencimentos e demais
vantagens, responder, interinamente, pelo Departamento
Consultivo, no período de licença da servidora RAFAELA
CATÃO PIRES BERGAMASCO.
.............................................................................................................................................

Art. 4º As despesas decorrentes da implantação desta Lei
ocorrerão por conta das dotações orçamentárias próprias,
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
Publicação Oficial da Prefeitura de Jaguariúna, conforme Lei Municipal 2.567, de 08 de janeiro de 2019
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Secretaria de Administração e Finanças Departamento de Licitações e Contratos
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2020 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, torna público e
para conhecimento dos interessados que encontra-se aberto
nesta Prefeitura, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020, cujo
objeto é o fornecimento eventual a parcelado de materiais e
medicamentos, conforme demais especificações descritas no
Edital. A data da sessão pública para a disputa de preços se
dará no dia 17 de julho 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 23 de junho
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, 19 de Junho de 2020.
Antonia M. S. X. Brasilino
Departamento de Licitações e Contratos
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eletrônico: rafael_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br.
Jaguariúna, 19 de Junho de 2020.
Antonia M. S. X. Brasilino
Departamento de Licitações e Contratos
AVISO NOVA DATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 034/2020 - EXCLUSIVO PARA
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, torna público e para
conhecimento dos interessados que houve uma antecipação
da data de abertura do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2020,
cujo objeto é a aquisição de materiais diversos – madeiras,
reguladores, massa para drywall, parafusos, cabos flexíveis,
etc., conforme demais especificações descritas no Edital. A
nova data da sessão pública para a disputa de preços se dará no
dia 09 de julho de 2020, às 09:00 horas, no Portal de Compras
do Governo Federal (www.comprasgovernamentais.gov.br).
O novo Edital completo, somente com alteração das datas
poderá ser consultado e adquirido nos sites www.licitacoes.
jaguariuna.sp.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br a
partir do dia 22 de junho 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: rafael_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br.
Jaguariúna, 19 de Junho de 2020.

AVISO DE 2ª ALTERAÇÃO E REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2020
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, torna público e
para conhecimento dos interessados que encontra-se reaberto
nesta Prefeitura, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2020, cujo
objeto é o serviço de acesso à internet através de link de
dados com IP dedicado com velocidades fornecida via fibra
óptica FIM a FIM, com redundância na infraestrutura (com
dois caminhos distintos entre provedor e o local de instalação)
incorporando a rede da Prefeitura do Município de Jaguariúna
à uma rede de dados através de links de fibra óptica até a
central da empresa responsável pelo provimento da internet,
conforme demais especificações descritas no Edital. A nova
data da sessão pública para a disputa de preços se dará
no dia 14 de julho de 2020, às 09:00 horas, no Portal de
Compras do Governo Federal (www.comprasgovernamentais.
gov.br). O novo Edital completo poderá ser consultado e
adquirido nos sites www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br e
www.comprasgovernamentais.gov.br a partir do dia 22 de
junho 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

Antonia M. S. X. Brasilino
Departamento de Licitações e Contratos
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 045/2020 – COM ITEM COTA
PRINCIPAL / 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 045/2020, cujo
objeto é o fornecimento de até 28.992 litros de leite fluído,
conforme demais especificações descritas no Edital. A data
da sessão pública para a disputa de preços se dará no dia
15 de julho 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 23 de junho
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: ricardo_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br.
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Jaguariúna, 19 de junho de 2020.
Antonia M. S. X. Brasilino
Departamento de Licitações e Contratos
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 048/2020 – COM ITEM COTA
PRINCIPAL / 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 048/2020, cujo
objeto é o fornecimento de até 1.800 recargas de gás P13,
conforme demais especificações descritas no Edital. A data
da sessão pública para a disputa de preços se dará no dia
16 de julho 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 23 de junho
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: ricardo_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br.
Jaguariúna, 19 de junho de 2020.
Antonia M. S. X. Brasilino
Departamento de Licitações e Contratos
AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020
Procedimento Licitatório nº 198/2020
No décimo nono dia do mês de junho do ano de dois
mil e vinte às 09:30 horas, na sala das Comissões, reuniuse a Comissão Permanente de Licitações com a presença
dos seus membros para realização de sessão pública para
abertura dos envelopes de Habilitação da Tomada de Preços
acima mencionada. Após as análises de praxe a Comissão
Permanente de Licitações resolveu unanimemente habilitar a
única empresa participante: Marciano Alves de Carvalho – CNPJ
nº 15.246.799/0001-78 nos termos da Ata circunstanciada da
Sessão Pública. 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 22/06/2020, primeiro dia útil subsequente à data da última
publicação, ficando desde já aprazada data para Sessão
pública para abertura dos envelopes Proposta de preços para
o dia 29/06/2020 às 09 horas.
Comissão Permanente de Licitação, 19 de junho de 2020.
Renato Ribeiro Goivinho
Presidente
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