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Leis

Administração Direta

Decretos

L E I   Nº   6.141/2017
Reajusta os subsídios dos Secretários da Prefeitura Municipal de Jacareí, a partir de 1º de 
março de 2017.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕESQUELHESÃO 
CONFERIDAS PORLEI, FAZ SABERQUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA 
E PROMULGA A SEGUINTELEI:
Art. 1° Os subsídios mensais dos Secretários da Prefeitura Municipal de Jacareí fi cam reajustados 
em 6% (seis por cento), a partir de 1º de março de 2017, inclusive, a título de revisão geral anual 
prevista no inciso X do artigo 37 e no § 4º do artigo 39 da Constituição da República Federativa 
do Brasil.
Parágrafo único.  O índice de que trata este artigo acompanha o mesmo concedido aos servidores 
públicos ativos, inativos e pensionistas da Administração Direta, autárquica e fundacional do 
Município de Jacareí, através de lei correspondente.
Art. 2º As despesas advindas da execução desta Lei correrão por conta de dotação constante do 
orçamento vigente, suplementada se necessário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ, 22 DE JUNHO  DE 2017.
IZAÍAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito Municipal
AUTORIA: VEREADORES LUCIMAR PONCIANO LUIZ, ABNER DE MADUREIRA E DRA. 
MÁRCIA SANTOS (MESA DIRETORA DO LEGISLATIVO).

L E I   Nº   6.142/2017
Reajusta o vencimento dos Presidentes das Autarquias e Fundações do Município de 
Jacareí, a partir de 1º de março de 2017.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕESQUELHESÃO 
CONFERIDAS PORLEI, FAZ SABERQUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA 
E PROMULGA A SEGUINTELEI:
Art. 1° O padrão de vencimento de todos os Presidentes das Autarquias e Fundações do Município 
de Jacareí, fi ca reajustado em 6% (seis por cento) a partir de 1º de março de 2017, inclusive.
Art. 2º As despesas advindas da execução desta Lei correrão por conta de dotação constante do 
orçamento vigente, suplementada se necessário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ, 22 DEJUNHO DE 2017.
IZAÍAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito Municipal
AUTOR: PREFEITO MUNICIPAL IZAÍAS JOSÉ DE SANTANA.

DECRETO Nº 193, DE 19 DE JULHO DE 2017.
Fica retifi cado o Decreto n° 181, de 26 de maio de 2017.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ, usando das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, e
CONSIDERANDO o disposto no Processo Administrativo n° 0000027437/2016 - AB/SARH; 
D E C R E T A:
Art. 1º  Fica retifi cado o preâmbulo e o artigo 1° do Decreto n° 181/2017, passando a vigorar com 
a seguinte redação:
“Autoriza o fechamento do Loteamento Jardim Vem Viver Jacareí, concede o uso das áreas púbicas 
e dá outras providências.
.........
Art. 1° Fica autorizado o fechamento parcial do Loteamento Jardim Vem Viver Jacareí, envolvendo 
o entorno de 386 (trezentos e oitenta e seis) lotes, que constituem a parte fechada do loteamento, 
bem como as áreas públicas de 120.865,62 m², com área total assim descrita”.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 19 de junho de 2017.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí

DECRETO Nº 194, DE 21 DE JUNHO DE 2017.
Dispõe sobre a criação e implementação do Programa Bem Morar, seus benefi ciários e dá outras 
providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ, usando das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, e 
CONSIDERANDO que a moradia digna constitui direito social a ser garantido a todos os cidadãos, 
como bem esclarece o artigo 6º da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que cabe ao Prefeito do Município, segundo a Lei Orgânica Municipal em seu 
artigo 61, inciso VI, expedir decretos que versem sobre interesses do Município e prover serviços 
públicos;
CONSIDERANDO a necessidade de readequação e atualização dos programas habitacionais do 
Município referente à intervenção específi ca nas condições precárias de habitabilidade, salubridade, 
acessibilidade e segurança física de moradia;
CONSIDERANDO a vigência da Lei no 4.746, de 15 de dezembro de 2003;
DECRETA:
Art. 1º Fica criado o Programa Bem Morar tendo como fi nalidade a concessão de material de 
construção, assistência técnica gratuita para elaboração de projeto, execução de reforma e 
regularização da edifi cação de residências de famílias de baixa renda, sob fi scalização da 
Administração Pública, através da Fundação Pró-Lar de Jacareí.
Art. 2º O Programa Bem Morar tem o objetivo:
I - fornecer assistência técnica com o intuito de assegurar o direito à moradia segura e digna; 
II - adquirir materiais de construção destinados à reforma; 
III - aproveitar e qualifi car o uso racional do espaço edifi cado e de seu entorno, bem como dos 
recursos humanos, técnicos e econômicos empregados no projeto de reforma; 

IV - formalizar o processo de reforma perante o Poder Executivo Municipal e outros órgãos públicos; 
V - conscientizar as famílias benefi ciadas sobre a importância de buscar um profi ssional legalmente 
habilitado no momento de construir ou ampliar suas moradias; 
VI - promover a capacitação da mão de obra local; 
VII - estimular a participação popular e voluntária em projetos sociais, fortalecendo vínculos 
comunitários. 
§ 1º Para este programa, os custos relacionados à reforma devem corresponder, no máximo, ao 
valor de 10 (dez) salários mínimos.
§ 2º A assistência técnica abrange todos os trabalhos de projeto, acompanhamento e execução 
da obra a cargo dos profi ssionais das áreas de arquitetura e urbanismo, engenharia e técnicos de 
edifi cação necessários para a reforma. 
§ 3º Entende-se como reforma apenas intervenções de baixa complexidade técnica que busquem 
sanar problemas de salubridade e segurança.
§ 4º Não estão contemplados trabalhos de edifi cação, ampliação ou regularização fundiária da 
habitação. 
§ 5º É vedada a utilização da concessão do benefício do Programa em imóveis de natureza 
exclusivamente comercial. 
Art. 3º Pode ser benefi ciário do Programa Bem Morar o munícipe que preencha e comprove, 
através de documentos, os seguintes requisitos:
I - residir no Município há pelo menos 3 (três) anos;
II - residir no imóvel objeto da reforma há pelo menos 3 (três) anos;
III - ser proprietário de um único imóvel e nele resida;
IV - o imóvel não possuir pendências jurídicas; 
V - em caso de imóveis fi nanciados, estar adimplente com as prestações;
VI - estar inscrito no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal e possuir o Número 
de Identifi cação Social (NIS);
VII - possuir renda familiar mensal de até 3 (três) salários mínimos.
§ 1º Deverá ser conceituado como proprietário o possuidor ou detentor a qualquer título de imóvel 
residencial, em áreas regularizadas ou passíveis de regularização, na forma da lei, excluído o 
ocupante de imóveis alugados:
§ 2º A concessão do benefício está condicionada também à prévia avaliação socioeconômica do 
benefi ciário, a cargo da Administração Municipal.
§ 3º A Administração Municipal se certifi cará da veracidade das informações prestadas e da 
viabilidade técnica da execução da reforma nos moldes do projeto apresentado.
§ 4º O munícipe será benefi ciado uma única vez com o Programa de que trata este Decreto e terá 
seu nome registrado em um cadastro no Município. 
Art. 4º O munícipe interessado em pleitear o benefício disposto deve comparecer junto a Fundação 
Pró-Lar de Jacareí, devidamente acompanhado dos seguintes documentos:
I - número de Identifi cação Social (NIS);
II - comprovante de propriedade ou posse do imóvel objeto da reforma; 
III - comprovante de renda familiar mensal.
Art. 5º As informações prestadas em desacordo com a veracidade dos fatos sujeitam o declarante 
às sanções civis, administrativas e penais cabíveis.
Art. 6º Tem prioridade ao benefício do programa:
I - grupos familiares, cujo responsável pela subsistência seja mulher;
II - grupos familiares, de que façam parte idosos ou pessoas com defi ciência;
III - imóveis localizados em zonas habitacionais declaradas por Lei como de interesse social;
IV – imóveis localizados em área de risco, catástrofes e outras intempéries, classifi cadas deste 
modo pela Defesa Civil do Município.
Art. 7º O valor descrito no art. 2o, §1º serão entregues preferencialmente ao munícipe benefi ciário, 
que deverá abrir uma conta vinculada junto a Caixa Econômica Federal, com autorização para 
movimentação, transferência e pagamento dos materiais de construção a serem utilizados pelo 
benefi ciário, que ao fi nal comprovará os custos através de extrato fi nal para prestação de custos 
junto a Fundação Pró-Lar de Jacareí.
Art. 8º Os serviços relativos à reforma do imóvel podem ser prestados por:
I - profi ssionais inscritos em programas de residência acadêmica em arquitetura e urbanismo, 
engenharia e técnico de edifi cação ou em programas de extensão universitária; 
II – pessoas físicas, na modalidade de serviço voluntário;
III - pessoas jurídicas, previamente cadastradas, selecionadas e contratadas pela Fundação Pró-
Lar de Jacareí, através de chamamento público, na modalidade de serviço voluntário, sob regime 
jurídico das parcerias instituído pela Lei 13.019, de 31 de Julho de 2014 e suas alterações;
IV – organizações da sociedade civil, previamente cadastradas, selecionadas e contratadas pela 
Fundação Pró-Lar de Jacareí, através de chamamento público, sob regime jurídico das parcerias 
instituído pela Lei 13.019, de 31 de Julho de 2014 e suas alterações.
§ 1º As reformas de que tratam este Decreto devem ser acompanhadas por profi ssionais das 
áreas de arquitetura e urbanismo, engenharia ou técnicos de edifi cações, sendo responsáveis pela 
anotação ou responsabilidade técnica, conforme cada órgão de classe.
§ 2º Para a seleção e contratação dos profi ssionais dispostos no inciso II deste artigo, deve ser 
garantida a participação das entidades profi ssionais de arquitetos e engenheiros.  
Art. 9º As empresas, entidades ou profi ssionais que atuem no Programa Bem Morar são 
responsáveis por:
I - realizar o projeto e orçamento para aprovação dos técnicos da Pró-Lar de Jacareí;
II - realizar a gestão da reforma, garantindo o atendimento dos requisitos de prazos, custos e 
qualidade defi nidos e aprovados junto ao benefi ciário e a Pró-Lar de Jacareí no momento da 
concessão do benefício;
III – para as pessoas jurídicas estabelecidas na forma de organizações da sociedade civil, poderão 
adquirir o material de construção e os serviços necessários para cumprimento deste Decreto, 
garantindo qualidade, preços e condições facilitadas de pagamento, e ao fi nal realizar prestação 
de contas;
IV – para as demais pessoas jurídicas, o material de construção a ser adquirido e os serviços 
necessários para cumprimento desta lei serão repassados pela Administração Pública, pela 
Fundação Pró-Lar de Jacareí, através da modalidade de pregão, precedida pelo registro de preços;
V - selecionar profi ssionais da construção civil para atuar de forma voluntária ou remunerada.
Art. 10. O profi ssional responsável pela reforma e o benefi ciário devem preencher um formulário 
de avaliação da reforma, atestando que a mesma foi realizada dentro dos requisitos do projeto. 
Art. 11. É autorizada a prestação de serviço voluntário não remunerado para eventual execução 
do projeto de reforma.
§ 1º O serviço voluntário a que se refere este Decreto tem como características principais:
I - não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afi m 
junto a Prefeitura;
II - é exercido mediante a celebração de termo de adesão entre a Pró-Lar de Jacareí e o voluntário, 
dele devendo constar o objeto e as condições de exercício do serviço.
§ 2º A concessão de meios para a prestação do serviço voluntário, a exemplo de transporte, 
alimentação e uniforme, não descaracteriza sua gratuidade.
§ 3º O serviço voluntário que vier a ser prestado, para os fi ns do disposto neste Decreto, observará 
o contido na Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998.
Art. 12. A capacitação de profi ssionais e da comunidade de que trata este Decreto pode ser 
realizada através de contrato com empresas e parcerias com entidades promotoras de programas 
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Boletim Ofi cial do Município de Jacareí
Criado através da Lei 4.031, de 09 de dezembro de 1997.

Prefeitura Municipal de Jacareí
Praça dos Três Poderes, 73 - Centro - Jacareí (SP) - CEP 12327-170 - Tel: (12) 3955-9000

Secretarias, Autarquias 
e Fundações
Gabinete do Prefeito
Chefe de Gabinete: Claude Mary Moura
Praça dos Três Poderes, 73, 2º andar, Centro.
Telefone: 3955-9111
E-mail: gabinete@jacarei.sp.gov.br

Governo
Secretário: Celso Florêncio de Souza
Praça dos Três Poderes, 73, 2º andar, Centro.
Telefone: 3955-9033
E-mail: governo@jacarei.sp.gov.br

Desenvolvimento Econômico
Secretário: Carlos Amagai
Rua Lamartine Delamare, 153, Centro.
Telefone: 3955-1934
E-mail: desenvolvimento@jacarei.sp.gov.br
 
Saúde
Secretária: Rosana Gravena
Av. Major Acácio Ferreira, 854, Jardim Paraíba. 
Telefone: 3955-9600
E-mail: saude@jacarei.sp.gov.br

Educação
Secretária: Maria Thereza Ferreira Cyrino
Rua Lamartine Delamare, 69, Centro.
Telefone: 3955-9200
E-mail: educacao@jacarei.sp.gov.br

Finanças
Secretário: Cláudio Tosetto
Praça dos Três Poderes, 73, 1º andar, Centro.
Telefone: 3955-9116
E-mail: fi nancas@jacarei.sp.gov.br

Procuradoria Geral do Município
Procuradora geral: Moyra Fernandes
Rua Capitão João José de Macedo, 422, 2º andar, Centro.
Telefone: 3955-9014
E-mail: juridico@jacarei.sp.gov.br

Planejamento
Secretária: Rosa Kasue Saito Sasaki
Rua Lamartine Delamare, 153, Centro.
Telefone: 3955-1900
E-mail: planejamento@jacarei.sp.gov.br

Assistência Social
Secretária: Patrícia Juliani
Rua 13 de Maio, 165, Centro.
Telefone: 3954-2550
E-mail: assistencia@jacarei.sp.gov.br

Infraestrutura
Secretário: Antônio Roberto Martins
Rodovia Presidente Dutra, Km 158,5, Parque Meia Lua.
Telefone: 3954-0460
E-mail: infra.estrutura@jacarei.sp.gov.br

Administração e RH
Secretário: Carlos Felipe Sepinho
Praça dos Três Poderes, 73, 1º andar, Centro.
Telefone: 3955-9115
E-mail: administracao@jacarei.sp.gov.br

Meio Ambiente
Secretária: Rossana Vasques
Av. Eng. Davi Monteiro Lino, 489, Centro
Telefone: 3955-9800
E-mail: meio.ambiente@jacarei.sp.gov.br

Segurança e Defesa do Cidadão
Secretário: Paulo Henrique Domingues
Av. Siqueira Campos, 1.338, Centro.
Telefone: 3954-4450
E-mail: seguranca@jacarei.sp.gov.br

Esportes e Recreação
Secretário: Marcelo Alexandre Bustamante Fortes
Rua Lamartine Delamare, 265, Centro.
Telefone: 3954-2760 / 3954-2761
E-mail: esportes@jacarei.sp.gov.br

Mobilidade Urbana
Secretário: Edinho Guedes
Avenida Malek Assad, 515, Prolongamento do Jd. Santa Maria
Telefone: 3954-2780
E-mail: mobilidade@jacarei.sp.gov.br

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Presidente: Nelson Gonçalves Prianti Junior
Rua Antônio Afonso, 460, Centro
Telefone: 0800 725 0330
E-mail: comunicacao@saaejacarei.sp.gov.br

IPMJ - Instituto de Previdência do Município de Jacareí 
Presidente: Juarez Braga
Rua Antônio Afonso, 513, Centro
Telefone: 3954-3060
E-mail: contato@ipmj.com.br

Fundação Cultural de Jacarehy
Presidente: Fabricius Tremocoldi Stipp
Avenida José Cristóvão Arouca, 40, Centro
Telefone: (12) 3953-3452 /3951-9497 – Fax (12) 3962-1510
E-mail: contato@fundacaocultural.com.br

Fundação Pró-Lar de Jacareí
Presidente:  Rosa de Fátima Rangel França
Avenida Rua José Bonifácio, 37, Centro
Telefone: (12) 3951-6402
E-mail: prolar@jacarei.sp.gov.br

SRJ - Serviço de Regulação de Saneamento de Jacareí
Diretor Presidente: Nelson Aparecido Junior
Rua Armando Sales de Oliveira, 35, Centro
Telefones: (12) 3351-8260 ou 3351-8250
E-mail: contato@srj.com.br 

de capacitação profi ssional, residência ou extensão universitária nas áreas de arquitetura e 
urbanismo, engenharia ou técnico de edifi cações. 
Parágrafo único. A capacitação deverá buscar a inovação tecnológica, a formulação de 
metodologias de caráter participativo e a democratização do conhecimento. 
Art. 13. As despesas decorrentes deste Decreto correrão por conta da dotação orçamentária nº 06 
(Fundação Pró-Lar de Jacareí) 0601 (Presidência da Fundação Pró-Lar Jacareí) 060102 (FHMIS) 
16.482.0014.2206 (manutenção do programa pequenos reparos - FMHIS) .3.3.90.48.00 (outros 
auxílios fi nanceiros – pessoa física), fi cha 24 e 06 (Fundação Pró-Lar de Jacareí) 0601 (Presidência 
da Fundação Pró-Lar Jacareí) 060102 (FHMIS) 16.482.0014.2206 (manutenção do programa 
pequenos reparos - FMHIS).3.3.90.39.00 (outros serviços de terceiro – pessoa jurídica), fi cha 14, 
já previstas no orçamento corrente.
Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 21 de junho de 2017.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí

DECRETO Nº  195,  DE 21  DE  JUNHO   2017.
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ, usando das atribuições que lhe são conferidas pela 
Lei e especifi camente pela Lei nº 6.092, de 19 de dezembro de 2016,
DECRETA: 
Art. 1º Fica aberto nos diversos órgãos da Administração Direta um crédito adicional suplementar 
no valor de R$ 1.197.200,00,00 ( Hum Milhão e Cento e Noventa e Sete Mil e Duzentos Reais), 
destinado ao reforço das seguintes dotações orçamentárias:
477-020902 -08.241.0005.2048 -3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 
JURÍDICA + R$ 25.000,00 
488-020902 -08.243.0005.1040 -4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES + R$ 26.000,00 
496-020902 -08.243.0005.2050 -3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 
JURÍDICA + R$ 12.000,00 
508-020902 -08.243.0005.2075 -3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 
JURÍDICA + R$ 25.000,00 
517-020902 -08.243.0005.2081 -3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 
JURÍDICA + R$ 20.000,00 
522-020902 -08.244.0005.2043 -3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA + R$ 5.000,00 
523-020902 -08.244.0005.2043 -3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 
JURÍDICA + R$ 85.000,00 
529-020902 -08.244.0005.2044 -3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 
JURÍDICA + R$ 25.000,00 
538-020902 -08.244.0005.2051 -3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 
JURÍDICA + R$ 15.000,00 
613-020903 -08.243.0005.2053 -3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 
JURÍDICA + R$ 10.000,00 
644-021001 -15.451.0006.2074 -3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES + R$ 9.000,00 
812-021006 -15.451.0006.1061 -4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO + R$ 595.300,00 
1184-021501 -27.812.0010.2168 -3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA + R$ 63.800,00 
1185-021501 -27.812.0010.2168 -3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 
JURÍDICA + R$ 61.700,00 
1187-021501 -27.812.0010.2170 -3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO + R$ 9.000,00 

1190-021501 -27.812.0010.2170 -3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 
JURÍDICA + R$ 156.000,00 
1251-021601 -04.123.0007.2223 -3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES + R$ 
17.400,00 
1401-020902 -08.243.0005.2054 -3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 
JURÍDICA + R$ 12.000,00 
1407-020901 -11.334.0002.2287 -3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 
JURÍDICA + R$ 25.000,00
Art. 2º As despesas de que tratam o artigo anterior serão cobertas com recursos da anulação 
parcial da seguinte dotação orçamentária:
756-021006 -15.451.0006.1042 -4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO - R$ 4.000,00 
760-021006 -15.451.0006.1042 -4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES - R$ 5.000,00 
764-021006 -15.451.0006.1044 -3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO - R$ 20.000,00 
765-021006 -15.451.0006.1044 -3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 
JURÍDICA - R$ 49.000,00 
766-021006 -15.451.0006.1044 -4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO - R$ 27.000,00 
769-021006 -15.451.0006.1044 -4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA - R$ 32.700,00 
778-021006 -15.451.0006.1046 -3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 
JURÍDICA - R$ 20.000,00 
787-021006 -15.451.0006.1049 -4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO - R$ 4.000,00 
825-021006 -15.451.0006.1065 -4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO - R$ 14.000,00 
826-021006 -15.451.0006.1065 -4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES - R$ 284.600,00 
856-021006 -15.451.0006.1151 -4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES - R$ 10.000,00 
888-021006 -17.512.0006.1051 -3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO - R$ 48.000,00 
890-021006 -17.512.0006.1051 -4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO - R$ 38.000,00 
893-021006 -17.512.0006.1051 -4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES - R$ 17.400,00 
893-021006 -17.512.0006.1051 -4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES - R$ 39.000,00 
914-021007 -15.451.0006.2086 -3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 
JURÍDICA - R$ 9.000,00 
1117-021302 -18.541.0008.2042 -4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
- R$ 145.000,00 
1257-021601 -28.843.0007.0006 -3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR 
CONTRATO - R$ 290.500,00 
1270-021601 -28.843.0007.0019 -3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - 
R$ 140.000,00
Art. 3º Este Decreto entra  em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 21 de Junho de 2017.                                      
IZAIAS JOSÉ DE  SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí 
CELSO FLORÊNCIO DE SOUZA        
Secretário de Governo        
CLÁUDIO LUIZ TOSETTO        
Secretário de Finanças                           

DECRETO Nº 196, DE 22 DE JUNHO DE 2017.
Qualifi ca a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SAÚDE “DR. ARTHUR ALBERTO NARDY” como 
Organização Social na Área de Saúde no âmbito do Município de Jacareí.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ, no uso das atribuições que lhe que lhe são conferidas 
por Lei, e
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CONSIDERANDO o disposto no artigo 1º da Lei Municipal nº 5.871, de 1º de julho de 2014, que 
dispõe sobre a qualifi cação de entidades como “Organizações Sociais” no Município de Jacareí;
CONSIDERANDO a necessidade de qualifi car entidades como Organizações Sociais na Área de 
Saúde no âmbito do Município de Jacareí;
CONSIDERANDO as disposições do Edital de Chamamento Público nº 001/SS/2017 para 
qualifi cação de entidades como Organização Social na Área de Saúde no âmbito do Município de 
Jacareí para futura gestão, operacionalização e execução de serviços de saúde no SIM – Serviço 
Integrado de Medicina;
CONSIDERANDO o parecer favorável nos autos do Expediente Administrativo nº 021/2017-PL/
PGM (05) por parte da Comissão de Qualifi cação de Organizações Sociais na Área de Saúde, 
instituída pelo Decreto Municipal nº 63, de 2 de março de 2017, devidamente homologado pela Dra. 
Secretária de Saúde;
DECRETA
Art. 1º Fica qualifi cada como Organização Social na Área de Saúde no âmbito do Município de 
Jacareí a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SAÚDE “DR. ARTHUR ALBERTO NARDY”, pessoa 
jurídica de direito privado, sem fi ns econômicos, com sede na cidade de Biritiba Mirim, SP, inscrita 
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 05.951.279/0001-02, nos termos e para os fi ns 
constantes na Lei Municipal nº 5.871, de 1º de julho de 2014.
Art. 2º O Município de Jacareí, observado o contido na legislação aplicável, poderá celebrar 
contrato de gestão com a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SAÚDE “DR. ARTHUR ALBERTO 
NARDY”, em especial para gestão, operacionalização e execução de serviços de saúde no SIM – 
Serviço Integrado de Medicina.
Art. 3º A qualifi cação instituída por este Decreto deverá ser renovada a cada 2 (dois) anos.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 22 de junho de 2017.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí

DECRETO Nº 197, DE 22 DE JUNHO DE 2017.
Qualifi ca a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SAÚDE DR. ARTHUR ALBERTO NARDY como 
Organização Social na Área de Saúde no âmbito do Município de Jacareí.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ, no uso das atribuições que lhe que lhe são conferidas 
por Lei, e
CONSIDERANDO o disposto no artigo 1º da Lei Municipal nº 5.871, de 1º de julho de 2014, que 
dispõe sobre a qualifi cação de entidades como “Organizações Sociais” no Município de Jacareí;
CONSIDERANDO a necessidade de qualifi car entidades como Organizações Sociais na Área de 
Saúde no âmbito do Município de Jacareí;
CONSIDERANDO as disposições do Edital de Chamamento Público nº 002/SS/2017 para 
qualifi cação de entidades como Organização Social na Área de Saúde no âmbito do Município de 
Jacareí para futura gestão, operacionalização e execução de serviços de saúde na Unidade de 
Pronto Atendimento do Parque Meia Lua;
CONSIDERANDO o parecer favorável nos autos do Expediente Administrativo nº 022/2017-PL/
PGM (04) por parte da Comissão de Qualifi cação de Organizações Sociais na Área de Saúde, 
instituída pelo Decreto Municipal nº 63, de 2 de março de 2017, devidamente homologado pela Dra. 
Secretária de Saúde;
DECRETA
Art. 1º Fica qualifi cada como Organização Social na Área de Saúde no âmbito do Município de 
Jacareí a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SAÚDE DR. ARTHUR ALBERTO NARDY, pessoa 
jurídica de direito privado, sem fi ns econômicos, com sede na cidade de Biritiba Mirim, Estado de 
São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 05.951.279/0001-02, nos 
termos e para os fi ns constantes na Lei Municipal nº 5.871, de 1º de julho de 2014.
Art. 2º O Município de Jacareí, observado o contido na legislação aplicável, poderá celebrar 
contrato de gestão com a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SAÚDE DR. ARTHUR ALBERTO 
NARDY, em especial para gestão, operacionalização e execução de serviços de saúde na Unidade 
de Pronto Atendimento do Parque Meia Lua.
Art. 3º A qualifi cação instituída por este Decreto deverá ser renovada a cada 2 (dois) anos.
Art. 4º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 22 de junho de 2017.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí

DECRETO Nº 198, DE 22 DE JUNHO DE 2017.
Qualifi ca a IMG – INSTITUTO MULTI GESTÃO como Organização Social na Área de Saúde no 
âmbito do Município de Jacareí.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ, no uso das atribuições que lhe que lhe são conferidas 
por Lei, e
CONSIDERANDO o disposto no artigo 1º da Lei Municipal nº 5.871, de 1º de julho de 2014, que 
dispõe sobre a qualifi cação de entidades como “Organizações Sociais” no Município de Jacareí;
CONSIDERANDO a necessidade de qualifi car entidades como Organizações Sociais na Área de 
Saúde no âmbito do Município de Jacareí;
CONSIDERANDO as disposições do Edital de Chamamento Público nº 002/SS/2017 para 
qualifi cação de entidades como Organização Social na Área de Saúde no âmbito do Município de 
Jacareí para futura gestão, operacionalização e execução de serviços de saúde na Unidade de 
Pronto Atendimento do Parque Meia Lua;
CONSIDERANDO o parecer favorável nos autos do Expediente Administrativo nº 022/2017-PL/
PGM (01) por parte da Comissão de Qualifi cação de Organizações Sociais na Área de Saúde, 
instituída pelo Decreto Municipal nº 63, de 2 de março de 2017, devidamente homologado pela Dra. 
Secretária de Saúde;
DECRETA
Art. 1º Fica qualifi cada como Organização Social na Área de Saúde no âmbito do Município 
de Jacareí a IMG – INSTITUTO MULTI GESTÃO, pessoa jurídica de direito privado, sem fi ns 
econômicos, com sede na cidade de Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 15.482.841/0001-50, nos termos e para os fi ns constantes 
na Lei Municipal nº 5.871, de 1º de julho de 2014.
Art. 2º O Município de Jacareí, observado o contido na legislação aplicável, poderá celebrar contrato 
de gestão com a IMG – INSTITUTO MULTI GESTÃO, em especial para gestão, operacionalização 
e execução de serviços de saúde na Unidade de Pronto Atendimento do Parque Meia Lua.
Art. 3º A qualifi cação instituída por este Decreto deverá ser renovada a cada 2 (dois) anos.
Art. 4º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 22 de junho de 2017.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí

DECRETO Nº 199, DE 22 DE JUNHO DE 2017.
Qualifi ca a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BENEFICÊNCIA COMUNITÁRIA – ABBC como 
Organização Social na Área de Saúde no âmbito do Município de Jacareí.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ, no uso das atribuições que lhe que lhe são conferidas 
por Lei, e
CONSIDERANDO o disposto no artigo 1º da Lei Municipal nº 5.871, de 1º de julho de 2014, que 
dispõe sobre a qualifi cação de entidades como “Organizações Sociais” no Município de Jacareí;
CONSIDERANDO a necessidade de qualifi car entidades como Organizações Sociais na Área de 
Saúde no âmbito do Município de Jacareí;
CONSIDERANDO as disposições do Edital de Chamamento Público nº 002/SS/2017 para 
qualifi cação de entidades como Organização Social na Área de Saúde no âmbito do Município de 
Jacareí para futura gestão, operacionalização e execução de serviços de saúde na UPA – Unidade 
de Pronto Atendimento Parque Meia Lua;
CONSIDERANDO o parecer favorável nos autos do Expediente Administrativo nº 022/2017-PL/
PGM (02) por parte da Comissão de Qualifi cação de Organizações Sociais na Área de Saúde, 
instituída pelo Decreto Municipal nº 63, de 2 de março de 2017, devidamente homologado pela Dra. 
Secretária de Saúde;

DECRETA
Art. 1º Fica qualifi cada como Organização Social na Área de Saúde no âmbito do Município de 
Jacareí a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BENEFICÊNCIA COMUNITÁRIA - ABBC, pessoa 
jurídica de direito privado, sem fi ns econômicos, com sede na cidade de Bragança Paulista, SP, 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 09.095.412/0001-27, nos termos e 
para os fi ns constantes na Lei Municipal nº 5.871, de 1º de julho de 2014.
Art. 2º O Município de Jacareí, observado o contido na legislação aplicável, poderá celebrar contrato 
de gestão com a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BENEFICÊNCIA COMUNITÁRIA - ABBC, em 
especial para gestão, operacionalização e execução de serviços de saúde na UPA – Unidade de 
Pronto Atendimento Parque Meia Lua.
Art. 3º A qualifi cação instituída por este Decreto deverá ser renovada a cada 2 (dois) anos.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 22 de junho de 2017.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí

DECRETO Nº 200, DE 22 DE JUNHO DE 2017.
Qualifi ca a IMG – INSTITUTO MULTI GESTÃO como Organização Social na Área de Saúde no 
âmbito do Município de Jacareí.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ, no uso das atribuições que lhe que lhe são conferidas 
por Lei, e
CONSIDERANDO o disposto no artigo 1º da Lei Municipal nº 5.871, de 1º de julho de 2014, que 
dispõe sobre a qualifi cação de entidades como “Organizações Sociais” no Município de Jacareí;
CONSIDERANDO a necessidade de qualifi car entidades como Organizações Sociais na Área de 
Saúde no âmbito do Município de Jacareí;
CONSIDERANDO as disposições do Edital de Chamamento Público nº 001/SS/2017 para 
qualifi cação de entidades como Organização Social na Área de Saúde no âmbito do Município de 
Jacareí para futura gestão, operacionalização e execução de serviços de saúde no SIM – Serviço 
Integrado de Medicina;
CONSIDERANDO o parecer favorável nos autos do Expediente Administrativo nº 021/2017-PL/
PGM (01) por parte da Comissão de Qualifi cação de Organizações Sociais na Área de Saúde, 
instituída pelo Decreto Municipal nº 63, de 2 de março de 2017, devidamente homologado pela Dra. 
Secretária de Saúde;
DECRETA
Art. 1º Fica qualifi cada como Organização Social na Área de Saúde no âmbito do Município 
de Jacareí o IMG – INSTITUTO MULTI GESTÃO, pessoa jurídica de direito privado, sem fi ns 
econômicos, com sede na cidade de Rio de Janeiro, RJ, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas sob o nº 15.482.841/0001-50, nos termos e para os fi ns constantes na Lei Municipal nº 
5.871, de 1º de julho de 2014.
Art. 2º O Município de Jacareí, observado o contido na legislação aplicável, poderá celebrar contrato 
de gestão com o IMG – INSTITUTO MULTI GESTÃO, em especial para gestão, operacionalização 
e execução de serviços de saúde no SIM – Serviço Integrado de Medicina.
Art. 3º A qualifi cação instituída por este Decreto deverá ser renovada a cada 2 (dois) anos.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 22 de junho de 2017.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí

DECRETO Nº 201, DE 22 DE JUNHO DE 2017.
Qualifi ca a ACENI – ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU como 
Organização Social na Área de Saúde no âmbito do Município de Jacareí.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ, no uso das atribuições que lhe que lhe são conferidas 
por Lei, e
CONSIDERANDO o disposto no artigo 1º da Lei Municipal nº 5.871, de 1º de julho de 2014, que 
dispõe sobre a qualifi cação de entidades como “Organizações Sociais” no Município de Jacareí;
CONSIDERANDO a necessidade de qualifi car entidades como Organizações Sociais na Área de 
Saúde no âmbito do Município de Jacareí;
CONSIDERANDO as disposições do Edital de Chamamento Público nº 002/SS/2017 para 
qualifi cação de entidades como Organização Social na Área de Saúde no âmbito do Município de 
Jacareí para futura gestão, operacionalização e execução de serviços de saúde na Unidade de 
Pronto Atendimento do Parque Meia Lua;
CONSIDERANDO o parecer favorável nos autos do Expediente Administrativo nº 022/2017- PL/
PGM (03) por parte da Comissão de Qualifi cação de Organizações Sociais na Área de Saúde, 
instituída pelo Decreto Municipal nº 63, de 2 de março de 2017, devidamente homologado pela Dra. 
Secretária de Saúde;
DECRETA
Art. 1º Fica qualifi cada como Organização Social na Área de Saúde no âmbito do Município de 
Jacareí a ACENI – ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU, pessoa 
jurídica de direito privado, sem fi ns econômicos, com sede na cidade de Nova Iguaçu, Estado do 
Rio de Janeiro, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 01.476.404/0001-19, 
nos termos e para os fi ns constantes na Lei Municipal nº 5.871, de 1º de julho de 2014.
Art. 2º O Município de Jacareí, observado o contido na legislação aplicável, poderá celebrar 
contrato de gestão com a ACENI – ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA 
IGUAÇU, em especial para gestão, operacionalização e execução de serviços de saúde na Unidade 
de Pronto Atendimento do Parque Meia Lua.
Art. 3º A qualifi cação instituída por este Decreto deverá ser renovada a cada 2 (dois) anos.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 22 de junho de 2017.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí

DECRETO Nº 202, DE 22 DE JUNHO DE 2017.
Qualifi ca a ACENI – ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU como 
Organização Social na Área de Saúde no âmbito do Município de Jacareí.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ, no uso das atribuições que lhe que lhe são conferidas 
por Lei, e
CONSIDERANDO o disposto no artigo 1º da Lei Municipal nº 5.871, de 1º de julho de 2014, que 
dispõe sobre a qualifi cação de entidades como “Organizações Sociais” no Município de Jacareí;
CONSIDERANDO a necessidade de qualifi car entidades como Organizações Sociais na Área de 
Saúde no âmbito do Município de Jacareí;
CONSIDERANDO as disposições do Edital de Chamamento Público nº 001/SS/2017 para 
qualifi cação de entidades como Organização Social na Área de Saúde no âmbito do Município de 
Jacareí para futura gestão, operacionalização e execução de serviços de saúde no SIM – Serviço 
Integrado de Medicina;
CONSIDERANDO o parecer favorável nos autos do Expediente Administrativo nº 021/2017-PL/
PGM (04) por parte da Comissão de Qualifi cação de Organizações Sociais na Área de Saúde, 
instituída pelo Decreto Municipal nº 63, de 2 de março de 2017, devidamente homologado pela Dra. 
Secretária de Saúde;
DECRETA
Art. 1º Fica qualifi cada como Organização Social na Área de Saúde no âmbito do Município de 
Jacareí a ACENI – ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU, pessoa 
jurídica de direito privado, sem fi ns econômicos, com sede na cidade de Nova Iguaçu, RJ, inscrita 
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 01.476.404/0001-19, nos termos e para os fi ns 
constantes na Lei Municipal nº 5.871, de 1º de julho de 2014.
Art. 2º O Município de Jacareí, observado o contido na legislação aplicável, poderá celebrar 
contrato de gestão com a ACENI – ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA 
IGUAÇU, em especial para gestão, operacionalização e execução de serviços de saúde no SIM – 
Serviço Integrado de Medicina.
Art. 3º A qualifi cação instituída por este Decreto deverá ser renovada a cada 2 (dois) anos.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Gabinete do Prefeito, 22 de junho de 2017.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí

DECRETO Nº 203, DE 22 DE JUNHO DE 2017.
Qualifi ca a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BENEFICÊNCIA COMUNITÁRIA – ABBC como 
Organização Social na Área de Saúde no âmbito do Município de Jacareí.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ, no uso das atribuições que lhe que lhe são conferidas 
por Lei, e
CONSIDERANDO o disposto no artigo 1º da Lei Municipal nº 5.871, de 1º de julho de 2014, que 
dispõe sobre a qualifi cação de entidades como “Organizações Sociais” no Município de Jacareí;
CONSIDERANDO a necessidade de qualifi car entidades como Organizações Sociais na Área de 
Saúde no âmbito do Município de Jacareí;
CONSIDERANDO as disposições do Edital de Chamamento Público nº 001/SS/2017 para 
qualifi cação de entidades como Organização Social na Área de Saúde no âmbito do Município de 
Jacareí para futura gestão, operacionalização e execução de serviços de saúde no SIM – Serviço 
Integrado de Medicina;
CONSIDERANDO o parecer favorável nos autos do Expediente Administrativo nº 021/2017-PL/
PGM (02) por parte da Comissão de Qualifi cação de Organizações Sociais na Área de Saúde, 
instituída pelo Decreto Municipal nº 63, de 2 de março de 2017, devidamente homologado pela Dra. 
Secretária de Saúde;
DECRETA
Art. 1º Fica qualifi cada como Organização Social na Área de Saúde no âmbito do Município de 
Jacareí a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BENEFICÊNCIA COMUNITÁRIA – ABBC, pessoa 
jurídica de direito privado, sem fi ns econômicos, com sede na cidade de Bragança Paulista, SP, 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 09.095.412/0001-27, nos termos e 
para os fi ns constantes na Lei Municipal nº 5.871, de 1º de julho de 2014.
Art. 2º O Município de Jacareí, observado o contido na legislação aplicável, poderá celebrar 
contrato de gestão com a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BENEFICÊNCIA COMUNITÁRIA – 
ABBC, em especial para gestão, operacionalização e execução de serviços de saúde no SIM – 
Serviço Integrado de Medicina.
Art. 3º A qualifi cação instituída por este Decreto deverá ser renovada a cada 2 (dois) anos.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 22 de junho de 2017.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí

DECRETO Nº 204, DE 22 DE JUNHO DE 2017.
Qualifi ca a SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA como 
Organização Social na Área de Saúde no âmbito do Município de Jacareí.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ, no uso das atribuições que lhe que lhe são conferidas 
por Lei, e
CONSIDERANDO o disposto no artigo 1º da Lei Municipal nº 5.871, de 1º de julho de 2014, que 
dispõe sobre a qualifi cação de entidades como “Organizações Sociais” no Município de Jacareí;
CONSIDERANDO a necessidade de qualifi car entidades como Organizações Sociais na Área de 
Saúde no âmbito do Município de Jacareí;
CONSIDERANDO as disposições do Edital de Chamamento Público nº 001/SS/2017 para 
qualifi cação de entidades como Organização Social na Área de Saúde no âmbito do Município de 
Jacareí para futura gestão, operacionalização e execução de serviços de saúde no SIM – Serviço 
Integrado de Medicina;
CONSIDERANDO o parecer favorável nos autos do Expediente Administrativo nº 021/2017-PL/
PGM (03) por parte da Comissão de Qualifi cação de Organizações Sociais na Área de Saúde, 
instituída pelo Decreto Municipal nº 63, de 2 de março de 2017, devidamente homologado pela Dra. 
Secretária de Saúde;
DECRETA
Art. 1º Fica qualifi cada como Organização Social na Área de Saúde no âmbito do Município de 
Jacareí a SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA, 
pessoa jurídica de direito privado, sem fi ns econômicos, com sede na cidade de SÃO PAULO, SP, 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 61.699.567/0001-92, nos termos e 
para os fi ns constantes na Lei Municipal nº 5.871, de 1º de julho de 2014.
Art. 2º O Município de Jacareí, observado o contido na legislação aplicável, poderá celebrar 
contrato de gestão com a SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA 
MEDICINA, em especial para gestão, operacionalização e execução de serviços de saúde no SIM 
– Serviço Integrado de Medicina.
Art. 3º A qualifi cação instituída por este Decreto deverá ser renovada a cada 2 (dois) anos.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 22 de junho de 2017.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí

DECRETO Nº 205, DE 22 DE JUNHO DE 2017.
Revoga o Decreto n° 26, de 25 de janeiro de 2017, que “dispõe sobre designação de procuradores 
para assessoramento jurídico junto à Administração Indireta Municipal”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ, usando das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, e 
CONSIDERANDO o advento da Lei n° 6121/2017, que instituiu a “LEI ORGÂNICA DA 
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ”; 
DECRETA:
Art. 1º Fica revogado o Decreto n° 26, de 25 de janeiro de 2017, que “dispõe sobre designação de 
procuradores para assessoramento jurídico junto à Administração Indireta Municipal”.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 22 de junho de 2017.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí

ATOS DO PREFEITO

PORTARIA Nº 611, DE 20 DE JUNHO DE 2017.
O Sr. IZAIAS JOSÉ DE SANTANA, Prefeito do Município de Jacareí, no uso de suas atribuições 
legais,
RESOLVE:
Art. 1º Retifi car o primeiro considerando da Portaria nº 567, de 5 de junho de 2017, passando a 
vigorar com a seguinte redação:
“CONSIDERANDO o conteúdo do processo administrativo de demissão de servidor em estágio 
probatório nº 002/2016, instaurado pela Portaria nº 3918, de 6 de janeiro de 2016, retifi cada pela 
Portaria n° 3965, de 21 de janeiro de 2016, bem como parecer fi nal da Comissão Permanente de 
Avaliação de Desempenho de Servidor em Estágio Probatório;”
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Gabinete do Prefeito, 20 de junho de 2017.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí

PORTARIA N° 620, DE 21 DE JUNHO DE 2017.
O Sr. IZAIAS JOSÉ DE SANTANA, Prefeito do Município de Jacareí, no uso de suas atribuições 
legais,

RESOLVE:
Art. 1º  EXONERAR, de acordo com o inciso I do artigo 66, da Lei Complementar n° 13 de 07.10.93 
(Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jacareí), os servidores abaixo relacionados, 
lotados na Secretaria de Mobilidade Urbana:
I – ANDREA ANTONIA SANTOS, RG n°25.714.149-2, do cargo que vem exercendo, de livre 
provimento em comissão de Gerente Administrativo, referência CCIV;  
II –  DANIELLI VILLAR LEMES, RG nº 23.743.431-3, do cargo que vem exercendo, de livre 
provimento em comissão de  Gerente de Planejamento de Transporte, referência CCIII;
III – EDUARDO GONÇALVES MONTEIRO, RG nº 28.192.246-9, do cargo que vem exercendo, de 
livre provimento em comissão de Diretor de Administração, referência CCII;
IV – KARINNE SEGALL ARCE, RG nº 98.227.312, do cargo que vem exercendo, de livre 
provimento em comissão de Gerente de Concessões de Serviços Públicos, referência CCIII.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 19 de junho de 2017. 
Gabinete do Prefeito, 21 de Junho de 2017.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí

PORTARIA N° 621, DE 21 DE JUNHO DE 2017.
O Sr. IZAIAS JOSÉ DE SANTANA, Prefeito do Município de Jacareí, no uso de suas atribuições 
legais,
RESOLVE:
Art. 1º  NOMEAR, na forma do inciso II do artigo 14, da Lei Complementar n° 13 de 07.10.93 
(Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jacareí), os servidores abaixo relacionados, 
lotados na Secretaria de Mobilidade Urbana: 
I – DJALMA ANTÔNIO DOS SANTOS, RG n°11.308.602-2, para exercer o cargo, de livre 
provimento em comissão de Gerente de Concessões de Serviços Públicos, referência CCIII; 
II – DANIELLI VILLAR LEMES, RG nº 23.743.431-3, para exercer o cargo, de livre provimento em 
comissão de Diretor de Administração, referência CCII;
III – EDUARDO GONÇALVES MONTEIRO, RG nº 28.192.246-9, para exercer o cargo, de livre 
provimento em comissão de Gerente Administrativo, referência CCIV;
IV – KELY CRISTINA VARGA MICHELETO CARVALHO, RG n° 27.569.314-4, para exercer 
o cargo, de livre provimento em comissão de Gerente de Planejamento de Transporte, 
referência CCIII. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 19 de junho de 2017.
Gabinete do Prefeito, 21 de junho de 2017.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí

PORTARIA Nº 623, DE 22 DE JUNHO DE 2017.
O Sr. IZAIAS JOSÉ DE SANTANA, Prefeito do Município de Jacareí, no uso de suas atribuições 
legais,
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR o servidor SAMUEL ALVES LANZILOTE GONÇALVES, RG nº 32.420.247-
7, para responder interina e cumulativamente como Secretário de Planejamento, com lotação na 
Secretaria de Planejamento, durante as férias da titular do cargo, de 3 à 17 de julho de 2017, 
fazendo jus às vantagens pecuniárias previstas no artigo 60, da Lei Complementar nº 13, de 
07.10.93 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jacareí).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Jacareí, 22 de junho de 2017.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí

ATOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
PORTARIA N° 596, DE 14 DE JUNHO DE 2017.
O Sr. CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO, Secretário de Administração e Recursos 
Humanos do Município de Jacareí, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º Fica a SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO DO PARQUE CALIFÓRNIA (SAMIPARC), 
representado pelo Presidente JORGE CÉSAR PEREIRA, autorizada a utilizar área pública, 
“Espaço do Lago” localizada no bairro Parque Califórnia, no dia 24 de junho do corrente ano, no 
horário das 14h00 às 19h00, para realização do evento “Feira de Artesanato”.
Art. 2º  A autorização de uso a que se refere o artigo 1º desta Portaria é concedida a título precário 
e gratuito, pelo período de realização do evento.
Parágrafo único. A utilização da área pública fi ca condicionada à formalização do Termo de 
Autorização de Uso, a ser lavrado na Procuradoria de Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente 
da Procuradoria Geral do Município de Jacareí, mediante as condições estabelecidas pela 
Administração Municipal.
Art. 3º  Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Jacareí, 14 de junho de 2017.
CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO
Secretário de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 598, DE 19 DE JUNHO DE 2017.
O Sr. CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO, Secretário de Administração e Recursos 
Humanos do Município de Jacareí, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e que lhe 
foram delegadas,
RESOLVE:
Art. 1º EXONERAR, a pedido do próprio servidor, de acordo com o artigo 65, da Lei Complementar 
nº 13, de 07.10.93 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jacareí), BRUNO MARQUES 
DE ALVARENGA COUTINHO, matrícula 28167, do cargo que vem exercendo, de provimento efetivo 
de ASSISTENTE DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, referência “02”, lotado na Secretaria Municipal de 
Educação, do Quadro dos Servidores da Prefeitura Municipal – QSPM.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 29 de maio de 2017.
Jacareí, 19 de junho de 2017.
CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO
Secretário de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 599, DE 19 DE JUNHO DE 2017.
O Sr. CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO, Secretário de Administração e Recursos 
Humanos do Município de Jacareí, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e que lhe 
foram delegadas,
RESOLVE:
Art. 1º EXONERAR, a pedido da própria servidora, de acordo com o artigo 65, da Lei Complementar 
nº 13, de 07.10.93 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jacareí), KARINE SANTOS 
MIRANDA, matrícula 27462, do cargo que vem exercendo, de provimento efetivo de PROFESSOR 
36 HORAS, referência “307”, lotada na Secretaria Municipal de Educação, do Quadro dos 
Servidores da Prefeitura Municipal – QSPM.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 02 de junho de 2017.
Jacareí, 19 de junho de 2017.
CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO
Secretário de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 600, DE 19 DE JUNHO DE 2017.
O Sr. CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO, Secretário de Administração e Recursos 
Humanos do Município de Jacareí, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e que lhe 
foram delegadas,
RESOLVE:
Art. 1º EXONERAR, a pedido da própria servidora, de acordo com o artigo 65, da Lei Complementar 
nº 13, de 07.10.93 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jacareí), REGIANE MARTINS 

Portarias



BOLETIM OFICIAL 
do MUNICÍPIO DE JACAREÍ

ANO XVIII - Nº 1140
Jacareí, 23 de junho de 20175

DOS SANTOS ESMERALDO DE GODOY, matrícula 27415, do cargo que vem exercendo, de 
provimento efetivo de ASSISTENTE DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, referência “02”, lotada na 
Secretaria de Saúde, do Quadro dos Servidores da Prefeitura Municipal – QSPM.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 08 de junho de 2017.
Jacareí, 19 de junho de 2017.
CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO
Secretário de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 601, DE 19 DE JUNHO DE 2017.
O Sr. CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO, Secretário de Administração e Recursos 
Humanos do Município de Jacareí, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e que lhe 
foram delegadas,
RESOLVE:
Art. 1º EXONERAR, a pedido do próprio servidor, de acordo com o artigo 65, da Lei Complementar 
nº 13, de 07.10.93 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jacareí), RONALDE 
DUTTON GABRIEL FILHO, matrícula 27688, do cargo que vem exercendo, de provimento efetivo 
de ASSISTENTE DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, referência “02”, lotado na Secretaria de Saúde, do 
Quadro dos Servidores da Prefeitura Municipal – QSPM.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 08 de junho de 2017.
Jacareí, 19 de junho de 2017.
CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO
Secretário de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 602, DE 19 DE JUNHO DE 2017.
O Sr. CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO, Secretário de Administração e Recursos 
Humanos do Município de Jacareí, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e que lhe 
foram delegadas,
RESOLVE:
Art. 1º EXONERAR, a pedido da própria servidora, de acordo com o artigo 65, da Lei Complementar 
nº 13, de 07.10.93 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jacareí), TALITA FERREIRA 
BORGES, matrícula 27783, do cargo que vem exercendo, de provimento efetivo de AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE, referência “04”, lotada na Secretaria de Saúde, do Quadro dos 
Servidores da Prefeitura Municipal – QSPM.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 02 de junho de 2017.
Jacareí, 19 de junho de 2017.
CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO
Secretário de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 605, DE 19 DE JUNHO DE 2017.
O Sr. CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO, Secretário de Administração e Recursos 
Humanos do Município de Jacareí, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e que lhe 
foram delegadas, 
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR a servidora FERNANDA APARECIDA SIQUEIRA, RG nº 17.856.545-3, para 
responder interinamente como Assessor Comunitário, com lotação no Gabinete do Prefeito, durante 
as férias da titular do cargo, de 19 de junho a 18 de julho de 2017, fazendo jus às vantagens 
pecuniárias previstas no artigo 60, da Lei Complementar nº 13, de 07.10.93 (Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Jacareí).
Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Jacareí, 19 de junho de 2017.
CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO
Secretário de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA N.º 607, DE 20 DE JUNHO DE 2017.
O Sr. CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO, Secretário de Administração e Recursos 
Humanos do Município de Jacareí, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e que 
lhe foram delegadas,
RESOLVE:
Art. 1º CESSAR a designação do servidor MAURO PIMENTEL FURTUOSO JUNIOR, matrícula 
nº 25.933, da Função Gratifi cada de Inspetor de Plantão - FG1, com lotação na Secretaria de 
Segurança e de Defesa do Cidadão, nos termos da Lei nº 5.498, de 07 de julho de 2010.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 14 de junho de 2017, 
cessando os efeitos do inciso VI, do artigo 1º, da Portaria n° 85, de 1º de fevereiro de 2017.
Jacareí, 20 de junho de 2017.
CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO 
Secretário de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA N.º 608, DE 20 DE JUNHO DE 2017.
O Sr. CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO, Secretário de Administração e Recursos 
Humanos do Município de Jacareí, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e que 
lhe foram delegadas,
RESOLVE:
Art. 1º CESSAR a designação do servidor LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA, matrícula 25.896, da 
função gratifi cada de Subinspetor de Plantão – FG2, com lotação na Secretaria de Segurança e de 
Defesa do Cidadão, nos termos da Lei nº 5.498, de 07 de julho de 2010.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 14 de junho de 2017, 
cessando os efeitos do inciso XIV, do artigo 1° da Portaria n° 85, de 1º de fevereiro de 2017.
Jacareí, 20 de junho de 2017.
CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO 
Secretário de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 609, DE 20 DE JUNHO DE 2017.
O Sr. CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO, Secretário de Administração e Recursos 
Humanos do Município de Jacareí, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e que 
lhe foram delegadas,
RESOLVE:
Art. 1º  ATRIBUIR carga suplementar de trabalho, até 31 de dezembro de 2017 , aos servidores 
abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Educação, do Quadro de Servidores 
Públicos do Município de Jacareí, nos termos da Lei Complementar nº 83, de 27 de fevereiro de 
2015 (Dispõe sobre o Estatuto, Plano de Carreira e remuneração do magistério do Município de 
Jacareí e dá outras providências):
I – ELAINE MACHADO NOGUEIRA, matrícula nº 22614, ocupante do cargo de provimento efetivo 
de Professor I 36h, de 04 (quatro) horas semanais, retroagindo seus efeitos a 22 de maio de 2017;
II – ANA CLÁUDIA SILVA, matrícula nº 7703, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor 
I 30h, de 10 (dez) horas semanais, retroagindo seus efeitos a 8 de junho de 2017;
III – EDSON TOLEDO ALBINO, matrícula nº 22600, ocupante do cargo de provimento efetivo de 
Professor II 24h, de 16 (dezesseis) horas semanais, retroagindo seus efeitos a 19 de junho de 2017.
Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor nesta data. 
Jacareí, 20 de junho de 2017.
CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO
Secretário de Administração e Recursos Humanos 

PORTARIA N° 610, DE 20 DE JUNHO DE 2017.
O Sr. CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO, Secretário de Administração e Recursos 
Humanos do Município de Jacareí, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e que lhe 
foram delegadas,
R E S O L V E :
Art. 1º CONCEDER ao servidor KALLYL EDUARDO DA SILVA, RG n° 27.219.494-3, cargo de 
provimento efetivo de PROFESSOR 30 hs, lotado na Secretaria Municipal de Educação, nos termos 
do artigo 113 da Lei Complementar nº 13, de 07 de outubro de 1993 (Estatuto dos Servidores 

Públicos do Município de Jacareí), licença para tratar de interesses particulares, pelo prazo de 02 
(dois) anos, sem os vencimentos de seu cargo, a partir de 30 de junho de 2017.
Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor a partir de 30 de junho de 2017.
Jacareí, 20 de junho de 2017.
CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO
Secretário de Administração e Recursos Humanos
 
PORTARIA Nº 612, DE 20 DE JUNHO DE 2017.
O Sr. CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO, Secretário de Administração e Recursos 
Humanos do Município de Jacareí, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e que lhe 
foram delegadas, 
RESOLVE:
Art. 1˚ DESIGNAR, os servidores relacionados abaixo, lotados na Secretaria de Segurança e de 
Defesa do Cidadão, para exercer função gratifi cada FG, nos termos da Lei n˚ 5.498, de 07 de julho 
de 2010 e do Decreto n˚ 2.238, de 18 de janeiro de 2013: 
I – ROGÉRIO LEMES, RG n˚ 23.706.929-5, para exercer a Função Gratifi cada de Inspetor de 
Plantão – FG 1;
II – LEONARDO GUERINO ZUCCOLI, RG n˚ 34.946.433-2, para exercer a Função Gratifi cada de 
Subinspetor de Plantão – FG 2.
Art. 2˚ Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 14 de junho de 2017.
Jacareí, 20 de junho de 2017.
CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO
Secretário de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 613, DE 20 DE JUNHO DE 2017.
O Sr. CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO, Secretário de Administração e Recursos 
Humanos do Município de Jacareí, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e das 
que lhe foram delegadas,
RESOLVE
Art. 1º CONCEDER aos servidores públicos municipais abaixo relacionados, licença prêmio por 
assiduidade, em descanso, nos termos do artigo 119 e 125 da Lei Complementar nº 13, de 07.10.93 
(Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jacareí):
I - LUIZA BETH FERREIRA MOREIRA, matrícula n° 22657, 20 (vinte) dias, a partir de 27 de junho 
de 2017;
II - MARA ELISA DE ALMEIDA SILVA, matrícula n° 21591, 15 (quinze) dias, a partir de 19 de junho 
de 2017;
III - SONIA PACHECO DA SILVA, matrícula n° 25369, 15 (quinze) dias, a partir de 22 de junho 
de 2017.
Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Jacareí, 20 de junho de 2017.
CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO
Secretário de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA N° 618, DE 21 DE JUNHO DE 2017.
O Sr. CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO, Secretário de Administração e Recursos 
Humanos do Município de Jacareí, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º Fica a Sra. ERIKA CARDOSO DOS SANTOS LEMOS, autorizada a utilizar área pública 
situada à Avenida São Jorge, entre os nos 2123 a 2169, localizada no bairro Cidade Salvador, no dia 
8 de julho do corrente ano, no horário das 15h00 às 22h00, para realização do evento “Quermesse”, 
festa benefi cente que visa arrecadar fundos para que atleta titular da seleção brasileira participe de 
competições de Taekwondo.
Art. 2º  A autorização de uso a que se refere o artigo 1º desta Portaria é concedida a título precário 
e gratuito, pelo período de realização do evento.
Parágrafo único. A utilização da área pública fi ca condicionada à formalização do Termo de 
Autorização de Uso, a ser lavrado na Procuradoria de Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente 
da Procuradoria Geral do Município de Jacareí, mediante as condições estabelecidas pela 
Administração Municipal.
Art. 3º  Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Jacareí, 21 de junho de 2017.
CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO
Secretário de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 619, DE 21 DE JUNHO DE 2017.
O Sr. CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO, Secretário de Administração e Recursos 
Humanos do Município de Jacareí, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e que lhe 
foram delegadas, 
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR o servidor ANTONIO SAULO VIEIRA, matrícula 28242, para responder 
interinamente como Diretor Administrativo, referência CCII, com lotação na Secretaria Municipal 
de Educação, durante a licença sem remuneração do titular do cargo, de 14 a 29 de junho de 
2017, fazendo jus às vantagens pecuniárias previstas no artigo 60, da Lei Complementar nº 13, de 
07.10.93 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jacareí).
Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 14 de junho de 2017.
Jacareí, 21 de junho de 2017.
CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO
Secretário de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 622, DE 21 DE JUNHO DE 2017.
O Sr. CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO, Secretário de Administração e Recursos 
Humanos do Município de Jacareí, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e que lhe 
foram delegadas, 
RESOLVE:
Art. 1˚ DESIGNAR, o servidor CARLOS ALBERTO DA SILVA II, RG n°1822819-7, lotado na 
Secretaria de Mobilidade Urbana, para exercer função gratifi cada de Supervisão de Serviços 
Administrativos – FG1, nos termos da Lei n˚ 5.498, de 07 de julho de 2010 e do Decreto n˚ 2.238, 
de 18 de janeiro de 2013.
Art. 2˚ Esta Portaria entra em vigor a partir de 23 de junho de 2017.
Jacareí, 21 de junho de 2017.
CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO
Secretário de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 624, DE 19 DE JUNHO DE 2017.
O Sr. CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO, Secretário de Administração e Recursos 
Humanos do Município de Jacareí, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e que lhe 
foram delegadas, 
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR a servidora MÁRCIA REZENDE SHINYE FERNANDES, RG nº 32.149.367-9, 
para responder interinamente como Diretor de Licença Urbanística, com lotação na Secretaria de 
Planejamento, durante as férias do titular do cargo, de 21 de junho a 4 de agosto de 2017, fazendo 
jus às vantagens pecuniárias previstas no artigo 60, da Lei Complementar nº 13, de 07.10.93 
(Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jacareí).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 21 de junho de 2017.
Jacareí, 22 de junho de 2017.
CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO
Secretário de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 625, DE 22 DE JUNHO DE 2017.
O Sr. CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO, Secretário de Administração e Recursos 
Humanos do Município de Jacareí, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e das 
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que lhe foram delegadas,
RESOLVE
Art. 1º RETIFICAR  o inciso I do artigo 1º da Portaria nº 433, de 28 de abril de 2017, passando a 
vigorar a seguinte redação:
“Art. 1º.....
I – SIRLEI APARECIDA DE MELO SILVA, 15 (quinze) dias, a partir de 02 de maio de 2017;
.......”.
Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Jacareí, 22 de junho de 2017.
CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO
Secretário de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA N.º 626, DE 22 DE JUNHO DE 2017.
O Sr. CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO, Secretário de Administração e Recursos 
Humanos do Município de Jacareí, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e que 
lhe foram delegadas,
RESOLVE
Art. 1º CESSAR a designação da servidora ÉRICA SILVANA LOOZE NAKAUTI, RG 29.136.153-5, 
da função gratifi cada de Supervisor de Transferência de Renda – FG1, com lotação na Secretaria 
de Assistência Social, nos termos da Lei nº 5.498, de 07 de julho de 2010.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se o inciso XIX do art. 1° da Portaria n° 
101, de 6 de fevereiro de 2017.
Jacareí, 22 de junho de 2017.
CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO 
Secretário de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 627, DE 22 DE JUNHO DE 2017.
O Sr. CARLOS FELIPE CEPINHO APPARECIDO, Secretário de Administração e Recursos 
Humanos, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e que lhe foram delegadas, e
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 552, de 18 de março de 2010, que dispõe sobre 
autorização para servidores públicos dirigir veículos da municipalidade;
CONSIDERANDO  o artigo 1º, parágrafo único, do Decreto nº 552, de 18 de março de 2010 segundo 
o qual a autorização será formalizada através de Portaria do Secretário competente devendo 
constar, obrigatoriamente, os dados dos servidores autorizados, e os motivos para a concessão;
CONSIDERANDO o Memorando nº 119/2017 – DTI/SARH, onde consta o motivo ensejador para 
tal autorização;
RESOLVE:
Art. 1º Autorizar, em caso de necessidade, sem qualquer gratifi cação, os servidores abaixo, 
lotados na Secretaria de Administração e Recursos Humanos, a dirigir veículo ofi cial, segundo sua 
categoria de habilitação:
I – João Eduardo Simões – matrícula 28447;
II – Marcelo Fabiano da Silva – matrícula 28404;
III – Robson Sales Mendonça – matrícula 28228;
IV – Tiago Bartticiotto – matrícula 28356.
Parágrafo único. De acordo com a atividade descrita os servidores necessitam de autorização 
para conduzir veículo ofi cial para efetuarem visitas técnicas e chamados externos.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Jacareí, 22 de junho de 2017.
CARLOS FELIPE CEPINHO APPARECIDO
Secretário de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 628, DE 22 DE JUNHO DE 2017.
O Sr. CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO, Secretário de Administração e Recursos 
Humanos do Município de Jacareí, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e que lhe 
foram delegadas,
RESOLVE:
Art. 1º EXONERAR, a pedido da própria servidora, de acordo com o artigo 65, da Lei Complementar 
nº 13, de 07.10.93 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jacareí), REGIANE SILVA 
ORTEGA, matrícula 25.890, do cargo que vem exercendo, de provimento efetivo de GUARDA 
CIVIL, referência “05”, lotada na Secretaria de Segurança e de Defesa do Cidadão, do Quadro dos 
Servidores da Prefeitura Municipal – QSPM.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 12 de junho de 2017.
Jacareí, 22 de junho de 2017.
CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO
Secretário de Administração e Recursos Humanos

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ, na forma do artigo 97 § 2° da Lei Orgânica do 
Município, determina a publicação resumida dos seguintes atos:

PORTARIA Nº 597, DE 19 DE JUNHO DE 2017 - Instaura Sindicância, na conformidade com o 
artigo 262 e seguintes da Lei Complementar nº 13/93 c/c o artigo 5° e parágrafo único do Decreto 
nº 630/10, destinada a apurar os fatos e eventuais responsabilidades, constantes no Procedimento 
n° 003/2017 – Ouvidoria - Designa Comissão Processante nomeada pela Portaria n° 4.612, de 12 
de agosto de 2016, para conduzir os trabalhos necessários à apuração dos fatos - Esta Portaria 
entra em vigor nesta data.

PORTARIA Nº 603, DE 19 DE JUNHO DE 2017 - Instaura Processo Administrativo, em 
conformidade com o artigo 266 da Lei Complementar n° 13/93 c/c o art. 10 e parágrafo único do 
Decreto nº 630/10, para apurar possível irregularidade na conduta funcional da servidora MARIANA 
CENCI GONÇALVES, matrícula 27.689, ocupante do cargo de provimento efetivo de Assistente 
de Serviços Municipais, lotada na Secretaria de Saúde, dos fatos narrados no Memorando n° 
1990/2017 – SS – DA - Designa a Comissão Processante nomeada pela Portaria n° 4.612, de 
12 de agosto de 2016, para conduzir os trabalhos necessários à apuração dos fatos - Determina 
seja a indiciada notifi cada dos termos integrais da presente Portaria, bem como intimada da data 
estabelecida para ser ouvida em declarações e do prazo de cinco dias, contados a partir de seu 
interrogatório, para ter vista do processo e oferecer defesa prévia, indicando o respectivo rol de 
testemunhas - Esta Portaria entra em vigor nesta data. 

PORTARIA Nº 604, DE 19 DE JUNHO DE 2017 - Instaura Processo Administrativo, em conformidade 
com o artigo 266 da Lei Complementar n° 13/93 c/c o art. 10 e parágrafo único do Decreto nº 630/10, para 
apurar possível irregularidade na conduta funcional do servidor PAULO RICARDO ALVES CARDOSO, 
matrícula 25068, ocupante do cargo de provimento efetivo de Assistente de Serviços Municipais, lotado 
na Secretaria de Saúde, dos fatos narrados no Memorando n° 2101/2017 – SS – DA - Designa a 
Comissão Processante nomeada pela Portaria n° 4.612, de 12 de agosto de 2016, para conduzir os 
trabalhos necessários à apuração dos fatos - Determina seja o indiciado notifi cado dos termos integrais 
da presente Portaria, bem como intimado da data estabelecida para ser ouvido em declarações e do 
prazo de cinco dias, contados a partir de seu interrogatório, para ter vista do processo e oferecer defesa 
prévia, indicando o respectivo rol de testemunhas - Esta Portaria entra em vigor nesta data. 

PORTARIA Nº 606, DE 19 DE JUNHO DE 2017 - Instaura Sindicância, na conformidade com o 
artigo 262 e seguintes da Lei Complementar nº 13/93 c/c o artigo 5° e parágrafo único do Decreto 
nº 630/10, destinada a apurar os fatos e eventuais responsabilidades, constantes no Memorando n° 
190/2017 – Secretaria de Meio Ambiente - Designa Comissão Processante nomeada pela Portaria 
n° 4.612, de 12 de agosto de 2016, para conduzir os trabalhos necessários à apuração dos fatos - 
Esta Portaria entra em vigor nesta data.

ATOS DO SECRETÁRIO DE GOVERNO

PORTARIA Nº 614, DE 21 DE JUNHO DE 2017.
O Sr. CELSO FLORÊNCIO DE SOUZA, Secretário de Governo, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas por Lei e que lhe foram delegadas, e
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 552, de 18 de março de 2010, que dispõe sobre 
autorização para servidores públicos dirigir veículos da municipalidade;
CONSIDERANDO o artigo 1º, parágrafo único, do Decreto nº 552, de 18 de março de 2010 segundo 
o qual a autorização será formalizada através de Portaria do Secretário competente devendo 
constar, obrigatoriamente, os dados dos servidores autorizados, e os motivos para a concessão;
CONSIDERANDO o Memorando nº 091/2017 - Subprefeitura Parque Meia Lua, onde consta o 
motivo ensejador para tal autorização;
RESOLVE:
Art. 1º Autorizar, em caso de necessidade, sem qualquer gratifi cação, os servidores abaixo, lotados 
na Subprefeitura do Parque Meia Lua – Secretaria de Governo, a dirigir veículo ofi cial, segundo sua 
categoria de habilitação:
I – Geraldo Rodrigues – matrícula 27.102;
II – Edson Guedes Ladislau – matrícula 25.572.
Parágrafo único. De acordo com a atividade descrita os servidores necessitam de autorização 
para conduzir veículo ofi cial, pois serão responsáveis pelo deslocamento da equipe, e qualquer 
outro serviço externo e de urgência.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data. 
Jacareí, 21 de junho de 2017.
CELSO FLORÊNCIO DE SOUZA
Secretário de Governo

PORTARIA Nº 616, DE 21 DE JUNHO DE 2017.
O Sr. CELSO FLORÊNCIO DE SOUZA, Secretário de Governo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei e que lhe foram delegadas, e
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 552, de 18 de março de 2010, que dispõe sobre 
autorização para servidores públicos dirigir veículos da municipalidade;
CONSIDERANDO o artigo 1º, parágrafo único, do Decreto nº 552, de 18 de março de 2010 segundo 
o qual a autorização será formalizada através de Portaria do Secretário competente devendo 
constar, obrigatoriamente, os dados dos servidores autorizados, e os motivos para a concessão;
CONSIDERANDO que no Memorando n° 058/2017 – Subprefeitura de São Silvestre, consta o 
motivo ensejador para tal autorização;
RESOLVE:
Art. 1º Autorizar, sem qualquer gratifi cação, o servidor Antônio José Ribeiro, matrícula 21.942, 
lotado na Subprefeitura de São Silvestre – Secretaria de Governo, a dirigir veículo ofi cial, segundo 
sua categoria de habilitação.
Parágrafo único. De acordo com a atividade descrita o servidor necessita de autorização para 
conduzir veículo ofi cial em decorrência da falta de motorista concursado da Subprefeitura de São 
Silvestre. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data. 
Jacareí, 21 de junho de 2017.
CELSO FLORÊNCIO DE SOUZA
Secretário de Governo

ATOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE

PORTARIA Nº 615, DE 21 DE JUNHO DE 2017.
A Dra. ROSANA GRAVENA, Secretária de Saúde, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei e que lhe foram delegadas, e
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 552, de 18 de março de 2010, que dispõe sobre 
autorização para servidores públicos dirigir veículos da municipalidade;
CONSIDERANDO o artigo 1º, parágrafo único, do Decreto nº 552, de 18 de março de 2010 segundo 
o qual a autorização será formalizada através de Portaria do Secretário competente devendo 
constar, obrigatoriamente, os dados dos servidores autorizados, e os motivos para a concessão;
CONSIDERANDO que no Memorando n° 2351/2017 – SS - DA, consta o motivo ensejador para 
tal autorização;
RESOLVE:
Art. 1º Autorizar, sem qualquer gratifi cação, o servidor Carlos Renato Barbosa, matrícula 28.041, 
lotado na Diretoria de Vigilância à Saúde - Secretaria de Saúde, a dirigir veículo ofi cial, segundo 
sua categoria de habilitação.
Parágrafo único. De acordo com a atividade descrita o servidor necessita de autorização para 
conduzir veículo ofi cial em decorrência de deslocamento constante à diversos locais, uma vez que 
atua em conjunto a equipe de prevenção e combate a mosquito da dengue.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data. 
Jacareí, 21 de junho de 2017.
ROSANA GRAVENA
Secretária de Saúde

ATOS DO SECRETÁRIO DE MOBILIDADE URBANA

PORTARIA N° 617, DE 21 DE JUNHO DE 2017
Dispõe sobre a regulamentação da autorização do serviço de transporte escolar no município de 
Jacareí, previstos na Lei Municipal n. 3.792/96.
O Sr. EDSON ANÍBAL DE AQUINO GUEDES FILHO, Secretário de Mobilidade Urbana do Município 
de Jacareí, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e que lhe foram delegadas, e
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a segurança dos estudantes, passageiros do 
transporte escolar de Jacareí, uniformizando e regulamentando a autorização da prestação deste 
serviço de interesse público, nos termos do artigo 139 do Código de Trânsito Brasileiro; 
RESOLVE:
Art. 1˚ A exploração do serviço de transporte escolar, previsto na Lei Municipal n° 3.792/96, fi ca 
condicionado a emissão do alvará de permissão pela Diretoria de Transportes da Secretaria 
Municipal de Mobilidade Urbana, que deverá ser renovado semestralmente, nas condições que 
seguem regulamentadas.
Art. 2˚ Os novos alvarás serão provisórios pelo prazo determinado de um ano para renovação.
Art. 3˚ É obrigatório para o regular exercício da exploração do transporte escolar no município 
que o permissionário mantenha em seu veículo de trabalho a lista de controle dos estudantes e 
responsáveis que utilizam o mesmo, constando as informações dispostas no Anexo I deste Decreto:
I - nome completo do estudante;
II - endereço completo do estudante;
III - nome completo, assinatura e contato do responsável;
IV -  escola referente a cada estudante transportado;
V - horário de entrada e saída dos transportados.
Art. 4˚ Somente poderão operar no serviço de transporte escolar os veículos abaixo relacionados:
I – veículo de passageiros, com capacidade máxima para quinze e mínima de oito passageiros ou 
a prevista pelo fabricante;
II – veículo automotor de transporte coletivo com capacidade máxima para vinte e mínima de 
dezesseis passageiros ou a prevista pelo fabricante;
III – veículo automotor de transporte coletivo com capacidade para mais de vinte passageiros ou a 
prevista pelo fabricante.
Art. 5˚ Os interessados em obter o alvará deverão apresentar lista de controle contendo o mínimo 
de cinco alunos por período, que será entregue no ato da solicitação de permissão.
Art. 6˚ É obrigatório que os condutores e monitores utilizem vestimenta adequada, sendo 
terminantemente proibido o uso de regata, boné, chinelo, bermuda ou similares.
Parágrafo único. O monitor deverá apresentar-se devidamente identifi cado com colete contendo 
o dístico “MONITOR”.
Art. 7˚ Será aplicada advertência por escrito às infrações previstas no artigo 11 da Lei Municipal 
n˚ 3.792/96, sendo estas classifi cadas em leves, médias ou graves:
I – serão consideradas infrações leves passíveis de multa no valor de dois VRM:
a) não tratar com polidez e urbanidade os passageiros e o público em geral;
b) não trajar-se adequadamente.
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II – serão consideradas infrações médias passíveis de multa no valor de cinco VRM:
a) não portar e exibir, quando solicitado pela fi scalização a comprovação de cadastramento do 
veículo junto a CIRETRAN para transporte escolar, por ocasião da prestação de serviço;
b) não portar sempre, no veículo o alvará de permissão e o comprovante de pagamento dos tributos 
municipais;
c) transportar passageiros diferentes daqueles informados no contrato;
d) não cumprimento das notifi cações para sanear as irregularidades;
e) prestação de serviço em desconformidade com o autorizado;
f) descumprir editais, avisos, notifi cações, comunicações, cartas, circulares, ordens ou instruções 
da Administração.
III – serão consideradas infrações graves passíveis de multa no valor de dez VRM e recolhimento 
do veículo:
a) não exercer a atividade profi ssional pessoalmente ou através de auxiliar devidamente inscrito e 
autorizado pela prefeitura;
b) dirigir sob infl uência de bebida alcoólica ou qualquer substância lícita ou ilícita que altere o 
estado de consciência;
c) não apresentar o veículo às vistorias periódicas ou, a qualquer tempo, quando notifi cado;
d) embaraçar ou difi cultar ação fi scalizadora;
e) utilizar veículo com vidros sobrepostos com película adesiva (insufi lm); 
f) usar veículo não autorizado pela Diretoria de Transportes;
g) não renovar o alvará de autorização conforme a especifi cação do veículo;
h) permitir excesso de lotação no veículo;
i) fumar no interior do veículo de transporte escolar;
j) manter contato pessoal amoroso, dentro do veículo, entre motorista e monitor, diante das crianças 
transportadas. 
Art. 8˚ As condutas praticadas pelo permissionário de transporte escolar no Município de Jacareí, 
que não estiverem previstas no artigo 7˚ da Lei Municipal n˚ 3.792/96, deverão ser submetidas às 
sanções e normas previstas no Código de Trânsito Brasileiro.
Parágrafo único. As condutas sem previsão na Lei Municipal n˚ 3.792/96, na presente Portaria e no 
Código de Trânsito Brasileiro, que atentarem contra a ordem e a prestação do serviço de transporte 
escolar,  deverão ser analisadas e julgadas pelo Diretor  de Transporte da Secretaria de Mobilidade 
Urbana por meio de processo administrativo, de acordo com a oportunidade e conveniência que 
dispõe a Administração Pública.
Art. 9˚ Durante o período do alvará provisório, o permissionário que cometer infração classifi cada 
como grave ou gravíssima, terá a sua permissão revogada com base nas condutas do  Código de 
Trânsito Brasileiro.
Parágrafo único. Havendo a reincidência de infração considerada média, o alvará provisório 
será revogado, por intermédio de processo administrativo devidamente processado e julgado pelo 
Diretor de Transporte da Secretaria de Mobilidade Urbana.
Art. 10. No ato da solicitação do alvará provisório, deverá o interessado apresentar o extrato da 
pontuação da CNH, não sendo concedida a autorização para os casos que forem constatadas 
infrações médias, graves e gravíssimas no último ano de exercício.
Art. 11. Ao ser revogado o alvará, poderá o interessado solicitar novo alvará após transcorrido o 
período de quatro anos.
Art. 12. Para a obtenção do alvará de autorização, o motorista profi ssional autônomo ou pessoa 
jurídica deverá atender às exigências desta lei.
Art. 13. As decisões de revogação ou cassação do alvará são de competência do Diretor de 
Transporte da Secretaria de Mobilidade Urbana, por intermédio de processo administrativo 
devidamente processado e julgado.
Art. 14. O interessado em obter a autorização de transporte escolar no Município de Jacareí, 
deverá apresentar os seguintes documentos:
I – se o requerente for pessoa física:
a) antecedentes criminais e as certidões negativas dos distribuidores criminais estaduais e federais;
b) ter idade superior a vinte e um anos;
c) ser habilitado, possuindo Carteira Nacional de Habilitação na categoria D;
d) comprovação de cadastro do veículo junto ao CIRETRAN;
e) certifi cado de verifi cação metrológica do cronofotografado (verifi cador de velocidade e distância 
percorrida);
f) apresentação do bilhete de seguro obrigatório DPVAT – Danos Pessoais Causados por Veículos 
Automotores de Vias Terrestres – PAGO;
g) ser aprovado no Curso de Formação de Transportes Escolares e estar em dia com os cursos 
de reciclagem;
h) apresentar documentação do veículo em nome do requerente (Certifi cado de Registro e 
Licenciamento de Veículo – CRLV – e Certifi cado de Registros de Veículos – CRV);
i) original  de prontuário de CNH CIRETRAN e pesquisa de pontos  – atualizada e emitida no 
máximo 30 (trinta) dias, se houver multa nos últimos doze meses anexar notifi cação de multa 
emitida pelo CIRETRAN;
j)  certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais;
k) cópia do comprovante de endereço emitido no máximo em sessenta dias (água, luz, telefone);
l)  original do Certifi cado de Segurança Veicular (CSV) empresa credenciada pelo INMETRO, para 
veículos com mais de cinco anos;
m) original  do comprovante de pagamento do INSS ou Certidão Negativa de Débito (CND);
n)  uma foto 3 x 4 recente;(entregar no dia da vistoria)
o)  declaração de local onde os veículos fi cam guardados, com foto do local;
p)  declaração de não ocupação de empregos e funções públicas;
q) prontuário de pontuação da CNH, que ateste o respeito a exigência legal prevista no inciso IV do 
artigo 138 do Código de Trânsito Brasileiro.
II – se o requerente for pessoa jurídica:
a) original da cédula de identidade RG e CPF do(s) sócio(s) da empresa;
b) cópia de CNPJ/CGC da empresa;
c) original de comprovante de endereço recente;
d) certidão Negativa Débito de Tributos Municipais;
e) relação do(s) veículo(s) utilizado(s) nos serviços prestados com o(s) documento(s) do veículo(s);
f)  original  do Certifi cado de Registro de Veículo (CRV) comprovando a venda de um veículo ao 
requerente ou Certifi cado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) em nome do requerente 
ou Nota Fiscal em caso de veículo zero km, com seguro obrigatório (DPVAT) pago;
g) original do Certifi cado de Segurança Veicular (CSV) em empresa credenciada pelo INMETRO, 
para veículos acima de cinco anos;
h)  original do comprovante de aferição do cronofotografado de cada veículo utilizado (último);
i) cópia autenticada do contrato de prestação de serviços (agregado) assinado por ambas as partes 
com fi rma reconhecida;
j) relação com o(s) nome(s) do(s) motorista(s);
k) certidão Negativa de Registro de Distribuição Criminal (Fórum de Jacareí) do(s) proprietário(s) 
da empresa;
l)  certidão de Placa Vermelha da Empresa (CIRETRAN);
m) original  de comprovante de pagamento de INSS da empresa;
n)  declaração do local onde os veículos fi cam guardados, com fotos do local.
III – como Motorista:
a) original da Carteira Nacional de Motorista (CNH) categoria “D” ou superior;
b) original de Cadastro de Inscrição Municipal, contrato de prestação de serviços com a empresa 
ou registro em carteira de trabalho;
c) original do comprovante de INSS ou PIS com registro em carteira profi ssional;
d)  original do comprovante de Conclusão do Curso de Transporte Escolar – Certifi cado;
e)  certidão de placa vermelha (CIRETRAN);
f) original do prontuário da CNH para fi ns de direito e pesquisa de pontos – CIRETRAN emitido no 
máximo em trinta dias;
g) certidão Negativa de Registro de Distribuição Criminal (Fórum de Jacareí);
h) declaração de não ocupação em emprego e função pública;
i) uma foto 3 x 4 recente.(entregar quando for fazer a vistoria);
j) prontuário de pontuação da CNH, que ateste o respeito a exigência legal prevista no inciso IV do 

artigo 138 do Código de Trânsito Brasileiro.
IV – para o transporte de estudantes com idade inferior a sete anos será obrigatória a contratação 
pelo requerente, dos serviços do monitor de transporte escolar que será comprovada junto ao ato 
de requerimento mediante apresentação dos seguintes documentos: 
a) uma foto 3 x 4 recente;
b) original da Cédula de Identidade RG; 
c) original do CPF (não será necessário se já constar no RG);
d) certidão Negativa de Registro de Distribuição Criminal (Fórum de Jacareí) emitida no máximo 
trinta dias;
e) contrato de prestação de serviços ou comprovante de recolhimento previdenciário junto ao INSS;
f) curso de Monitores Transporte Escolar;
g) declaração de não ocupação de emprego em função pública.
Art. 15. A previsão inscrita na alínea “e”, do inciso III, do artigo 7° desta norma, entrará em vigor 60 
dias após a publicação da presente portaria.
Art. 16. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário.
Jacareí, 21 de junho de 2017.
EDSON ANÍBAL DE AQUINO GUEDES FILHO
Secretário de Mobilidade Urbana

ANEXO I
Lista de informações dos alunos e responsáveis, de uso obrigatório em período permanente.
Nome do aluno:__________________________________________________________________
Endereço:______________________________________________________________________
Pai:________________________________________Assinatura:__________________________
Mãe:_______________________________________Assinatura:__________________________
Escola:________________________________________________________________________
Contato:_______________________________________________________________________
Telefone:________________________E-mail:_________________________________________
Horário de entrada:________________Horário de saída:_________________________________

ATOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA EDUCAMAIS N° 21 DE 20 DE JUNHO DE 2017.
A Sra. MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO, Secretária Municipal de Educação, usando das 
atribuições legais e as que lhe foram delegadas,
RESOLVE:
Art. 1º Fica a requerente MARILZA APARECIDA LUCIANO SANTOS, autorizada a utilizar o 
espaço público EDUCAMAIS SÃO JOÃO, no dia 23 de julho de 2017, para realização do evento 
“BATISMO DE CAPOEIRA E TROCA DE CORDÃO”, das 09h00 às 17h00, nos termos do 
expediente nº 10457-2017.
Art. 2º A autorização de uso a que se refere o artigo 1º desta Portaria é concedida a título PRECÁRIO 
e GRATUITO, pelo período de realização do evento.
Parágrafo único. A utilização da área pública fi ca condicionada à formalização através do Termo 
de Autorização de Uso, a ser lavrado na Assessoria Técnica da Secretaria Municipal da Educação 
do Município de Jacareí, mediante as condições estabelecidas pela administração.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Jacareí, 20 de junho de 2017.
MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA EDUCAMAIS N° 22 DE 20 DE JUNHO DE 2017.
A Sra. MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO, Secretária Municipal de Educação, usando das 
atribuições legais e as que lhe foram delegadas,
RESOLVE:
Art. 1º Fica o requerente LUIZ ANTONIO DA SILVA, autorizado a utilizar o espaço público 
EDUCAMAIS CENTRO, no dia 24 de junho de 2017, para realização de AÇÃO SOCIAL, das 12h00 
às 18h00, nos termos do expediente nº 15369-2017.
Art. 2º A autorização de uso a que se refere o artigo 1º desta Portaria é concedida a título PRECÁRIO 
e GRATUITO, pelo período de realização do evento.
Parágrafo único. A utilização da área pública fi ca condicionada à formalização através do Termo 
de Autorização de Uso, a ser lavrado na Assessoria Técnica da Secretaria Municipal da Educação 
do Município de Jacareí, mediante as condições estabelecidas pela Administração.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Jacareí, 20 de junho de 2017.
MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA EDUCAMAIS N° 23 DE 20 DE JUNHO DE 2017.
A Sra. MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO, Secretária Municipal de Educação, usando das 
atribuições legais e as que lhe foram delegadas,
RESOLVE:
Art. 1º Fica o requerente CARAVANA CULTURAL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME, autorizado 
a utilizar o espaço público EDUCAMAIS JACAREÍ – SALA ARIANO SUASSUNA, no dia 24 de junho 
de 2017, para realização da SELETIVA PREMIATIVA DO X CIRCUITO NACIONAL DE DANÇA, nos 
termos do expediente nº 31977-2017.
Art. 2º A autorização de uso a que se refere o artigo 1º desta Portaria é concedida a título PRECÁRIO 
e ONEROSO, pelo período de realização do evento.
Parágrafo único. A utilização da área pública fi ca condicionada à formalização através do Termo 
de Autorização de Uso, a ser lavrado na Assessoria Técnica da Secretaria Municipal da Educação 
do Município de Jacareí, mediante as condições estabelecidas pela Administração.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Jacareí, 20 de junho de 2017.
MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO
Secretária Municipal de Educação

Fique por dentro do que acontece 
em nossa cidade.

Acesse
www.jacarei.sp.gov.br
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Licitações

Contratos e Convênios

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº065/2017 – REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTOS – ORDEM JUDICIAL.
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: até as 09h00 do dia 07 de julho de 2017.
O edital na sua íntegra será fornecido aos interessados na Gerência de Licitações, 1º andar, sito à Praça 
dos Três Poderes, 73, Centro, Jacareí/SP, no horário das 08h00 às 17h00, mediante apresentação de 
um “CD-R” novo ou Pendrive.
(a) Drª. ROSANA GRAVENA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº066/2017 –  REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE RAÇÃO 
PARA CÃES E GATOS. 
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: até as 14h30 do dia 07 de julho de 2017.
O edital na sua íntegra será fornecido aos interessados na Gerência de Licitações, 1º andar, sito à Praça 
dos Três Poderes, 73, Centro, Jacareí/SP, no horário das 08h00 às 17h00, mediante apresentação de 
um “CD-R” novo ou Pendrive.
(a) Drª. ROSANA GRAVENA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO (PRESENCIAL) Nº104/2016 – REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE 
SISTEMA MODULAR COM INTEGRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMUNOLOGIA/
HORMÔNIOS E MÓDULO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICA COM DISPONIBILIDADE 
EM COMODATO.
Tendo recebido os autos do procedimento licitatório nº.150/2016, modalidade Pregão Presencial, tipo 
menor preço global por lote (menor lance),  HOMOLOGO o resultado do certame, já adjudicado pela 
Pregoeira à empresa AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA no lote 01 com valor total de 
R$2.262.000,00 e no lote 02 com valor total de R$539.853,00.
Jacareí, 19  de  junho  de 2017.
Para formalização.
Publique-se
Drª.ROSANA GRAVENA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO (PRESENCIAL) Nº045/2017 – REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTOS – GRUPO 21. 
Tendo recebido os autos do procedimento licitatório nº.050/2017, modalidade Pregão Presencial, tipo 
menor preço unitário (menor lance),  HOMOLOGO o resultado do certame, já adjudicado pela Pregoeira 
às empresas: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA no item 01 com valor unitário de R$1,30, no item 
02 com valor unitário de R$1,30; PRATI DONADUZZI & CIA LTDA no item 03 com valor unitário de 
R$2,80 e no item 04 com valor unitário de R$2,80, no item 07 com valor unitário de R$0,89, no item 08 
com valor unitário de R$0,89; DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA  no item 05 com valor unitário 
de R$0,064 e no item 06 com valor unitário de R$0,064; AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 
LTDA no item 09 com valor unitário de R$10,70 e no item 10 com valor unitário de R$10,70.
Jacareí, 19  de  junho  de 2017.
Para formalização.
Publique-se
Drª.ROSANA GRAVENA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº048/2017 – REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTOS DE ORDENS JUDICIAIS. 
Tendo recebido os autos do procedimento licitatório nº.054/2017, modalidade Pregão Presencial, tipo menor 
preço unitário, HOMOLOGO o resultado do certame já adjudicado pela Pregoeira  à empresa Drogaria 
Faria E Braga Ltda EPP nos itens: 01 com valor unitário de R$0,53, 02 com valor unitário de R$0,53, 21 
com valor unitário de R$1,27, 22 com valor unitário de R$1,27, 23 com valor unitário de R$2,998, 24 com 
valor unitário de R$2,998, 29 com valor unitário de R$1,30, 30 com valor unitário de R$1,30, 37 com valor 
unitário de R$15,66 e 38 com valor unitário de R$15,66, à empresa Aglon Comércio e Representações 
Ltda nos itens: 03 com valor unitário de R$87,30 e  04 com valor unitário de R$87,30, à empresa Interlab 
Farmacêutica Ltda nos itens: 13 com valor unitário de R$5,85, 14 com valor unitário de R$5,85, 15 com 
valor unitário de R$0,311, 16 com valor unitário de R$0,311, 19 com valor unitário de R$0,69 e 20 com valor 
unitário de R$0,69 e à empresa Dupatri Hospitalar Comércio, Importação e Exportação Ltda nos itens: 
39 com valor unitário de R$330,00 e 40 com valor unitário de R$330,00. 
Jacareí, 19 de junho de 2017. 
Para formalização
Publique-se
Drª. ROSANA GRAVENA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA
CONCORRÊNCIA Nº 011/2016 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO II NO BAIRRO JARDIM 
COLONIA; COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, torna 
público para fi ns de conhecimento e citação a DESCLASSIFICAÇÃO da proposta comercial da empresa 
PROJEMAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME, por apresentar itens, em desconformidade 
com o Anexo IV do Edital, a CLASSIFICAÇÃO em primeiro lugar da proposta comercial da empresa 
TSX ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com valor total de R$ 1.617.316,20 (um milhão, 
seiscentos e dezessete mil, trezentos e dezesseis reais e vinte centavos), em segundo lugar da 
proposta comercial da empresa FASUL PAVIMENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA com valor total de 
R$ 1.617.490,91 (um milhão, seiscentos e dezessete mil, quatrocentos e noventa reais e noventa e um 
centavos) em terceiro lugar da proposta comercial da empresa CONSTRUTORA E INCORPORADORA 
ZANINI LTDA com valor total de R$ 1.660.353,24 (um milhão, seiscentos e sessenta mil, trezentos e 
cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos), em quarto lugar da proposta comercial da empresa 
FERA CONSTRUTORA GEOTECNIA E FUNDAÇÕES LTDA com valor total de R$ 1.697.809,23 (um 
milhão, seiscentos e noventa e sete mil, oitocentos e nove reais e vinte e três centavos), em quinto 
lugar da proposta comercial da empresa ALIANZA GERENCIAMENTO E ENGENHARIA EIRELI EPP 
com valor total de R$ 1.729.413,24 (um milhão, setecentos e vinte e nove mil, quatrocentos e treze 
reais e vinte e quatro centavos), em sexto lugar da proposta comercial da empresa PARC PROJETOS 
E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP com valor total de R$ 1.778.837,19 (um milhão, setecentos e 
setenta e oito mil, oitocentos e trinta e sete reais e dezenove centavos), em sétimo lugar da proposta 
comercial da empresa E.C.G ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA com valor total 
de R$ 1.838.890,91 (um milhão, oitocentos e trinta e oito mil, oitocentos e noventa reais e noventa e 
um centavos), em oitavo lugar da proposta comercial da empresa VIEIRA LIMA ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÃO LTDA EPP com valor total de R$ 1.981.903,04 (um milhão, novecentos e oitenta e 
um mil, novecentos e três reais e quatro centavos). O prazo de recurso começará a fl uir a partir da 
publicação desta decisão no Boletim Ofi cial do Município.
(a)CAMILA MARIA LEITE DE OLIVEIRA PEREIRA
PRESIDENTE DA C.P.L.O.S.E.

TERMO DE DECISÃO E RATIFICAÇÃO
Expediente nº 021/2017 – SUP-DA-SS 
Contratada: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA
Valor: R$ 31.800,00 (trinta e um mil, e oitocentos reais)
Objeto: aquisição de insumos para bomba de infusão de insulina – ordem judicial
“Tendo em vista as justifi cativas apresentadas, bem como o fato de ser inexigível a licitação para a 
contratação pretendida nos termos do parecer jurídico, o qual acolho, DECIDO pela contratação direta, 

na forma prevista no artigo 25, I da Lei nº 8.666/93, decisão esta que submeto à ratifi cação da Chefi a 
de Gabinete.”
Jacareí, 14 de junho de 2.017.
Dra. Rosana Gravena – Secretária de Saúde
“Ratifi co a decisão pela contratação direta por inexigibilidade de licitação, na forma prevista no artigo 26 
da Lei nº 8.666/93, conforme despacho da Sra. Secretária de Saúde.
Ao empenhamento.
Publique-se.”
Jacareí, 14 de junho de 2.017.
Claude Mary de Moura – Chefe de Gabinete 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Ata de Registro de Preço n° 9.217.00/2017 – Exp. 219/2016 – CPJL (II) - PP n° 156/2016
Detentora: EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES 
LTDA.
Objeto: registro de preços para fornecimento de suplemento alimentar
Vigência: 12 meses
Valor: R$ 64.024,00 (sessenta e quatro mil e vinte e quatro reais)
 (a) 12/06/2017 – Dra. Rosana Gravena e Marcilie Jardim Carnavalli de Aragão

ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Ata de Registro de Preço n° 9.218.00/2017 – Exp. 030/2017 – GL (IV) - PP n° 029/2017
Detentora: DROGARIA FARIA E BRAGA LTDA – EPP
Objeto: registro de preços para fornecimento de medicamentos – grupo 12
Vigência: 12 meses
Valor: R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais)
 (a) 12/06/2017 – Dra. Rosana Gravena e Thatiane Porcelli de Faria

ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Ata de Registro de Preço n° 9.219.00/2017 – Exp. 030/2017 – G.L. (III) - PP n° 029/2017
Detentora: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
Objeto: registro de preços para fornecimento de medicamentos – grupo 12
Vigência: 12 meses
Valor: R$ 46.126,80 (quarenta e seis mil, cento e vinte e seis reais e oitenta centavos)
 (a) 14/06/2017 – Dra. Rosana Gravena e Marcos da Costa Santos

ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Ata de Registro de Preço n° 9.220.00/2017 – Exp. 030/2017 – G.L. (I) - PP n° 029/2017
Detentora: PORTAL LTDA
Objeto: registro de preços para fornecimento de medicamentos – grupo 12
Vigência: 12 meses
Valor: R$ 30.678,00 (trinta mil e seiscentos e setenta e oito reais)
 (a) 14/06/2017 – Dra. Rosana Gravena e Thatyana Oliveira Alves de Angelo

ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Ata de Registro de Preço n° 9.221.00/2017 – Exp. 030/2017 – G.L. (VI) - PP n° 029/2017
Detentora: KATIA CILENE DIAS QUARANTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS – ME
Objeto: registro de preços para fornecimento de medicamentos – grupo 12
Vigência: 12 meses
Valor: R$ 90.480,00 (noventa mil, quatrocentos e oitenta reais)
 (a) 14/06/2017 – Dra. Rosana Gravena e Marbidelli Telini Júnior

ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Ata de Registro de Preço n° 9.222.00/2017 – Exp. 033/2017 – G.L. (I) - PP n° 033/2017
Detentora: KATIA CILENE DIAS QUARANTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS – ME
Objeto: registro de preços para fornecimento de medicamentos – grupo 13
Vigência: 12 meses
Valor: R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais)
 (a) 14/06/2017 – Dra. Rosana Gravena e Marbidelli Telini Júnior

ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Ata de Registro de Preço n° 9.223.00/2017 – Exp. 030/2017 – G.L. (V) - PP n° 029/2017
Detentora: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Objeto: registro de preços para fornecimento de medicamentos – grupo 12
Vigência: 12 meses
Valor: R$ 516,00 (quinhentos e dezesseis reais)
 (a) 14/06/2017 – Dra. Rosana Gravena e Sirlei Terezinha Zambrin

ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Ata de Registro de Preço n° 9.224.00/2017 – Exp. 033/2017 – G.L. (II) - PP n° 033/2017
Detentora: PORTAL LTDA
Objeto: registro de preços para fornecimento de medicamentos – grupo 13
Vigência: 12 meses
Valor: R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais)
  (a) 14/06/2017 – Dra. Rosana Gravena e Thatyana Oliveira Alves de Angelo

ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Ata de Registro de Preço n° 9.225.00/2017 – Exp. 033/2017 – G.L. (VI) - PP n° 033/2017
Detentora: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
Objeto: registro de preços para fornecimento de medicamentos – grupo 13
Vigência: 12 meses
Valor: R$ 18.240,00 (dezoito mil e duzentos e quarenta reais)
 (a) 14/06/2017 – Dra. Rosana Gravena e Simone C. P. Pellin

ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Ata de Registro de Preço n° 9.226.00/2017 – Exp. 033/2017 – G.L. (VII) - PP n° 033/2017
Detentora: CENTROVALE SOLUÇÕES PARA SAÚDE EIRELI
Objeto: registro de preços para fornecimento de medicamentos – grupo 13
Vigência: 12 meses
Valor: R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais)
 (a) 14/06/2017 – Dra. Rosana Gravena e Antônio dos Santos

ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Ata de Registro de Preço n° 9.227.00/2017 – Exp. 043/2017 – G.L. (I) - PP n° 041/2017
Detentora: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA
Objeto: registro de preços para fornecimento de medicamentos – grupo 18
Vigência: 12 meses
Valor: R$ 132.820,00 (cento e trinta e dois mil, oitocentos e vinte reais)
 (a) 14/06/2017 – Dra. Rosana Gravena e José Bonifácio Coelho

ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Ata de Registro de Preço n° 9.228.00/2017 – Exp. 033/2017 – G.L. (III) - PP n° 033/2017
Detentora: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
Objeto: registro de preços para fornecimento de medicamentos – grupo 13
Vigência: 12 meses
Valor: R$ 26.535,00 (vinte e seis mil e quinhentos e trinta e cinco reais)
 (a) 19/06/2017 – Dra. Rosana Gravena e Mayara dos Santos

ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Ata de Registro de Preço n° 9.229.00/2017 – Exp. 033/2017 – G.L. (V) - PP n° 033/2017
Detentora: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Objeto: registro de preços para fornecimento de medicamentos – grupo 13
Vigência: 12 meses
Valor: R$ 21.168,00 (vinte e um mil e cento e sessenta e oito reais)
 (a) 19/06/2017 – Dra. Rosana Gravena e Eros Carraro

ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Ata de Registro de Preço n° 9.230.00/2017 – Exp. 003/2017 – CPJL (II) - PP n° 005/2017
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Detentora: JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO – EPP
Objeto: registro de preços para fornecimento de medicamentos – grupo 03
Vigência: 12 meses
Valor: R$ 126.250,00 (cento e vinte e seis mil, duzentos e cinquenta reais)
 (a) 19/06/2017 – Dra. Rosana Gravena e Juliana Cristina Zaccaro Francisco

ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Ata de Registro de Preço n° 9.231.00/2017 – Exp. 041/2017 – G.L. (I) - PP n° 039/2017
Detentora: CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA
Objeto: registro de preços para fornecimento de medicamentos – grupo 16
Vigência: 12 meses
Valor: R$ 121.800,00 (cento e vinte e um mil e oitocentos reais)
 (a) 19/06/2017 – Dra. Rosana Gravena e Leandro Bustamante Ribeiro

ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Ata de Registro de Preço n° 9.232.00/2017 – Exp. 041/2017 – G.L. (V) - PP n° 039/2017
Detentora: DAKFILM COMERCIAL LTDA
Objeto: registro de preços para fornecimento de medicamentos – grupo 16
Vigência: 12 meses
Valor: R$ 86.400,00 (oitenta e seis mil e quatrocentos reais)
 (a) 19/06/2017 – Dra. Rosana Gravena e Thiago José Spontão Livrari

ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Ata de Registro de Preço n° 9.233.00/2017 – Exp. 041/2017 – G.L. (IV) - PP n° 039/2017
Detentora: PORTAL LTDA
Objeto: registro de preços para fornecimento de medicamentos – grupo 16
Vigência: 12 meses
Valor: R$ 648,00 (seiscentos e quarenta e oito reais)
 (a) 19/06/2017 – Dra. Rosana Gravena e Thatyana Oliveira Alves de Angelo

ADITAMENTO DE CONTRATO
Aditamento nº 4.014.03/15.17 – Exp. 055/2015 – CPJL (I) – Pregão Presencial nº 036/2015
Contratada: SGMK TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
Objeto: prestação de serviços de locação de veículo, sem motorista
Aditamento: inclui a Secretaria de Saúde como gestora do contrato, prorroga o prazo contratual em 
mais 12 (doze meses).
Dotação: 020402.3.3.90.39.14.10.301.0003.2194
Empenho: 6795/2017
(a) 21/06/2017 – Carlos Felipe Sepinho Apparecido, Dra. Rosana Gravena e Maiba do 
Prado Salim

ADITAMENTO DE CONTRATO
Aditamento nº 4.016.01/16.17 – Exp. 147/2015 – CPJL (I) - Concorrência nº 009/2015
Contratada: SINDATA TECNOLOGIA E SISTEMAS DE TRÂNSITO LTDA
Objeto: prestação de serviços de fornecimento, implantação, operação e manutenção de Sistemas 
Informatizados para a Gestão Administrativa das Autuações de Trânsito geradas nas vias públicas do 
Município de Jacareí/SP
Aditamento: altera a Secretaria, gestora de Infraestrutura para Mobilidade Urbana, prorroga o prazo 
contratual em mais 12 (doze meses).
Dotação: 021703.3.3.90.39.99.15.451.0006.2159
Empenho: 6126/2017
(a) 12/05/2017 – Edson Aníbal de Aquino Guedes Filho e Luiz Carlos Murer

ADITAMENTO DE CONTRATO
Aditamento nº 4.017.04/13.17 – Exp. 032/2013 – CPJL (I) - Pregão Presencial nº 024/2013
Contratada: SIMP SISTEMAS DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA
Objeto: prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos e mão de obra
Aditamento: fi ca prorrogado o prazo contratual em mais 12 (doze meses).
Dotação: 020403.3.3.90.39.99.10.304.0003.2196; 020403.3.3.90.39.99.10.305.0003.2178; 020405.3.3
.90.39.99.10.302.0003.2192; 020402.3.3.90.39.99.10.301.0003.2194; 020401.3.3.90.39.99.10.302.000
3.2191; 
Empenho: 712/2017; 7214/2017; 715/2017; 719/2017 e 720/2017
(a) 19/06/2017 – Dra. Rosana Gravena e Alfredo Gaspar Neto

ADITAMENTO DE CONTRATO
Aditamento nº 4.022.03/15.17 – Exp. 041/2015 – CPJL (I) - Concorrência nº 004/2015
Contratada: TELEFONICA BRASIL S.A.
Objeto: prestação de serviços de telecomunicações.
Aditamento: Fica prorrogado o prazo contratual em mais 12 (doze meses), fi cam repactuados os termos 
do contrato, conforme acordo entre as partes, nos termos do Anexo I, sem ônus para o Município.
Dotação: 021602.3.3.90.39.58.04.122.0007.2228
Empenho: 5636/2017
(a) 29/05/2017 – Carlos Felipe Sepinho Apparecido, Maria Thereza Ferreira Cyrino, Dra. Rosana 
Gravena, Vanessa Conte de Lima e Carlos Eduardo Cipolotti Spedo

 ADITAMENTO DE CONTRATO
Aditamento nº 4.023.03/15.17 – Exp. 036/2015 – CPJL (I) - Concorrência nº 003/2015
Contratada: NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA
Objeto: prestação de serviços para licença de uso e manutenção de um sistema informatizado para 
gestão, organização e controle da arrecadação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS-
QN), que opere em ambiente web, com tecnologia de emissão de nota fi scal de serviços eletrônica e 
disponibilização de suporte para atendimento aos usuários.
Aditamento: fi ca prorrogado o prazo contratual em mais 12 (doze meses), fi cam incluídas as seguintes 
funcionalidades ao sistema ISS.NET: módulo de cartão de crédito/débito, módulo de recadastramento 
on line, módulo supersimples.
Dotação: 021601.3.3.90.39.99.04.123.0007.2221
Empenho: 7167/2017
(a) 01/06/2017 – Cláudio Luiz Tosetto e Shênia Maria Renaud Vidal
 
ADITAMENTO DE CONTRATO
Aditamento nº 4.024.02/15.17 – Exp. 079/2015 – CPJL (I) - Pregão Presencial nº 052/2015
Contratada: STAR COOPER COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS DO VALE DO PA-
RAÍBA
Objeto: prestação de serviços de locação de veículo de passeio, com motorista.
Aditamento: fi ca prorrogado o prazo contratual em mais 12 (doze meses).
Dotação: 020503.3.3.90.39.14.12.361.0004.2122
Empenho: 7150/2017
(a) 01/06/2017 – Maria Thereza Ferreira Cyrino e Luís Antônio da Silva

ADITAMENTO DE CONTRATO
Aditamento nº 4.033.03/14.17 – Exp. 137/2013 – CPJL (I) - Pregão Presencial nº 089/2013
Contratada: MINOL-TEC LTDA EPP
Objeto: prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos e mão de obra
Aditamento: fi ca prorrogado o prazo contratual em mais 12 (doze meses)
Dotação: 020401.3.3.90.39.99.10.302.0003.2191
Empenho: 302/2017
(a) 14/06/2017 – Dra. Rosana Gravena e Leandro Magalhães Maechetti

ADITAMENTO DE CONTRATO
Aditamento nº 4.063.01/14.17 – Exp. 214/2014 – CPJL (I) – Pregão Presencial nº 120/2014
Contratada: MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Objeto: prestação de serviços de limpeza de vidros e conservação de áreas verdes e jardins.
Aditamento: fi ca prorrogado o prazo contratual em mais 12 (doze meses), fi ca suprimido o equivalente a 
4% no valor total anual, passando de R$ 316.270,92 (trezentos e dezesseis mil, duzentos e setenta reais e 
noventa e dois centavos) para R$ 303.602,08 (trezentos e três mil, seiscentos e vinte reais e oito centavos)
Dotação: 020503.3.3.90.36.16.12.361.0004.2122
Empenho: 6449/2017
(a) 26/05/2017 – Maria Thereza Ferreira Cyrino e Otávio Alves Correa Filho

ADITAMENTO DE CONTRATO
Aditamento nº 9.281.01/16.17 – Exp. 131/2016 – CPJL (III) – Pregão Presencial nº 094/2016
Contratada: SANESMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP
Objeto: registro de preços para fornecimento de material hospitalar
Aditamento: Fica aditado o valor do contrato em R$ 254,00 (duzentos e cinquenta e quatro reais) o que 
corresponde à 1,0703% do ajuste original, correspondente ao acréscimo de 160 (cento e sessenta) 
unidades do item 03
(a) 14/06/2017 – Dra. Rosana Gravena - Secretária de Saúde

ADITAMENTO DE CONTRATO
Aditamento nº 9.315.01/16.17 – Exp. 155/2016 – CPJL (II) – Pregão Presencial nº 105/2016
Contratada: FABRÍCIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP
Objeto: registro de preços para fornecimento de material de escritório
Aditamento: Fica aditado o valor do contrato em R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) o que cor-
responde  a 0,4591% do ajuste original, correspondente ao acréscimo de 2.500 (duas mil quinhentas) 
unidades do item 152
(a) 19/06/2017 – Dra. Rosana Gravena - Secretária de Saúde

CONTRATO
Contrato nº 6.002.00/2017 – Exp. 052/2017 – G.L.(I)  – Tomada de Preços n° 001/2017
Contratada: MMB COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA - EPP
Objeto: contratação e empresa especializada para implantação de 6.496 m2 de ciclofaixa de lazer 
dentro do perímetro urbano
Valor: R$170.754,76
Vigência: 03 (três) meses
Dotação: 021006-4.4.90.51.91-15.451.0006.1.060
Empenho: 7860/2017 e 7861/2017
(a) 21/06/2017 – Antônio Roberto Martins e Felício Marmo Netto

INDEFER IMENTO DE QUALIFICAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/SS/2017 – Qualifi cação de entidades como Organização Social na 
Área da Saúde no âmbito do Município de Jacareí para futura gestão, operacionalização e execução de 
serviços de saúde no SIM – Sistema Integrado de Medicina.
Tendo recebido os autos do expediente nº nº 021/2017-PL/PGM (06) com o posicionamento da 
Comissão de Qualifi cação de Organizações Sociais na Área de Saúde no sentido de que a entidade 
não logrou êxito em preencher todos os requisitos da Lei Municipal 5.871, de 1º de Julho de 2014 e 
do Edital de Chamamento nº 001/SS/2017, HOMOLOGO o procedimento e INDEFIRO o pedido de 
qualifi cação da entidade: Associação Casa de Saúde Benefi cente de Indiaporã como Organização 
Social na Área de Saúde no âmbito do Município de Jacareí.
Para tanto, nos termos do Edital de Chamamento Público 001/SS/2017, publique-se a presente decisão, 
abrindo-se o prazo recursal de 05(cinco) dias úteis a contar da data da publicação desta decisão no 
Boletim Ofi cial do Município, conforme artigo 109 da Lei 8.666/93.
Jacareí, 23 de junho de 2017.
DRA. ROSANA GRAVENA
Secretária de Saúde

INDEFERIMENTO DE QUALIFICAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/SS/2017 – Qualifi cação de entidades como Organização Social na 
Área da Saúde no âmbito do Município de Jacareí para futura gestão, operacionalização e execução de 
serviços de saúde no SIM – Sistema Integrado de Medicina.
Tendo recebido os autos do expediente nº 021/2017 – PL/PGM(08) com o posicionamento da Comissão 
de Qualifi cação de Organizações Sociais na Área de Saúde no sentido de que a entidade não logrou 
êxito em preencher todos os requisitos da Lei Municipal 5.871, de 1º de Julho de 2014 e do Edital de 
Chamamento nº 001/SS/2017, HOMOLOGO o procedimento e INDEFIRO o pedido de qualifi cação da 
entidade: Instituto Acqua – Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental como Organização 
Social na Área de Saúde no âmbito do Município de Jacareí.
Para tanto, nos termos do Edital de Chamamento Público 001/SS/2017, publique-se a presente decisão, 
abrindo-se o prazo recursal de 05(cinco) dias úteis a contar da data da publicação desta decisão no 
Boletim Ofi cial do Município, conforme artigo 109 da Lei 8.666/93. 
Jacareí, 23 de junho de 2017.
DRA. ROSANA GRAVENA
Secretária de Saúde

INDEFERIMENTO DE QUALIFICAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/SS/2017 – Qualifi cação de entidades como Organização Social na 
Área da Saúde no âmbito do Município de Jacareí para futura gestão, operacionalização e execução de 
serviços de saúde no SIM – Sistema Integrado de Medicina.
Tendo recebido os autos do expediente nº 021/2017-PL/PGM (07 ) com o posicionamento da Comissão 
de Qualifi cação de Organizações Sociais na Área de Saúde no sentido de que a entidade não logrou 
êxito em preencher todos os requisitos da Lei Municipal 5.871, de 1º de Julho de 2014 e do Edital de 
Chamamento nº 001/SS/2017, HOMOLOGO o procedimento e INDEFIRO o pedido de qualifi cação da 
entidade: ASMEC – Associação de Serviços Médicos Comunitários como Organização Social na 
Área de Saúde no âmbito do Município de Jacareí.
Para tanto, nos termos do Edital de Chamamento Público 001/SS/2017, publique-se a presente decisão, 
abrindo-se o prazo recursal de 05(cinco) dias úteis a contar da data da publicação desta decisão no 
Boletim Ofi cial do Município, conforme artigo 109 da Lei 8.666/93.
Jacareí, 23 de junho de 2017.
DRA. ROSANA GRAVENA
Secretária de Saúde

INDEFEREIMENTO DE QUALIFICAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/SS/2017 – Qualifi cação de entidades como Organização Social na 
Área da Saúde no âmbito do Município de Jacareí para futura gestão, operacionalização e execução de 
serviços de saúde no SIM – Sistema Integrado de Medicina.
Tendo recebido os autos do expediente nº 14308/2017 com o posicionamento da Comissão de 
Qualifi cação de Organizações Sociais na Área de Saúde no sentido de que a entidade não logrou 
êxito em preencher todos os requisitos da Lei Municipal 5.871, de 1º de Julho de 2014 e do Edital de 
Chamamento nº 001/SS/2017, HOMOLOGO o procedimento e INDEFIRO o pedido de qualifi cação da 
entidade Instituto Casa Brasil como Organização Social na Área de Saúde no âmbito do Município 
de Jacareí.
Para tanto, nos termos do Edital de Chamamento Público 001/SS/2017, publique-se a presente decisão, 
abrindo-se o prazo recursal de 05(cinco) dias úteis a contar da data da publicação desta decisão no 
Boletim Ofi cial do Município, conforme artigo 109 da Lei 8.666/93.
Jacareí, 23 de junho de 2017.
 DRA. ROSANA GRAVENA
Secretária de Saúde

INDEFEREIMENTO DE QUALIFICAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/SS/2017 – Qualifi cação de entidades como Organização Social na 
Área da Saúde no âmbito do Município de Jacareí para futura gestão, operacionalização e execução de 
serviços de saúde no UPA – Unidade de Pronto Atendimento do Parque Meia Lua.
Tendo recebido os autos do expediente nº 022/2017-PL/PGM (07) com o posicionamento da Comissão 
de Qualifi cação de Organizações Sociais na Área de Saúde no sentido de que a entidade não logrou 
êxito em preencher todos os requisitos da Lei Municipal 5.871, de 1º de Julho de 2014 e do Edital de 
Chamamento nº 002/SS/2017, HOMOLOGO o procedimento e INDEFIRO o pedido de qualifi cação da 
entidade ASMEC – Associação de Serviços Médicos Comunitários como Organização Social na 
Área de Saúde no âmbito do Município de Jacareí.
Para tanto, nos termos do Edital de Chamamento Público 002/SS/2017, publique-se a presente decisão, 
abrindo-se o prazo recursal de 05(cinco) dias úteis a contar da data da publicação desta decisão no 
Boletim Ofi cial do Município, conforme artigo 109 da Lei 8.666/93. 
Jacareí, 23 de junho de 2017.
 DRA. ROSANA GRAVENA
Secretária de Saúde
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INDEFEREIMENTO DE QUALIFICAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/SS/2017 – Qualifi cação de entidades como Organização Social na 
Área da Saúde no âmbito do Município de Jacareí para futura gestão, operacionalização e execução de 
serviços de saúde no UPA – Unidade de Pronto Atendimento do Parque Meia Lua.
Tendo recebido os autos do expediente nº 022/2017-PL/PGM (05) com o posicionamento da Comissão 
de Qualifi cação de Organizações Sociais na Área de Saúde no sentido de que a entidade não logrou 
êxito em preencher todos os requisitos da Lei Municipal 5.871, de 1º de Julho de 2014 e do Edital de 
Chamamento nº 002/SS/2017, HOMOLOGO o procedimento e INDEFIRO o pedido de qualifi cação da 
entidade Associação Casa de Saúde Benefi cente de Indiaporã como Organização Social na Área de 
Saúde no âmbito do Município de Jacareí.
Para tanto, nos termos do Edital de Chamamento Público 002/SS/2017, publique-se a presente decisão, 
abrindo-se o prazo recursal de 05(cinco) dias úteis a contar da data da publicação desta decisão no 
Boletim Ofi cial do Município, conforme artigo 109 da Lei 8.666/93. 
Jacareí, 23 de junho de 2017.
 DRA. ROSANA GRAVENA
Secretária de Saúde

INDEFEREIMENTO DE QUALIFICAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/SS/2017 – Qualifi cação de entidades como Organização Social na 
Área da Saúde no âmbito do Município de Jacareí para futura gestão, operacionalização e execução de 
serviços de saúde no UPA – Unidade de Pronto Atendimento do Parque Meia Lua.
Tendo recebido os autos do expediente nº 022/2017-Pl/PGM (06) com o posicionamento da Comissão 
de Qualifi cação de Organizações Sociais na Área de Saúde no sentido de que a entidade não logrou 
êxito em preencher todos os requisitos da Lei Municipal 5.871, de 1º de Julho de 2014 e do Edital de 
Chamamento nº 002 /SS/2017, HOMOLOGO o procedimento e INDEFIRO o pedido de qualifi cação da 
entidade Instituto Casa Brasil como Organização Social na Área de Saúde no âmbito do Município 
de Jacareí.
Para tanto, nos termos do Edital de Chamamento Público 002/SS/2017, publique-se a presente decisão, 
abrindo-se o prazo recursal de 05(cinco) dias úteis a contar da data da publicação desta decisão no 
Boletim Ofi cial do Município, conforme artigo 109 da Lei 8.666/93.
Jacareí, 23 de junho de 2017.
 DRA. ROSANA GRAVENA
Secretária de Saúde

EDITAL Nº 01/2017 – CREDENCIAMENTO FORMAÇÃO PEDAGÓGICA
A Secretaria Municipal de Educação, por sua Secretária, Senhora MARIA THEREZA FERREIRA 
CYRINO, no uso das suas atribuições legais, com fundamento na PORTARIA Nº 90, de 3 de fevereiro 
de 2017, FAZ SABER a todos interessados que está aberta a inscrição para o CREDENCIAMENTO das 
Ofi cinas para a Jornada de Formação Pedagógica que será realizada nos dias 24, 25 e 26 de junho, nos 
períodos da manhã, tarde e noite, no Educamais Jacareí, situado na Avenida Engenheiro Davi Monteiro 
Lino, 3.595 – Parque dos Sinos – Jacareí/SP - Telefone: 3955-9500.

PREÂMBULO
Preliminarmente, esclarecemos que a formação tem por objetivo cumprir com o disposto no artigo 52, I 
do Plano de Carreira e remuneração do magistério do Município de Jacareí, Lei n° 83/2015, que garante 
a formação contínua e empenho na formação e qualifi cação de todos os profi ssionais do quadro de 
magistério.
Este credenciamento será regido pela Constituição Federal de 1988 – CF/88 e Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Nos casos de controvérsia no tocante a 
eventual interpretação da norma, aplicar-se-ão os princípios gerais que regem o procedimento licitatório, 
conforme artigo 3º da Lei de Licitações, bem como o artigo 37, “caput”, da CF/88.
O modelo de Credenciamento adotado tem por fundamento o previsto no artigo 25, inciso II, c/c 
art. 13, inciso VI, da Lei de Licitações. Caracterizado pela inviabilidade de competição em razão da 
impossibilidade prática de se estabelecer competição entre os interessados pela especifi cidade 
da formação pretendida, opta a Secretaria Municipal de Educação - SME, por credenciar todos os 
interessados que preencham os requisitos, o que proporcionará um melhor atendimento às fi nalidades 
educacionais do evento oferecido aos profi ssionais do quadro do magistério.

OBJETO: Credenciamento de profi ssionais ou empresas para a realização das ofi cinas.

*VALOR TOTAL ESTIMADO DO CREDENCIAMENTO:
- R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais)

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
- De 26/06/2017 a 03/07/2017, no horário das 9h às 17h, na Secretaria Municipal de Educação.

DETALHES DO CREDENCIAMENTO:
- Prazo de pagamento: até 15 (quinze) dias úteis após o evento.
- *Do valor total estimado, será pago por ofi cina os valores abaixo:
 

Ofi cinas para Educação Infantil e Ensino Fundamental

Nº Ofi cina Descritivo Área Capaci-
dade Nível Carga 

horária Valor

1

 Matemá-
tica não é 
um bicho 
papão – coi-
sas comuns 
de formas 
diferentes. 

 A ofi cina oferece  
a todos o pleno 
domínio do conhe-
cimento matemático 
de maneira lúdica e 
atraente.

Espaço 
e Forma 30

Ensino 
Fun-
da-
mental 

6h/dia 
25/07  6h/
dia 26/07 

R$ 
3.000,00

2

 Situações 
didáticas de 
leitura na 
alfabetiza-
ção inicial 
a partir de 
uma obra 
literária.

A ofi cina proporcio-
nará a compreen-
são da  concepção 
sociocognitiva 
de leitura e suas 
implicações para o 
trabalho docente.

Língua 
Portu-
guesa

30

Ensino 
Fun-
da-
mental 

6h/dia 
25/07  6h/
dia 26/07 

R$ 
3.000,00

3

 Movimento 
e jogos na 
educação 
Infantil

Além de Vivenciar e 
experimentar jogos, 
brincadeiras e danças 
coletivas a ofi cina 
proporciona a explo-
ração de movimento 
em seus diferentes 
aspectos expressivos 
e estruturais, para 
além de sua funcio-
nalidade de caráter 
instrumental.

Movi-
mento 30

Edu-
cação 
Infantil 
e 
Ensino 
Fun-
da-
mental

6h/dia 
25/07  6h/
dia 26/07 

R$ 
3.000,00

4
Jogos te-
atrais na 
escola. 

Favorecer e oportu-
nizar aos participan-
tes o conhecimento 
dos principais 
fundamentos da 
linguagem cênica, 
bem como sua pos-
sível utilização na 
sala de aula, tendo 
em vista métodos 
apropriados de vi-
vência e ensino das 
práticas teatrais. 

Arte 30

Edu-
cação 
Infantil 
e 
Ensino 
Fun-
da-
mental

6h/dia 
25/07  6h/
dia 26/07 

R$ 
3.000,00

5

Educação 
Inclusiva: 
Um desafi o 
para todos 
– Como 
trabalhar 
incluindo 
de verdade.

Disponibilizar estra-
tégias pedagógicas 
e práticas de ensino 
aprendizagem de 
forma a considerar 
que os conteúdos 
trabalhados devem 
ter signifi cado para 
o educando com 
defi ciência.

Arte 30

Edu-
cação 
Espe-
cial

6h/dia 
25/07  6h/
dia 26/07 

R$ 
3.000,00

6
Arte na 
Educação 
Infantil.

 A ofi cina irá ampliar 
conhecimentos sobre 
o trabalho do facili-
tador no desenvolvi-
mento do percurso 
criador e da autono-
mia do aluno, pela 
utilização de diversos 
materiais, suportes, 
instrumentos, meios, 
obras de artistas, 
jogos de olhar.

Arte 30
Edu-
cação 
Infantil 

6h/dia 
25/07  6h/
dia 26/07 

R$ 
3.000,00

7

A prática de 
organização 
- como or-
ganizar meu 
ambiente 
alfabetiza-
dor.

  A ofi cina irá traba-
lhar a organização 
e o planejamento  
do ambiente da 
sala de aula, pro-
movendo situações 
de usos reais de 
leitura e escrita.

Gestão 
de Sala 
de Aula

30

Ensino 
Fun-
da-
mental 

6h/dia 
25/07  6h/
dia 26/07 

R$ 
3.000,00

8

Fazendo 
Arte no 
ensino Fun-
damental.

Serão aplicadas 
vivências  em 
situações que en-
volvam apreciação,  
produção e fruição 
da arte em sala de 
aula.

Arte 30

Ensino 
Fun-
da-
mental 

6h/dia 
25/07  6h/
dia 26/07 

R$ 
3.000,00

9

Criativida-
de, autoes-
tima e esti-
mulação.

A ofi cina irá oportu-
nizar aos participan-
tes novas técnicas 
didáticas para o 
desenvolvimento da 
criatividade.

Gestão 
de Sala 
de Aula

30

Edu-
cação 
de Jo-
vens e 
Adul-
tos

6h/dia 
25/07  6h/
dia 26/07 

R$ 
3.000,00

10

Escola 
brincante: 
Aprender 
brincando, 
brincadeira 
em todo 
canto na 
Educação 
Infantil.

Esta ofi cina esta-
belece uma relação 
entre as experiên-
cias do brincar e 
sua fundamentação 
teórica, por meio de 
vivências e brinca-
deiras.

Arte 30
Edu-
cação 
Infantil 

6h/dia 
25/07  6h/
dia 26/07 

R$ 
3.000,00

11

Cantar é 
divertido! 
Música 
no Ensino 
Fundamen-
tal e na 
Educação 
Infantil.

Conhecer e se 
apropriar das no-
ções básicas sobre 
som-silêncio e 
música, através de 
abordagem concei-
tual e lúdica sobre 
os Parâmetros 
Básicos: Duração, 
Intensidade, Timbre 
e Altura;

Música 30
Edu-
cação 
Infantil 

6h/dia 
25/07  6h/
dia 26/07 

R$ 
3.000,00

12

Os jogos 
como ins-
trumento 
de aprendi-
zagem na 
Educação 
Infantil.

Propiciar momentos 
de vivencias com 
os jogos e brinca-
deiras

Movi-
mento 30

Edu-
cação 
Infantil 

6h/dia 
25/07  6h/
dia 26/07 

R$ 
3.000,00

13

Experi-
mentos e 
brincadei-
ras – des-
cobrindo a 
ciência na 
escola.

Construir a per-
cepção de que o 
ensino de ciências 
a partir de brinca-
deiras e experimen-
tos colabora para 
a aprendizagem 
signifi cativa dos 
conteúdos da ciên-
cia escolar. 

Ciên-
cias 30

Ensino 
Fun-
da-
mental 

6h/dia 
25/07  6h/
dia 26/07 

R$ 
3.000,00

14

 Como 
aprender 
a contar 
história na 
escola .

Pretende se de 
maneira envolvente 
nesta ofi cina ampliar 
as possibilidades de 
trabalho com a con-
tação de histórias, 
e as possibilidades 
de comunicação 
e expressão com 
jogos teatrais.

Língua 
Portu-
guesa

30

Ensino 
Fun-
da-
mental 

6h/dia 
25/07  6h/
dia 26/07 

R$ 
3.000,00

15

A criança 
e seu en-
torno – a 
geografi a 
na escola.

A ofi cina irá  Pro-
porcionar a prática 
do lúdico a partir do 
trabalho de campo 
despertando nos 
alunos o pensamen-
to crítico e criativo,   
apresentando a 
cartografi a social 
como forma de 
transformar o aluno 
em protagonista de 
sua própria história

Geogra-
fi a 30

Ensino 
Fun-
da-
mental 

6h/dia 
25/07  6h/
dia 26/07 

R$ 
3.000,00
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Ensino e 
aprendiza-
gem de Lei-
tura e escrita 
a  partir de 
atividades 
diversifi ca-
das.

Discutir sobre prin-
cípios didáticos (te-
óricos) que podem 
orientar o trabalho 
com atividades 
diversifi cadas le-
vando em conta a 
heterogeneidade 
em sala de aula

Língua 
Portu-
guesa

30

Ensino 
Fun-
da-
mental

6h/dia 
25/07  6h/
dia 26/07

R$ 
3.000,00

       R$ 
48.000,00

Ofi cinas para Creches

Nº Ofi cina Descritivo Área Capaci-
dade Nível Carga-

-horária Valor

1

O brincar e 
sua impor-
tância na 
rotina da 
creche

A ofi cina irá traba-
lhar a postura do 
educador, aperfei-
çoando a interven-
ção nas diversas 
brincadeiras, pla-
nejando ambientes 
lúdicos adequados 
às necessidades 
e interesses das 
crianças.

Sociali-
zação 40 0 a 3 

anos

8h - dia 
24/07               
8h - dia 
25/07         
8h - dia 
26/07

R$ 
5.000,00

2

O mundo 
mágico das 
histórias 
infantis”

Nesta ofi cina os 
professores irão 
construir práticas 
educativas orga-
nizando diversas 
situações de leitura 
e contação de his-
tórias.

Lingua-
gem 40 0 a 3 

anos

8h - dia 
24/07               
8h - dia 
25/07         
8h - dia 
26/08

R$ 
5.000,00

3
O movimen-
to e a sala 
de aula

Subsidiar os edu-
cadores através do 
conhecimento de 
diferentes práticas 
de movimento na 
Educação Infantil. 
Planejar atividades 
de movimento que 
favoreçam a neces-
sidade dos alunos .

Movi-
mento 40 0 a 3 

anos

8h - dia 
24/07               
8h - dia 
25/07         
8h - dia 
26/09

R$ 
5.000,00

4 A Arte em 
nós

Sistematização das 
possibilidades de 
trabalho com os 
alunos a partir das 
artes experimenta-
das na ofi cina de 
formação. Produ-
ção de trabalhos 
de arte.

Arte 40 0 a 3 
anos

8h - dia 
24/07               
8h - dia 
25/07         
8h - dia 
26/10

R$ 
5.000,00

5 O Mapa da 
Mente 

Esta ofi cina ofe-
recerá estudos de 
casos e desenvol-
viento de novas 
soluções para 
questões do coti-
diano profi ssional 
e construção do 
planos de ação.

Gestão 40 0 a 3 
anos

8h - dia 
24/07               
8h - dia 
25/07         
8h - dia 
26/11

R$ 
5.000,00

       R$ 
25.000,00

PALESTRA

TEMA ÁREA CAPACIDADE CARGA HORÁRIA VALOR

Ética na Gestão 
Escolar

Gestão Escolar 350 2h R$ 8.000,00

R$ 8.000,00

AQUISIÇÃO DO EDITAL, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES:
- Edital disponível no Boletim Ofi cial do Município e também Secretaria Municipal de Educação (afi xado 
no mural)
- pedidos de esclarecimento, impugnações e recursos deverão ser protocolados na sede da Secretaria 
Municipal de Educação e, endereçados a Comissão de Credenciamento, nos termos dos Itens 5 e 12 
do Edital. Não serão considerados pedidos encaminhados via fax, e-mail ou telefone.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
O recebimento dos envelopes dar-se-á na Secretaria Municipal de Educação, no Gabinete, situado à 
Rua Lamartine Delamare, 69 – Centro – Jacareí/SP, nos dias 26/06/2017 a 03/07/2017, no horário das 
9h às 17h, de segunda a sexta-feira.
Os interessados deverão ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste edital, das condições 
gerais e particulares do credenciamento, não podendo invocar qualquer desconhecimento como 
elemento impeditivo do integral cumprimento de suas obrigações.

SUMÁRIO
Integra de maneira indissociável este edital, como se nele estivessem transcritos, as seguintes 
disposições:
- Edital de Credenciamento
- Anexo I – Documentação relativa à habilitação
- Anexo II – Documentação relativa à qualifi cação técnica
- Anexo III – Declaração (artigo 27, V, Lei de Licitações)

EDITAL DE CREDENCIAMENTO
1. OBJETO
Credenciamento de profi ssionais ou empresas para a realização das ofi cinas na Jornada de Formação 
Pedagógica para os profi ssionais do quadro do magistério do Município de Jacareí.

2. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar do Credenciamento todas as pessoas físicas ou jurídicas interessadas que 
atenderem as condições deste edital.
2.2. Não poderão, contudo, participar aquelas que se enquadrem, dentre outras estabelecidas na 
legislação em vigor, em uma ou mais das situações seguintes:
2.2.1. Se apresentarem sob a forma de consórcio (artigo 33, Lei de Licitações);
2.2.2. Se apresentarem sob a forma de cooperativa para intermediação de mão de obra ou cujas 
atividades não possam ser enquadradas fi elmente no disposto nos artigos 3º e 4º da Lei nº 5.764/71 – 
Lei das Sociedades Cooperativistas;
2.2.3. Estejam cumprindo sanção de suspensão temporária de participação em licitação ou de 
impedimento de contratar com a Administração, imposta por qualquer dos entes federativos ou que 
tenham sido declaradas inidôneas para licitar com a Administração pública e quaisquer de seus órgãos 

descentralizados;
2.2.5. Encontrem-se falidas, ou, ainda, que estejam em processo de liquidação ou dissolução (artigo 78, 
incisos IX e X, Lei de Licitações);
2.2.6. Entre cujos membros, dirigentes, gerentes, sócios ou responsáveis técnicos haja alguém que 
seja integrante do quadro funcional de servidores públicos do Município de Jacareí (artigo 9º, inciso III, 
Lei de Licitações);

3. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO
3.1. Na data, horário limite e local discriminados no preâmbulo deste edital, o interessado em participar do 
Credenciamento deverá apresentar em envelopes lacrados, sua documentação, devendo ser divididos e 
identifi cados em: Envelope nº 01 - Documentos de Habilitação e Envelope nº 02 - Qualifi cação Técnica. 
Além disso, deverá constar em cada envelope, o nome/razão social do interessado e a identifi cação 
“Credenciamento nº 001/2017”.
3.2. A documentação para habilitação deverá ser apresentada conforme estabelecido no Anexo I – 
Documentação relativa à habilitação.
3.3. A documentação para qualifi cação técnica deverá ser apresentada conforme estabelecido no 
Anexo II – Qualifi cação Técnica.
3.4. A simples participação do interessado através da apresentação dos envelopes gera presunção 
de que recebeu e tem pleno conhecimento de todos os elementos técnicos, das condições gerais e 
particulares do Credenciamento e tem ciência de que em caso de contratação, o valor pago engloba 
materiais, mão de obra, serviços, taxas, impostos, encargos trabalhistas e sociais, bem como toda e 
qualquer despesa necessária para execução de sua apresentação, excetuada a estrutura que será 
fornecida pela Secretaria Municipal de Educação.

4. DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
4.1. Decorrido o prazo estipulado no preâmbulo para a entrega dos envelopes, a Comissão de 
Credenciamento se reunirá e examinará toda a documentação de Habilitação e Qualifi cação Técnica.
4.2. A análise acima verifi cará se a documentação apresentada está em conformidade com relação às 
exigências contidas nos Anexos I e II deste edital.
4.3. A não apresentação dos documentos exigidos, a não comprovação da qualifi cação técnica, 
apresentação de documentos vencidos e/ou rasurados resultarão na inabilitação do interessado.
4.4. Após a análise da documentação a Comissão emitirá a competente ata e divulgará no Boletim 
Ofi cial do Município de Jacareí os nomes dos habilitados e inabilitados no credenciamento.
4.5. Da habilitação ou inabilitação caberá recurso na forma da Lei de Licitações e nos termos do Item 
5 deste edital.

5. DOS RECURSOS
5.1. Da Habilitação/Inabilitação decorrentes deste Credenciamento caberá recurso nos estritos termos 
do artigo 109 da Lei de Licitações, devendo ser observado o seguinte:
5.2. O prazo para interposição do recurso será de 05 (cinco) dias úteis, abrindo-se prazo de 05 (cinco) 
dias úteis para eventual impugnação a esse recurso (artigo 109, §3º, Lei de Licitações). O prazo recursal 
será contado a partir da publicação da lista de habilitados/inabilitados, que se dará no Boletim Ofi cial 
do Município de Jacareí
5.3. Será franqueada aos interessados, desde a data do início do prazo para interposição de recursos 
até seu término, vista aos autos do processo de Credenciamento, em local e horário a serem indicados 
pela Comissão.
5.4. Decorrido o prazo supra, a Comissão de Credenciamento terá até 05 (cinco) dias úteis para manter 
ou reconsiderar sua decisão (artigo 109, §4º, Lei de Licitações).
5.6. Uma vez tomada a decisão, o recurso será encaminhado à Secretária Municipal de Educação para 
homologar ou não essa decisão, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis (artigo 109, §4º, Lei de Licitações).
5.7. Não serão considerados os recurso encaminhados por intermédio de fax ou através de e-mail, nem 
recebidos intempestivamente ou em local distinto do indicado.

6. DA HOMOLOGAÇÃO
6.1. Uma vez que tenha decorrido o prazo para julgamento de eventuais recursos, dar-se-á o 
encaminhamento dos autos de Credenciamento à Secretaria Municipal de Educação visando a 
homologação do procedimento.
6.2. Será publicada lista de habilitados divididos por ofi cinas. A ordem dos habilitados em cada 
modalidade se dará por ordem numérica.
6.3. A homologação da lista de habilitados não implicará na obrigação automática de contratação.

7. DA CONVOCAÇÂO
7.1. Depois de divulgada a lista de habilitados, a Secretaria Municipal de Educação convocará os 
habilitados para apresentação do cronograma do evento.
7.2. A Secretaria encaminhará formalmente uma Notifi cação de Convocação, que conterá 
resumidamente, objeto, local, horário, valor da contratação e demais informações que se fi zerem 
necessárias no momento.

8. VIGÊNCIA
8.1. O prazo de vigência deste edital de Credenciamento será até que se conclua o evento, contados a 
partir da data da publicação da homologação.
 
9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
9.1. O valor total do Credenciamento é aquele indicado na tabela apresentada no preâmbulo deste 
edital. O valor pago será conforme o enquadramento das ofi cinas de acordo com a referida tabela.
9.2. Os pagamentos serão efetuados por meio de Ordem Bancária, dentro do prazo de até 15 (quinze) 
dias úteis após a realização do evento, tendo por base a Ordem de Serviço emitida e a consequente 
execução, devendo esta ser confi rmada pelo setor competente.
9.3. Em nenhuma hipótese haverá qualquer pagamento superior aos valores expressos na tabela de 
valores.

10. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
10.1. Cabe ao profi ssional credenciado:
10.1.1. Integral responsabilidade pelos materiais de uso pessoal a serem utilizados durante o evento, 
isentando a Secretaria de qualquer reclamação, indenização por perdas, roubos ou danos;
10.1.2. Responsabilidade pela guarda dos equipamentos eventualmente cedidos pela Secretaria, 
devendo estes serem devolvidos em iguais condições quando do empréstimo;
10.1.3. Autorizar expressamente que a Secretaria Municipal de Educação utilize sua imagem/áudio e 
outros, que guardem relação com a apresentação do evento;
10.1.4. Emitir certifi cados de participação do evento, a partir de listas de presença fornecidas pela 
Secretaria Municipal de Educação;
10.2. Cabe à Secretaria Municipal de Educação:
10.2.1. Observância de todo o estabelecido no edital, em principal a rotatividade entre os habilitados;
10.2.2. Efetuar os pagamentos devidos aos contratados, nos prazos previstos no edital;
10.2.3. Acompanhar, fi scalizar, controlar e gerenciar a realização das ofi cinas, fi cando
responsável pela validação dos serviços prestados pelo profi ssional contratado;

11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. Na ocorrência de inadimplemento injustificado no cumprimento do objeto, no caso de 
sua execução em desacordo com o especificado, ou quaisquer outras ações ou omissões 
que impliquem em descumprimento do ajuste, estará o credenciado sujeito às seguintes 
penalidades:
11.1.1. Advertência (artigo 87, inciso I, Lei de Licitações);
11.1.2. Multa correspondente a até 30% (trinta por cento) sobre o valor da oficina não cumprida, 
sendo que tal percentual será fixado pela Secretaria sempre de forma proporcional á gravidade 
da falta cometida (artigo 87, inciso II, Lei de Licitações);
11.1.3. Suspensão do direito de licitar e de contratar com a Administração por período a ser 
definido na oportunidade, de acordo com a natureza e a gravidade da falta, respeitado o limite 
legal de 24 (vinte e quatro) meses (artigo 87, inciso III, Lei de Licitações);
11.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública (artigo 
87, inciso IV, Lei de Licitações).
11.2. As penalidades poderão ser cumuladas entre si ou aplicadas de forma autônoma, de 
acordo com a gravidade da conduta, sem prejuízo de possível descredenciamento.
11.2.1. A definição da(s) penalidade(s) a ser(em) aplicada(s) será de responsabilidade da 
Secretária Municipal de Educação, sempre ouvindo a Comissão de Credenciamento.
11.3. Em qualquer das hipóteses será antes encaminhada notificação para o credenciado e 
lhe será dado o direito de defesa prévia no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do 
recebimento da notificação.
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12. IMPUGNAÇÕES AO EDITAL
12.1. A interposição de eventuais impugnações ao edital deverão ser encaminhadas à Comissão de 
Credenciamento e protocoladas junto à Secretaria Municipal de Educação, no Gabinete, dentro do 
horário normal de expediente, observado o seguinte (artigo 41, §1º e 2º, Lei de Licitações):
12.2. Será franqueada aos interessados, desde a data do início do prazo para interposição de 
impugnações até seu término, vista aos autos do processo de Credenciamento, em local e horário a 
serem indicados pela Comissão de Credenciamento;
12.3. Para efeitos de contagem do prazo para impugnação esta deverá ser protocolada em até 02 (dois) 
dias úteis antes da data fi xada para abertura dos envelopes;
12.4. A resposta à eventual impugnação será encaminhada em até 03 (três) dias úteis.
12.5. A interposição de impugnação por qualquer interessado não o impedirá de participar do 
credenciamento, possuindo efeito suspensivo apenas no tocante aos atos que estejam diretamente 
relacionados à matéria impugnada.
12.6. Não serão consideradas impugnações verbais, anônimas, encaminhadas por intermédio de fax ou 
através de e-mail, nem recebidas intempestivamente ou em local distinto do indicado.

13. DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1. A Secretaria Municipal de Educação poderá a qualquer momento revogar o presente Credenciamento 
por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
sufi ciente para justifi car tal conduta, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por terceiros, mediante parecer 
escrito e devidamente fundamentado.
13.2. O profi ssional credenciado poderá a qualquer momento solicitar seu descredenciamento, bastando 
comunicar previamente à Secretaria Municipal de Educação.
13.3. É expressamente vedada a subcontratação dos serviços.
13.4. É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fato sigiloso, secreto ou reservado que possa, 
ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre os interessados.
13.5. É expressamente vedada a parceria entre pessoas física e/ou jurídicas, que possibilitem de qualquer 
forma fraudar o caráter rotativo do credenciamento.
13.6. Os participantes respondem pela fi delidade e legitimidade dos documentos apresentados no processo 
de credenciamento.
13.7. Os autos do processo de credenciamento são públicos, sendo também públicos todos os atos relativos 
ao procedimento, salvo quanto ao conteúdo dos envelopes até a respectiva publicação.
13.8. É garantida a qualquer cidadão a denúncia de qualquer irregularidade referente ao presente 
credenciamento.
13.9. O veículo ofi cial de divulgação da Secretaria Municipal de Educação é o “Boletim Ofi cial do Município de 
Jacareí”, através do qual dar-se-á toda a publicidade obrigatória relativa ao Credenciamento.
13.10. Fica constituído como obrigação dos interessados o acompanhamento das publicações contidas no 
Boletim Ofi cial do Município de Jacareí.
13.11. A disponibilização do Boletim Ofi cial do Município de Jacareí se dá através da forma impressa, podendo ser 
retirado gratuitamente na Praça de Atendimento ao Cidadão da Prefeitura Municipal de Jacareí, situada na Praça 
dos Três Poderes, 73, Jacareí, SP, bem como ser acessado através do seguinte link: http://www.jacarei.sp.gov.br.
13.12. Os casos omissos serão analisados e decididos pela Comissão de Credenciamento, eventualmente 
ouvidos os órgãos técnico-especializados e/ou jurídico, sendo que as decisões da Comissão serão ratifi cadas 
pela Secretária da Educação.
13.13. Para conhecimento do público expede-se o presente edital.

MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO
Secretária Municipal de Educação

ANEXO I
DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO
Todos os documentos farão parte integrante do processo de Credenciamento, devendo ser apresentado em 
uma única via e poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia legível desde que não 
contrarie eventuais determinações constantes no corpo do próprio documento.
Todos os documentos deverão ser redigidos em português, ressalvando-se expressões técnicas de uso 
corrente e não deverão conter rasuras ou emendas.
Documentos incompletos, contendo vícios e/ou defeitos que impossibilitem ou difi cultem o seu entendimento 
não serão considerados.
Para o Credenciamento será considerada como válida pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contadas a partir da 
respectiva emissão, a certidão que não apresentar prazo de validade, exceto se anexada legislação específi ca 
para o respectivo documento, bem como respeitada a especifi cação relativa à Certidão Negativa de Falências 
e Concordatas, quando exigível, a qual deverá ter sido expedida com data não superior a 60 (sessenta) dias 
anteriores à data limite para o recebimento das propostas da presente licitação.
Em todas as hipóteses referidas neste anexo, não serão aceitos protocolos ou documentos com data de 
validade vencida.
Aquele que vier a efetivar contratação com a Secretaria Municipal de Educação será obrigado a manter, 
durante toda a vigência do Credenciamento, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualifi cação que trata este edital, em especial a regularidade com o INSS e FGTS.
A documentação relativa ao Envelope nº 01 – Habilitação é a seguinte:

1. No caso de PESSOA FÍSICA:
1.1. Cópia do RG;
1.2. Cópia do CPF;
1.3. Cópia do comprovante de residência;
1.4. Prova de regularidade fi scal com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 
interessado, ou outra equivalente, na forma da lei;
1.5. Prova de regularidade perante o INSS (se for empregador);
1.6. Prova de regularidade perante o FGTS (se for empregador);
1.7. Declaração do Anexo III deste edital.
1.8.Prova de inscrição no PIS/PASEP/INSS

2. No caso de PESSOA JURÍDICA:
2.1. Ato constitutivo, estatutos ou contrato social em vigor (consolidados ou não) com suas últimas 
alterações, devidamente registrados no caso de sociedades comerciais; quando sociedades por ações, 
tais documentos deverão estar acompanhados da ata regularmente arquivada da assembleia da última 
eleição de seus administradores; quando se tratar de outros tipos de pessoa jurídica cujo corpo diretor 
seja designado por meio de ata, cópia desta também deverá ser apresentada;
2.2. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
2.3. Prova de regularidade fi scal com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 
interessado, ou outra equivalente, na forma da lei;
2.4. Prova de regularidade perante o FGTS;
2.6. Prova de inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho - CNDT
2.7. Certidão negativa de falência para pessoa jurídica, expedida pelo Distribuidor Judicial da Comarca 
onde se situa a pessoa jurídica, com data de expedição não superior a 60 (sessenta) dias;
2.8. Declaração do Anexo III deste edital.
Obs. Caso não seja exigível do interessado possuir algum dos documentos elencados, deverá ser 
apresentada declaração em nome próprio ou da empresa nesse sentido.

ANEXO II
DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
A documentação relativa ao Envelope nº 02 – Qualifi cação Técnica é a seguinte:
1. Para PESSOA FÍSICA ou JURÍDICA:
Documentos do proponente relativos à experiência e especifi cações das ofi cinas, de acordo com o que segue:
1.1. Comprovação de algum trabalho realizado no ramo;
1.2. Currículo dos especialistas que estarão se credenciando para a realização das ofi cinas;
Obs: Caso o interessado não possua algum dos documentos citados acima, é obrigatória a apresentação 
de outro documento que comprove a qualifi cação mínima do especialista para a realização das ofi cinas.

ANEXO III
DECLARAÇÃO
(artigo 27, V, Lei de Licitações)
A (NOME DA PESSOA ou EMPRESA), inscrita no CPF/MF sob nº (NÚMERO DO CPF ou CNPJ), 
com sede na (ENDEREÇO COMPLETO), aqui representada por (NOME E QUALIFICAÇÃO DO 
REPRESENTANTE LEGAL), para fi ns de participação no Credenciamento nº 001/2017 e em 
cumprimento a legislação e regulamentos vigentes, à quais se submete, declara que:
1. Não está impedida de contratar com a Administração Pública, direta ou indireta;
2. Não foi declarada inidônea pelo Poder Público, em nenhuma esfera;
3. Não existe fato impeditivo à sua habilitação;

4. Não possui, entre os proprietários, nenhum titular de mandato eletivo;
5. Não possui no quadro de funcionários menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição 
de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos (artigo 27, inciso V, Lei de Licitações);
6. Que cumpre as normas relativas à saúde e a segurança do trabalho de seus empregados, excluindo 
no que se refere a este aspecto quaisquer responsabilidades da Secretaria Municipal de Educação;
7. Que examinou todos os documentos apresentados, bem como as especifi cações técnicas, tendo 
tomado conhecimento do grau de difi culdade e complexidade do objeto, e que está ciente de que 
não poderá, sob as penas da lei, alegar desconhecimento para alteração de sua proposta ou para o 
cumprimento do objeto deste credenciamento.
Data: _____/____ /_____
Assinatura: _________________________________________________________
 (NOME DA PESSOA ou EMPRESA) – CNPJ/MF Nº (NÚMERO DO CPF ou CNPJ)
 (Representante Legal da empresa)
 
RESOLUÇÃO N º 003 – CMDCA, 21  DE  JUNHO 2017 
Confi rma e divulga a nova composição da mesa diretora do CMDCA Biênio 2017/2019 nos cargos de 
Presidente e Vice-Presidente  e de 1º e 2º Secretários, gestão pertinente ao Poder Público deste Conselho.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, em reunião ordinária realizada no dia 07 
de junho de 2017, às 09:00 hs, na sede do setor dos conselhos, situada à rua Lamartine Delamare, nº 153, 
Centro – Jacareí /SP, no uso da competência que lhe confere a Lei n° 4.418, de 27 de dezembro de 2000,
CONSIDERANDO o decreto n. 423, de 23 de novembro de 1994, o qual aprova o Regimento Interno do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, 
CONSIDERANDO a indicação foi realizada em plenária da reunião ordinária realizada no dia 07 de junho 
de 2017, os nomes dos conselheiros para assumirem respectivamente os cargos de Presidente e Vice-
Presidente e 1º e 2º Secretários da mesa diretora do CMDCA, passando então a mesa diretora deste 
Conselho ter ofi cialmente a seguinte formação:
Presidente: Suzanne Maria Corrá dos Santos – poder público
Vice- Presidente: Lucimara de Oliveira – sociedade civil
1º Secretário: Maria Elisa Perin – poder público
2ª Secretária: Cristiane Mota Viviani – sociedade civil
RESOLVE:
Art.1 Confi rma e divulga os nomes para os cargos de Presidente e Vice Presidente e 1º e 2º Secretários da 
mesa diretora do CMDCA compondo-a no período de 30 de maio de 2017 à 30 de maio de 2019, gestão 
pertinente a Poder Público deste Conselho.
RESOLVE:
Art. 2 Esta resolução entra em vigor na data de publicação.
Suzanne Maria Corrá dos Santos
Presidente do CMDCA

RESOLUÇÃO N º 023 – CMAS, 21 DE  JUNHO 2017 
... Retifi car a Resolução nº 019/2017 de 07 de junho de 2017, passando a vigorar com a seguinte 
redação: 
Art. 1 Aprovar o Relatório de Atividades e Realização Financeira dos recursos alocados no FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-1º trimestre de 2017, conforme valores apresentados a seguir:
REPASSES DE SUBVENÇÃO MUNICIPAL
SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL REPASSADO
ASPAD       19.841,80
Salários - 19.841,80 
CEPAC
Salários - 45.530,50
Encargos - 9.982,12
Energia Elétrica - 979,46     61.296,52
Saldo para aplicação do mês seguinte: 4.804,44 
JAM
RH - 7.600,00
Alimentação - 786,06       8.784,44
Material Pedagógico - 398,38 
RESOLVE:
Art 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sueli Aparecida de Oliveira
Primeira Coordenadora  do CMAS

RESOLUÇÃO N º 024 – CMAS, 21 DE  JUNHO 2017 
... Retifi car a Resolução nº 021/2017 de 07 de junho de 2017, passando a vigorar com a seguinte 
redação: 
Art. 1 Aprovar a planilha de programação do Superavit - 2016 da Proteção Social Especial, conforme 
valores apresentados a seguir:
Casa de Passagem: R$ 42.834,28
Material de Consumo R$ 31.834,28  74,3%
Material de Distribuição Gratuita R$ 0,00  14,0%
Locomoção (passes/passagens) R$ 0,00  0,00%
Pessoa Jurídica R$ 5.000,00 11,7%
Pessoa Física R$ 0,00  0,00%
Total R$ 42.834,28 100%

RESOLVE:
Art 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sueli Aparecida de Oliveira
Primeira Coordenadora  do CMAS

 RESOLUÇÃO Nº 025 – CMAS, 14 DE JUNHO DE 2017
O Conselho Municipal de Assistência Social, em reunião ordinária realizada no dia 14 de junho de 2017, 
às 08:30h, na sede do setor dos conselhos, situada à rua Lamartine Delamare, nº 153, Centro – Jacareí/
SP, no uso da competência que lhe confere a Lei nº 3.884, de 22 de Outubro de 1996, comunica que:
CONSIDERANDO o ofício nº180/2017 – DGSMAS , de 01 de junho de 2017, que solicita a análise do 
Plano de Ação 2017, para cofi nanciamento do Governo Federal;
CONSIDERANDO a explanação feita sobre o Plano de Ação 2017, para cofi nanciamento do Governo 
Federal, elaborada e apresentada pela Gerente Silvana Verdelli Costa Lapinha;
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar: o Plano de Ação 2017, para cofi nanciamento do Governo Federal, apresentado ao 
CMAS, no qual consta em seu Resumo Executivo os seguintes itens:
1 – Valor total previsto a ser repassado pelo FNAS (anual): .............……......................R$ 2.390.816,80
2 – Recursos próprios a serem alocados no fundo (anual): ..............……......................R$ 5.155.000,00
3 – Recursos a serem transferidos do FEAS (anual): ............................…........................R$ 653.421,60
4 – Total de recursos do fundo municipal para o exercício: .............………....................R$ 8.199.238,40
O referido Plano de Ação 2017, para cofi nanciamento do Governo Federal e todos os seus detalhes 
está arquivado na sede do CMAS, para apreciação pública.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data da publicação.
Sueli Aparecida de Oliveira
Primeira Coordenadora do CMAS

AVISO DE CREDENCIAMENTO
EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2017
O Município de Jacareí torna público para conhecimento dos interessados, que realizará CREDENCIAMENTO 
de profi ssionais formados em comunicação, publicidade e/ou marketing, ou que atuem em uma dessas 
áreas há pelo menos 05 (cinco) anos, para compor Subcomissão Técnica a ser constituída para análise e 
julgamento das propostas técnicas a serem apresentadas em licitação na modalidade concorrência, que 
será instaurada pelo Município de Jacareí, objetivando a contratação da agência de publicidade para a 
prestação de serviços de publicidade.
Os interessados deverão se inscrever no período de 26/06/2017 a 29/06/2017 junto ao Atende Bem, localizado 
no Paço Municipal, sito na Praça dos Três Poderes, 73, térreo, Centro, Jacareí/SP, das 08h às 17h.
O edital na sua íntegra será fornecido aos interessados na Gerência de Licitações, 1º andar, sito na 
Praça dos Três Poderes, 73, Centro, Jacareí/SP, mediante apresentação de um “CD-R” novo, pendrive, 
ou de qualquer outra mídia pertinente para cópia dos arquivos. 
(a) CLAUDE MARY DE MOURA
CHEFE DE GABINETE
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A Secretaria de Saúde, atendendo o artigo 14º da Portaria CVS 4 de 21 de Março de 2011, 
retifi cado em 31 de março de 2011, faz público que concedeu licença de funcionamento aos 
seguintes estabelecimentos:
No 352440201-561-033716-1-1
Protocolo no 103759/17
Concedido: 19/06/2017
Atividade: Restaurantes e Similares
Empresa: L&A Eventos Ltda - ME  
End: Praça dos Três Poderes, 08 - Centro
Responsável Legal: Luiz Antonio de Jesus
No 352440201-865-000259-1-7
Protocolo no 104289/17
Concedido: 13/06/2017
Atividade: Atividades de fi sioterapia  
Empresa: Alexandre Mercadante Reabilitações Ltda   
End: Rua Prudente de Moraes, 65 - Centro 
Responsável Técnico: Alexandre Mercadante Ferraz
No 352440201-865-000129-1-2
Protocolo no 104074/17
Concedido: 13/06/2017
Atividade: Atividades de psicologia e psicanálise 
Empresa: Associação de Criança Especial de Pais Companheiros CEPAC
End: Travessa Catarina Magela Ramos, 59 – Jardim das Industrias 
Responsável Técnico: Sueli Aparecida de Oliveira
No 352440201-865-000128-1-5
Protocolo no 104073/17
Concedido: 13/06/2017
Atividade: Serviços de fonoaudiologia
Empresa: Associação de Criança Especial de Pais Companheiros CEPAC
End: Travessa Catarina Magela Ramos, 59 – Jardim das Industrias
Responsável Técnico: Luciana Teles Pereira Prado
No 352440201-477-000213-1-8
Protocolo no 104624/17
Concedido: 12/06/2017
Atividade: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas   
Empresa: Raia Drogasil S/A   
End: Rua José Benedito Duarte, 214 – Esquina com a Av. Siqueira Campos – Parque Itamarati 
Responsável Técnico: Anderson Ribeiro de Souza
No 352440201-861-000025-1-8
Protocolo no 102434/17
Concedido: 13/06/2017
Atividade: Atividades de atendimento hospitalar – exceto pronto-socorro e unidades para atendimento 
a urgências  - Equipamento – Raio X 
Empresa: Hospital de Clinicas Antonio Afonso Ltda
End: Rua Antonio Afonso, 307 - Centro 
Responsável Técnico Principal - Equipamento: Osvaldo Lunardi
No 352440201-863-000564-1-3
Protocolo no 101741/17
Concedido: 13/06/2017
Atividade: Atividade odontológica
Empresa: Eduardo Henrique Prado   
End: Rua Leonor Chaves Dias, 10 – Jardim Leonídia  
Responsável Técnico: Keler Arantes Zamot
No 352440201-863-001217-1-1
Protocolo no 104785/17
Concedido: 13/06/2017
Atividade: Atividade odontológica 
Empresa: Anne Caroline Correia Ferri    
End: Rua Doutor Lúcio Malta, 258 – Sala 2 - Centro
Responsável Técnico: Anne Caroline Correia Ferri    
No 352440201-477-000220-1-2
Protocolo no 102718/17
Concedido: 12/06/2017
Atividade: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas   
Empresa: Mak Farma Ltda  EPP   
End: Rua Bernardino de Campos, 359 – Box 06 - Centro
Responsável Técnico: Juliana Gonçalves Azeredo
No 352440201-477-000221-1-0
Protocolo no 103303/17
Concedido: 12/06/2017
Atividade: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas   
Empresa: M. E. Dantas Drogaria Ltda ME   
End: Rua Santa Helena, 303 – Sala 06 – São João 
Responsável Técnico: Maria Eliane Dantas da Silva
No 352440201-863-0001296-1-5
Protocolo no 104302/17
Concedido: 12/06/2017
Atividade: Atividade odontológica – Equipamento – Raio X
Empresa: Meu Sorriso Minha Vida Clinica Odontologica S/S Ltda EPP   
End: Praça Conde Frontin, 120 – 1º andar - Centro 
Responsável Técnico Principal – Equipamento: Ana Paula Costa Macchetti Piragine
No 352440201-863-001295-1-8
Protocolo no 104300/17
Concedido: 12/06/2017
Atividade: Atividade odontológica 
Empresa: Meu Sorriso Minha Vida Clinica Odontologica S/S Ltda EPP   
End: Praça Conde Frontin, 120 – 1º andar - Centro
Responsável Técnico: Tatiana Cristina Motta
No 352440201-865-000130-1-3
Protocolo no 104070/17
Concedido: 12/06/2017
Atividade: Atividades de fi sioterapia  
Empresa: Associação de Criança Especial de Pais Companheiros CEPAC
End: Travessa Catarina Magela Ramos, 59 – Jardim das Industrias
Responsável Técnico: Alessandra Cristina da Silva Colombo
No 352440201-865-000297-1-8
Protocolo no 104784/17
Concedido: 19/06/2017
Atividade: Atividades de psicologia e psicanálise
Empresa: Alex Giovani Monfredini Bessa   
End: Rua Frans de Castro Holzwarth, 57 /107 – Jardim Pereira do Amparo
Responsável Técnico: Alex Giovani Monfredini Bessa   
No 352440201-865-000239-1-4
Protocolo no 104804/17
Concedido: 19/06/2017
Atividade: Atividades de fi sioterapia  
Empresa: Viviane Ribeiro da Silva   
End: Avenida Getúlio Dorneles Vargas, 2220  - Sala 14 – Jardim Califórnia
Responsável Técnico: Viviane Ribeiro da Silva   
No 352440201-865-000277-1-5
Protocolo no 104614/17
Concedido: 19/06/2017
Atividade: Atividades de psicologia e psicanálise  
Empresa: Ana Fatima Aguiar Taddei de Freitas   

End: Rua Minas Gerais, 297 – Sala 05 – Vila Pinheiro
Responsável Técnico: Ana Fatima Aguiar Taddei de Freitas
No 352440201-863-000591-1-0
Protocolo no 104841/17
Concedido: 19/06/2017
Atividade: Atividade médica ambulatorial restrita a consulta
Empresa: José Reinaldo Tebet   
End: Rua Armando Sales de Oliveira, 108 – Sala 03 – Jardim Leonidia  
Responsável Técnico: José Reinaldo Tebet   

CADASTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C.E.V.S.
No 352440201-931-000037-2-7
Protocolo no 104498/17
Concedido: 19/06/2017
Atividade: Atividades de condicionamento físico
Empresa: Academia e Natação Bilitardo e Silva Ltda ME
End: Rua Professor Pedroso, 172 – Jardim Independência 
Responsável Técnico: Viviane Bilitardo da Silva
No 352440201-880-000003-2-9
Protocolo no 104068/17
Concedido: 12/06/2017
Atividade: Serviços de Assistência Social Sem Alojamento
Empresa: Associação de Criança Especial de Pais Companheiros CEPAC 
End: Travessa Catarina Magela Ramos, 59 – Jardim das Industrias
Responsável Técnico: Alessandra Cristina da Silva Colombo
No 352440201-960-000201-2-5
Protocolo no 103241/17
Concedido: 13/06/2017
Atividade: Serviços de Tatuagem e Colocação de Piercing
Empresa: Guilherme Henrique Lima Ribeiro
End: Rua Olímpio Catão, 29 - Centro
Responsável Legal: Guilherme Henrique Lima Ribeiro

BAIXA DE RESPONSABILIDADES TÉCNICAS
Nº Processo: 105362/17
Atividade: Drogaria
Empresa: Drogaria Campea Popular C. Costa LTDA - EPP
End: R Doutor Lúcio Malta, 428, Centro
Responsável Técnico: Rosemary de Fatima Ferreira Miranda
Nº Processo: 105690/17
Atividade: Clínica Odontológica Tipo I
Empresa: Rejane Montes Marques
End: R Dr. Lucio Malta, 357, Sobreloja, Centro
Responsável Técnico:  Fernanda Alves da Silva Ramos/ Natalia Pereira Padilha

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADES TÉCNICAS 
Nº Processo: 104624/17
Deferido: 12/06/2017
Atividade: Drogaria
Empresa: Raia Drogasil S/A
End: R José Benedito Duarte, 214, Parque Itamarati
Responsável Técnico: Jocelane de Paula Ribeiro
Nº Processo: 105741/16
Deferido: 13/06/2017
Atividade: Drogaria
Empresa: Drogaria São Paulo S/A 
End: Praça Conde Frontin, 34, Centro
Responsável Técnico: Juliana da Silva Gonçalves de Oliveira
Nº Processo: 109399/16
Deferido: 13/06/2017
Atividade: Drogaria
Empresa: Drogaria São Paulo S/A 
End: Praça Conde Frontin, 34, Centro
Responsável Técnico: Ariane Castelari Gonçalves

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SANITÁRIOS CONCLUÍDOS
No 33617/2016 Nutrigold do Brasil Suplementos Alimenticios Ltda EPP 
Conclusão: Auto de Infração No 1425/2016, Auto de Imposição de Penalidade No 2479/2017: Interdição 
total do produto defi nitiva, Termo no 360.
No 7185/2017 Defa Construtura e Incorporadora Ltda 
Conclusão: Auto de Infração No 1378/2017, Auto de Imposição de Penalidade No 2393/2017: 
Advertência.

Ricardo Buchaul – Diretor DVS

DECRETO LEGISLATIVO Nº 388/2017
Dispõe sobre a criação, no âmbito da Câmara Municipal de Jacareí, da Frente Popular em Defesa 
do Meio Ambiente e do Trabalho, e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ APROVA E A SUA PRESIDENTE, VEREADORA LUCIMAR 
PONCIANO LUIZ, PROMULGA O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1º  Fica criada, no âmbito da Câmara Municipal de Jacareí, em caráter defi nitivo, a Frente Popular 
em Defesa do Meio Ambiente e do Trabalho.
Art. 2º  Compete à Frente Popular em Defesa do Meio Ambiente e do Trabalho, sem prejuízo de outras 
atribuições decorrentes de sua natureza institucional, realizar estudos, debates e tomar providências 
no sentido de:
a) proteger os componentes da biodiversidade;
b) promover a conservação da diversidade de espécies;
c) restaurar, manter ou reduzir o declínio das populações de espécies ameaçadas;
d) promover a conservação da diversidade genética;
e) promover o uso e consumo sustentáveis de produtos da natureza;
f) encontrar meios para enfrentar as ameaças à biodiversidade;
g) enfrentar as ameaças das mudanças climáticas e poluição à biodiversidade;
h) manter os bens e serviços da biodiversidade para sustentar o bem-estar humano;
i) manter a capacidade dos ecossistemas de fornecer bens e serviços e sustentar modos de vida;
j) preservar a riqueza ambiental do território de Jacareí, em especial o Rio Paraíba do Sul, os recursos 
hídricos e as áreas de preservação permanente (APP);
k) promover o desenvolvimento de atividades como o Cooperativismo e outras do mesmo gênero;
l) encontrar meios de promover a geração de mais e melhores postos de emprego na cidade de Jacareí, 
com igualdade de oportunidades e tratamento para todos os munícipes;
m) buscar a erradicação de qualquer meio de trabalho escravo e eliminar a possibilidade de trabalho 
infantil, especialmente em suas piores formas;
n) fortalecer a integração de empresas e instituições com potencial de abertura de novos postos de 
trabalho, como um instrumento de ação para a erradicação do desemprego na cidade de Jacareí;
o) promover o fortalecimento do sistema público de empregos, trabalho e renda por meio da integração 
das políticas de qualifi cação profi ssional, e da intermediação de mão de obra;
p) promover o desenvolvimento de iniciativas legislativas e de políticas para facilitar a transição das 
atividades informais para a formalidade;

Alvarás

CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ
Palácio da Liberdade
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q) incentivar e proporcionar meios para a implantação de atividades que procurem desempenhar o 
benefício comum por meio de ação conjunta e objetiva visando a obtenção de melhoria da qualidade 
de vida dos envolvidos.
Art. 3º  A Frente Popular em Defesa do Meio Ambiente e do Trabalho do Município de Jacareí organizará 
debates, simpósios, seminários e outros eventos em sintonia com sua temática.
Art. 4º  A Frente Popular em Defesa do Meio Ambiente e do Trabalho, no Município de Jacareí, manterá 
relações com a comunidade, empresas públicas e privadas, instituições, Ministério Público e outras 
frentes similares.
Art. 5º  A Frente será composta por Vereadores da Câmara Municipal de Jacareí e por representantes 
da sociedade que a ela aderirem voluntariamente, assim como representantes do comércio, 
microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedores individuais e cooperativas do 
Município de Jacareí, obedecendo ao seguinte:
I - a composição da Frente deve ser realizada por Vereadores, que a ela aderirem de forma facultativa, 
representantes do comércio, microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedores 
individuais e cooperativas do Município de Jacareí;
II - a Frente será constituída por até dois membros de cada representação da sociedade que se 
apresentarem para a sua composição.
Art. 6º  Os trabalhos da Frente Popular serão coordenados por um Presidente e um Vice-Presidente, 
escolhidos dentre os Vereadores interessados, que terão mandato de dois (2) anos e serão escolhidos 
mediante aprovação da maioria absoluta de seus aderentes.
Art. 7º  As reuniões da Frente Popular serão públicas, realizadas, periodicamente, nas datas e nos 
locais estabelecidos por seus integrantes.
§ 1º  As reuniões de que trata o caput deste artigo serão abertas e poderão contar com a participação 
de todos os interessados.
§ 2º  Para possibilitar a mais ampla participação da sociedade, a Frente Popular utilizará todas as 
formas disponíveis de publicidade de seus trabalhos.
Art. 8º  Serão produzidos relatórios das atividades da Frente Popular em Defesa do Meio Ambiente e 
do Trabalho do Município de Jacareí, sumário das conclusões das reuniões, seminários, simpósios e 
encontros, para a divulgação ampla na sociedade.
Art. 9º  No caso de despesas decorrentes da execução deste Decreto Legislativo, as mesmas correrão 
por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementada s se necessário.
Art.10  Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Jacareí, 19 de junho de 2017.
LUCIMAR PONCIANO LUIZ
Presidente
AUTORA DO PROJETO E DA EMENDA: VEREADORA LUCIMAR PONCIANO.

RESOLUÇÃO Nº 719/2017
Dispõe sobre a criação da Frente Parlamentar em Defesa de Políticas Públicas de Habitação e de 
Regularização Fundiária no Município de Jacareí.
A CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ APROVA E A SUA PRESIDENTE, VEREADORA LUCIMAR 
PONCIANO LUIZ, PROMULGA A SEGUINTE RESOLUÇÃO:
Art. 1º  Fica criada a Frente Parlamentar em Defesa de Políticas Públicas de Habitação e Regularização 
Fundiária no Município de Jacareí, com os seguintes objetivos:
I - Promover seminários, audiências públicas e debates, com a participação de instituições, especialistas 
e representantes da sociedade civil a respeito da regularização fundiária no Município;
II – análise, estudos, programas e proposições no sentido de viabilizar soluções para a demanda por 
habitação e regularização fundiária das pessoas necessitadas;
III – discutir e acompanhar a execução de projetos de habitação e regularização fundiária do Município.
IV – acompanhar e debater as questões de política estrutural de habitação e regularização fundiária, 
contribuindo com soluções e captação de recursos para tanto;
V – discutir e fomentar a defesa de políticas públicas e a implantação de programas de habitação com 
a participação do Município.
§ 1º  A Frente Parlamentar de Regularização Fundiária terá caráter pluripartidário e permanente e a 
adesão será facultada a todos os vereadores da Câmara Municipal de Jacareí.
§ 2º  O prazo de duração da Frente será temporário, até o término da presente Legislatura.
Art. 2°  As reuniões da Frente Parlamentar serão públicas, abertas e poderão contar com a participação 
de representantes da sociedade civil.
§ 1º  As reuniões ordinárias da Frente serão realizadas a cada 30 (trinta) dias, no recinto da Câmara 
Municipal.
§ 2º  A Frente Parlamentar poderá participar de reuniões públicas pautadas na temática da habitação 
e regularização fundiária do Município, promovidas por órgãos ou entidades, públicas ou privadas, fora 
do recinto da Câmara Municipal de Jacareí.
Art. 3°  Dentre os parlamentares indicados serão eleitos o Presidente, o Vice-presidente e o Secretário 
da Frente.
§ 1°  A Frente Parlamentar deliberará por maioria de votos, cabendo ao Presidente o voto de desempate.
§ 2°  Compete ao Presidente:
I - coordenar e conduzir os trabalhos da Frente;
II - representá-la em todos os eventos;
III - presidir as reuniões, os eventos e as audiências públicas.
§ 3°  Compete ao Vice-Presidente:
I - substituir o Presidente nas suas ausências;
§ 4°  Compete ao Secretário:
I - elaborar relatório mensal das atividades desenvolvidas pela Frente;
II - produzir e organizar os documentos, correspondências e relatórios de suas atividades.
Art. 4º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Jacareí, 19 de junho de 2017.
LUCIMAR PONCIANO LUIZ
Presidente
AUTORA: VEREADORA DRA. MÁRCIA SANTOS.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2017
Contratante: Instituto de Previdência do Município de Jacareí
Contratada: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE
Objeto: Cooperação e operacionalização de programa de Estágio de Estudantes
Valor: R$ 3.360,00 (três mil trezentos e sessenta reais), sendo R$ 40,00 (quarenta reais) mensais por 
estagiário efetivamente contratado.
Modalidade: Dispensa de Licitação nos termos do artigo 24, XIII, da Lei nº 8.666/93
Vigência: 12 (doze) meses 
Dotação Orçamentária: 3.3.90.39.99
Empenho: 349/2017
Data da Assinatura: 20 de junho de 2017
Celebrantes: Juarez Braga de Oliveira Júnior e Luiz Gustavo Coppola

PORTARIA Nº 27/FPL/2017
A Sra. ROSA FÁTIMA RANGEL FRANÇA, Presidente da Fundação Pró-lar de Jacareí, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei:
Considerando, o disposto na Lei Municipal nº 5.033/2007 de 04 de abril de 2007, que institui a concessão 
Auxílio Aluguel.
RESOLVE:
Artigo 1º - Fica concedido a prorrogação Auxílio Aluguel a Sra. Andrea Silva Evangelista, portadora 
do RG 44.757.874-1, nos termos do inciso II, artigo 4º da Lei Municipal nº 5.033, de 04 de abril de 2007.
Artigo 2º - O auxílio aluguel ora concedido deverá ser utilizado exclusivamente para o pagamento de 
aluguel de imóvel destinado a residência do benefi ciário e de seus familiares.

Artigo 3º - O benefi ciário mencionado no artigo 1º desta Portaria fi ca obrigado a prestar contas do 
auxílio recebido, na forma da legislação em vigor.
Registra-se e Publique-se 
Jacareí, 08 de Junho de 2017.
Rosa de Fátima Rangel França   
Presidente da Fundação Pró-Lar de Jacareí
Alexsandro Quadros da Rocha
Diretor Administrativo e Financeiro/FPL

PORTARIA Nº 28/FPL/2017
A Sra. ROSA FÁTIMA RANGEL FRANÇA, Presidente da Fundação Pró-lar de Jacareí, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei:
Considerando, o disposto na Lei Municipal nº 5.033/2007 de 04 de abril de 2007, que institui a concessão 
Auxílio Aluguel.
RESOLVE:
Artigo 1º - Fica concedido  a prorrogação do Auxílio Aluguel a Sra. Virgínia Aparecida Jerônimo, 
portadora do RG 21.640.315-7, nos termos do inciso II, artigo 4º da Lei Municipal nº 5.033, de 04 de 
abril de 2007.
Artigo 2º - O auxílio aluguel ora concedido deverá ser utilizado exclusivamente para o pagamento de 
aluguel de imóvel destinado a residência do benefi ciário e de seus familiares.
Artigo 3º - O benefi ciário mencionado no artigo 1º desta Portaria fi ca obrigado a prestar contas do 
auxílio recebido, na forma da legislação em vigor.
Registra-se e Publique-se 
Jacareí, 08 de Junho de 2017.
Rosa de Fátima Rangel França   
Presidente da Fundação Pró-Lar de Jacareí
Alexsandro Quadros da Rocha
Diretor Administrativo e Financeiro/FPL

PORTARIA Nº 29/FPL/2017
A Sra. ROSA FÁTIMA RANGEL FRANÇA, Presidente da Fundação Pró-lar de Jacareí, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei:
Considerando, o disposto na Lei Municipal nº 5.033/2007 de 04 de abril de 2007, que institui a concessão 
Auxílio Aluguel.
RESOLVE:
Artigo 1º - Fica concedido a prorrogação do Auxílio Aluguel a Sra. Nailda de Sousa Pereira, portadora 
do RG 21.786.817, nos termos do inciso II, artigo 4º da Lei Municipal nº 5.033, de 04 de abril de 2007.
Artigo 2º - O auxílio aluguel ora concedido deverá ser utilizado exclusivamente para o pagamento de 
aluguel de imóvel destinado a residência do benefi ciário e de seus familiares.
Artigo 3º - O benefi ciário mencionado no artigo 1º desta Portaria fi ca obrigado a prestar contas do 
auxílio recebido, na forma da legislação em vigor.
Registra-se e Publique-se 
Jacareí, 08 de Junho de 2017.
Rosa de Fátima Rangel França   
Presidente da Fundação Pró-Lar de Jacareí
Alexsandro Quadros da Rocha
Diretor Administrativo e Financeiro/FPL

PORTARIA Nº 30/FPL/2017
A Sra. ROSA FÁTIMA RANGEL FRANÇA, Presidente da Fundação Pró-lar de Jacareí, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei:
Considerando, o disposto na Lei Municipal nº 5.033/2007 de 04 de abril de 2007, que institui a concessão 
Auxílio Aluguel.
RESOLVE:
Artigo 1º - Fica concedido Auxílio Aluguel a Sra. Iris Aparecida Rodrigues, portadora do RG 
49.900.275-1, nos termos do inciso II, artigo 4º da Lei Municipal nº 5.033, de 04 de abril de 2007.
Artigo 2º - O auxílio aluguel ora concedido deverá ser utilizado exclusivamente para o pagamento de 
aluguel de imóvel destinado a residência do benefi ciário e de seus familiares.
Artigo 3º - O benefi ciário mencionado no artigo 1º desta Portaria fi ca obrigado a prestar contas do 
auxílio recebido, na forma da legislação em vigor.
Registra-se e Publique-se 
Jacareí, 08 de Junho de 2017.
Rosa de Fátima Rangel França   
Presidente da Fundação Pró-Lar de Jacareí
Alexsandro Quadros da Rocha
Diretor Administrativo e Financeiro/FPL

PORTARIA Nº 31/FPL/2017
A Sra. ROSA FÁTIMA RANGEL FRANÇA, Presidente da Fundação Pró-lar de Jacareí, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei:
Considerando, o disposto na Lei Municipal nº 5.033/2007 de 04 de abril de 2007, que institui a concessão 
Auxílio Aluguel.
RESOLVE:
Artigo 1º - Fica concedido Auxílio Aluguel a Sra. Viviane Cristina Braga, portadora do RG 30.688.665-
0, nos termos do inciso II, artigo 4º da Lei Municipal nº 5.033, de 04 de abril de 2007.
Artigo 2º - O auxílio aluguel ora concedido deverá ser utilizado exclusivamente para o pagamento de 
aluguel de imóvel destinado a residência do benefi ciário e de seus familiares.
Artigo 3º - O benefi ciário mencionado no artigo 1º desta Portaria fi ca obrigado a prestar contas do 
auxílio recebido, na forma da legislação em vigor.
Registra-se e Publique-se 
Jacareí, 08 de Junho de 2017.
Rosa de Fátima Rangel França   
Presidente da Fundação Pró-Lar de Jacareí
Alexsandro Quadros da Rocha
Diretor Administrativo e Financeiro/FPL

CONTRATO 
Contrato Nº 004/2017–  SRJ
Contratada: Mister Pixel Agencia Criativa Ltda 
Objeto: Prestação de serviço de manutenção, atualização e inserção de informações no sitio eletrônico 
deste SRJ sob domínio “srjacarei.sp.gov.br”, mediante expedição pela contratante da competente 
Ordem de Serviço (os).
Valor do contra to: R$ 3.000,00
Vigência: 06 (seis) meses
Dotação: 070101-17.512.0011.2.236- 3.3.90.39.90 – Ficha nº 10
Empenho: 190/2017
(a)Nelson Aparecido Júnior e Renata Bueno de Paulo

Fundação Pró-Lar
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PORTARIA Nº 124 DE 19 DE JUNHO DE 2017  
O Sr. Nelson Gonçalves Prianti Junior, Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
RESOLVE:
Art. 1° Aplicar a penalidade de ADVERTÊNCIA, conforme consta do Processo Administrativo nº 
005/2016, com fundamento no Artigo 227 inciso XXV da Lei Complementar nº 13/93 (Estatutos dos 
Servidores Públicos do Município de Jacareí), ao servidor CLÁUDIO COELHO SANTOS, matrícula n° 
877, ocupante do cargo de provimento efetivo de Operador de Bombas, lotado na Gerência Técnica de 
Tratamento de Água, da Diretoria de Operações desta Autarquia.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Jacareí, 19 de junho de 2017.
Nelson Gonçalves Prianti Junior
Presidente – SAAE de Jacareí

PORTARIA Nº 129 DE 19 DE JUNHO DE 2017  
O Sr. Nelson Gonçalves Prianti Junior, Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
RESOLVE:
Art. 1° ARQUIVAR o Processo Administrativo nº 003/2016, tendo em vista a Portaria 122/2017 que 
demite o servidor Gilson Frois de Faria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Jacareí, 19 de junho de 2017.
Nelson Gonçalves Prianti Junior
Presidente – SAAE de Jacareí

PORTARIA Nº. 130, DE 20 DE JUNHO DE 2017
“Concede Licença Prêmio em Pecúnia”
O Presidente do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí, NELSON GONÇALVES 
PRIANTI JUNIOR, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER, ao servidor público, abaixo relacionado, licença prêmio por assiduidade, em 
pecúnia, nos termos dos artigos 119 e 125, da Lei Complementar nº. 13 de 07.10.93 (Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Jacareí):
I   – André Júlio da Silva, RG. Nº. 29.215.661-3, 90 (noventa dias);
II  - Benedito Antonio Câncio, RG Nº 16.718.986-4, 90 (noventa dias);
III – Bráulio Eliezer Santos da Silva, RG Nº 30.920.820-8, 75 (setenta dias);
IV – Ester Aparecida Prudenciano, RG Nº 58.951.956-6, 90 (noventa dias);
V – Júlio Augusto dos Santos Neto, RG Nº 28.012.408-9, 90 (noventa dias);
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Jacareí, 20 de junho de 2017
N ELSON GONÇALVES PRIANTI JUNIOR
Presidente do SAAE

PORTARIA Nº. 131, DE 21 DE JUNHO DE 2017.
O Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí – SAAE, NELSON GONÇALVES 
PRIANTI JUNIOR, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR, nos termos do artigo 14, inciso I da Lei Complementar nº. 13, de 07 de outubro 
de 1993 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jacareí), em virtude de aprovação em 
Concurso Público nº. 001/2015, do quadro dos servidores do SAAE de Jacareí,
I – JOÃO PAULO SANTOS RODRIGUES, portador (a) do RG Nº. 48.776.269-01 para exercer o cargo 
público de Operador Técnico de Saneamento de ETE e ETA, referência 07;
II – DENIS COELHO DE SOUZA, portador (a) do RG Nº. 41.633.085-X para exercer o cargo público de 
Operador Técnico de Saneamento de ETE e ETA, referência 07;
III – JOSE GIL PINTO, portador (a) do RG Nº. M 279.304-1 para exercer o cargo público de Analista de 
O & M (Organização e Métodos), referência 08.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jacareí, 21 de junho de 2017.
NELSON GONÇALVES PRIANTI JUNIOR
Presidente do SAAE

PORTARIA Nº. 132, DE 21 DE JUNHO DE 2017.
O Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí – SAAE, NELSON GONÇALVES 
PRIANTI JUNIOR, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
C ONSIDERANDO que o candidato aprovado no Concurso nº 001/2015 e classifi cado em 02º lugar para 
o cargo de Ofi cial Eletricista, manifestou expressamente sua desistência em relação à posse no referido 
cargo, após ser devidamente convocado, por meio da Portaria nº 065 de 28/03/2017
CONSIDERANDO ainda, que a nomeação para provimento de cargo efetivo deve seguir rigorosamente 
a ordem de classifi cação dos aprovados no concurso público.  
CONSIDERANDO por fi m, que o candidato classifi cado em 03º lugar para o cargo em questão já foi 
devidamente convocado por meio da Portaria nº 074 de 10/04/2017. 
RESOLVE:   
Art. 1º CONVOCAR o candidato EDNILSON MOREIRA DA SILVA, portador (a) do RG Nº. 19.718.942-
8, aprovado no Concurso Público nº 001/2015, classifi cado em 04º lugar para o cargo de Ofi cial 
Eletricista, referência “05”, à comparecer à Gerência de Recursos Humanos do SAAE Jacareí, sito a 
rua Aparício Lorena, 120, Jardim Liberdade, Jacareí – SP, no prazo de 03 (três) dias contados da data 
de sua publicação.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jacareí, 21 de junho de 2017.
NELSON GONÇALVES PRIANTI JUNIOR
Presidente do SAAE

PORTARIA Nº. 133, DE 21 DE JUNHO DE 2017.
O Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí – SAAE, NELSON GONÇALVES 
PRIANTI JUNIOR, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
CONSIDERANDO que o candidato aprovado no Concurso nº 001/2015 e classifi cado em 05º lugar para 
o cargo de Analista de O&M (Organização e Métodos), manifestou expressamente sua desistência em 
relação à posse no referido cargo, após ser devidamente convocado, por meio da Portaria nº 121 de 
06/06/2017.
CONSIDERANDO ainda, que a nomeação para provimento de cargo efetivo deve seguir rigorosamente 
a ordem de classifi cação dos aprovados no concurso público.  
CONSIDERANDO por fi m, que o candidato classifi cado em 06º lugar para o cargo em questão já foi 
devidamente convocado por meio da Portaria nº 121 de 06/06/2017. 
RESOLVE:   
Art. 1º CONVOCAR o candidato BRUNO LOPES FERREIRA, portador (a) do RG Nº. 46.659.206, 
aprovado no Concurso Público nº 001/2015, classifi cado em 07º lugar para o cargo de Analista de O&M 
(O rganização e Métodos), referência “08”, à comparecer à Gerência de Recursos Humanos do SAAE 
Jacareí, sito a rua Aparício Lorena, 120, Jardim Liberdade, Jacareí – SP, no prazo de 03 (três) dias 
contados da data de sua publicação.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jacareí, 21 de junho de 2017.
NELSON GONÇALVES PRIANTI JUNIOR
Presidente do SAAE

PORTARIA Nº. 134, DE 21 DE JUNHO DE 2017.
O Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí – SAAE, NELSON GONÇALVES 
PRIANTI JUNIOR, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
CONSIDERANDO que o candidato aprovado no Concurso nº 001/2015 e classifi cado em 02º lugar 
para o cargo de Engenheiro Elétrico, manifestou expressamente sua desistência em relação à posse 
no referido 30/05/2017.
CONSIDERANDO ainda, que a nomeação para provimento de cargo efetivo deve seguir rigorosamente 

a ordem de classifi cação dos aprovados no concurso público.  
RESOLVE:   
Art. 1º CONVOCAR o candidato AUGUSTO VAGNER FERREIRA, portador (a) do RG Nº. 4.367.222-
9, aprovado no Concurso Público nº 001/2015, classifi cado em 03 º lugar para o cargo de Engenheiro 
Elétrico,  referência “12”, à comparecer à Gerência de Recursos Humanos do SAAE Jacareí, sito a rua 
Aparício Lorena, 120, Jardim Liberdade, Jacareí – SP, no prazo de 03 (três) dias contados da data de 
sua publicação.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jacareí, 21 de junho de 2017.
NELSON GONÇALVES PRIANTI JUNIOR
Presidente do SAAE

PORTARIA Nº. 135, DE 20 DE JUNHO DE 2017
“Concede Licença Prêmio em Descanso”
O Presidente do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí, NELSON GONÇALVES 
PRIANTI JUNIOR, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER, ao servidor JANIRO DOS SANTOS, RG nº 14.628.291-7, licença prêmio por 
assiduidade em descanso, pelo período de 15 (quinze) dias nos termos dos artigos 119 e 125, da Lei 
Complementar nº. 13 de 07.10.93 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jacareí), a partir 
do dia 26 de junho de 2017 à 10 de julho de 2017.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Jacareí, 20 de junho de 2017
NELSON GONÇALVES PRIANTI JUNIOR
Presidente do SAAE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Ficam NOTIFICADOS os clientes nominados no Livro de Dívida Ativa e disponível no setor de 
Atendimento ao Cliente, devidamente numerado e rubricado, que passa a fazer parte integrante deste 
Edital, para exercerem, caso queiram, suas obrigações de pagamento, ou impugnação dos lançamentos 
efetuados pelo SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí, com relação à DÍVIDA ATIVA 
de natureza tarifária referentes à consumo de água, serviços de coleta de esgoto e demais serviços 
prestados por esta AUTARQUIA MUNICIPAL, no prazo máximo e improrrogável de 30 (trinta) dias, 
contados da publicação do presente Edital de Notifi cação, tudo em conformidade e nos termos do Artigo 
5º, inciso LV, da Constituição Federal e Artigo 2º, § 5º, inciso VI da Lei Federal 6.830/80.
Jacareí, 12  de junho de 2017
Nelson Gonçalves Prianti Júnior                                                                       
Presidente                                                       
Tania Marcos
Diretora Financeira

EXTRATO DE ATA DE RP Nº. 061/2017.
Edital: 017/2017; Mod: Pregão Presencial; Contr; SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA; Obj: RP para 
aquisição de tubo de ferro fundido dúctil; Valor: R$ 136.145,40; Vigência: 12 meses.
Jacareí, 26 de maio de 2017.
Nelson Gonçalves Prianti Junior - Presidente do SAAE - Jacareí.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2017 – HOMOLOGAÇÃO.
De acordo com o parecer do(a) pregoeiro(a), HOMOLOGO o objeto da licitação em epígrafe a favor dos 
fornecedores QUICKLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI EPP, com valor de R$ 42.063,57 e 
REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA EIRELI, com valor de R$ 69.700,00.
Jacareí, 08 de junho de 2017.
Nelson Gonçalves Prianti Junior - Presidente do SAAE - Jacareí.

CONVITE Nº. 027/2017. 
ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO HABILITAÇÃO-ENVELOPE Nº. 01.
Após análise das documentações apresentadas no certame, a responsável pelo Julgamento de Licitação 
Modalidade Convite, decidiu pela HABILITAÇÃO da empresa FERNANDES MANÁ MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS LTDA EPP.
Jacareí, 13 de junho de 2017.
Sheila de Morais César
Responsável pelo Julgamento de Licitação Modalidade Convite. 

CONVITE Nº. 024/2017 – JULGAMENTO.
Empresas Participantes: 02; Vencedora: VERÔNICA DANIELE GONÇALVES DO NASCIMENTO ME, 
com valor de R$ 18.000,00. Demais condições conforme edital.
Jacareí, 13 de junho de 2017.
Sheila de Moais César. 
Responsável pelo Julgamento de Licitações Modalidade Convite.

4º ADITAMENTO AO CONTRATO Nº. 016/2014. 
Edital: 005/2014; Modal: Convite; Contr: TELEFONICA BRASIL S.A.; Finalidade: Prorrogação do prazo 
do contrato;
Vigência: 12 meses, fi cando seu término estabelecido para o dia 04/03/2018. 
Jacareí, 03 de março de 2017.
Nelson Gonçalves Prianti Junior - Presidente do SAAE - Jacareí.

3º ADITAMENTO AO CONTRATO Nº. 076/2016. 
Edital: 004/2016; Modal: Convite; Contr: WGRA GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS LTDA; 
Finalidade: Prorrogação do prazo do contrato;
Vigência: 180 dias, fi cando seu término estabelecido para o dia 27/11/2017. 
Jacareí, 24 de maio de 2017.
Nelson Gonçalves Prianti Junior - Presidente do SAAE - Jacareí.

7º ADITAMENTO AO CONTRATO Nº. 075/2013. 
Edital: 004/2013; Modal: Pregão Presencial; Contr: ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE 
LTDA; Finalidade: Prorrogação do prazo do contrato;
Vigência: 12 meses, fi cando seu término estabelecido para o dia 20/06/2018. 
Jacareí, 31 de maio de 2017.
Nelson Gonçalves Prianti Junior - Presidente do SAAE - Jacareí.

5º ADITAMENTO AO CONTRATO Nº. 098/2013. 
Edital: 003/2013; Modal: Pregão Presencial; Contr: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS; 
Finalidade: Prorrogação do prazo do contrato e bem como acréscimo de objeto e valor ao mesmo; 
Vigência: 12 meses, fi cando seu término para o dia 27/05/2018. 
Acréscimo: Veículos Ford Cargo 1417 RENAVAM: 00779481453; Ford Cargo 1417 RENAVAM: 
00779482115; Peugeot Boxer RENAVAM 01043768448.
Valor aditado: R$ 10.949,45;
Valor resultante do contrato: R$ 83.759,42.
Jacareí, 24 de maio de 2017.
Nelson Gonçalves Prianti Junior - Presidente do SAAE - Jacareí.

APOSTILA: nº. 009/2017 – Ref. Ao Contrato nº. 045/2013, Empresa: ACLIMED CLÍNICA MÉDICA 
ACLIMAÇÃO LTDA; Objeto: Prestação de serviço de medicina do trabalho para atender os servidores 
do SAAE. Finalidade: Reajuste de 4,57%, resultante da variação entre os meses: março/2016 a 
março/2017. Valor: R$ 9.219,12. O valor mensal passará de R$ 16.811,04 para R$ 17.579,30.
Esta despesa será suportada dotação orçamentária nº. 03.05.01, classifi cação funcional nº. 04.122.0011, 
classifi cação econômica nº. 3.3.90.37.99, sob o empenho nº. 2290/2017 no valor de R$ 7.067,99 em 
face das despesas de 2017, devendo o saldo restante, no valor de R$ 2.151,13, ser empenhado na 
dotação orçamentária de 2018.
Jacareí, 07 de junho de 2017.
Nelson Gonçalves Prianti Junior - Presidente do SAAE - Jacareí.

APOSTILA: nº. 010/2017 – Ref. Ao Contrato nº. 013/2014, Empresa: STRÁTEGOS ENGENHARIA, 
INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA; Objeto: Prestação de serviços de implantação, desenvolvimento, 
customização, treinamento e fornecimento, com cessão de direito de uso e manutenção de software 
aplicativo para solução de Gestão e Serviços em Saneamento Básico. Finalidade: Reajuste de 3,99%, 
resultante da variação do índice INPC-IBGE entre os meses: abril/2016 a abril/2017 para os itens 02, 
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03, 04, 06, 07, 08, 09, e 10. Valor: R$ 38.966,04. O valor mensal passará de R$ 84.852,71 para R$ 
88.102,38.
Esta despesa será suportada dotação orçamentária nº. 03.07.01, classifi cação funcional nº. 04.122.0011, 
classifi cação econômica nº. 3.3.90.39.11, sob o empenho nº. 2360/2017 no valor de R$ 27.297,23 em 
face das despesas de 2017, devendo o saldo restante, no valor de R$ 11.698,81, ser empenhado na 
dotação orçamentária de 2018.
Jacareí, 07 de junho de 2017.
Nelson Gonçalves Prianti Junior - Presidente do SAAE - Jacareí.

APOSTILA: nº. 011/2017 – Ref. Ao Contrato nº. 028/2013, Empresa: DÍGITRO TECNOLOGIA LTDA; 
Objeto: Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva no sistema de call Center para 
a central telefônica da sede do SAAE. Finalidade: Reajuste de 3,99%, resultante da variação entre 
os meses: abril/2016 a abril/2017. Valor: R$ 835,92. O valor mensal passará de R$ 1.745,87 para R$ 
1.815,53.
Esta despesa será suportada dotação orçamentária nº. 03.05.01, classifi cação funcional nº. 04.122.0011, 
classifi cação econômica nº. 3.3.90.37.17, sob o empenho nº. 2561/2017 no valor de R$ 573,53 em face 
das despesas de 2017, devendo o saldo restante, no valor de R$ 262,39, ser empenhado na dotação 
orçamentária de 2018.
Jacareí, 08 de junho de 2017.
Nelson Gonçalves Prianti Junior - Presidente do SAAE - Jacareí.

CONVITE Nº. 021/2017 – JULGAMENTO. 
Empresas participantes: 01; Habilitada: 01; Vencedora: FORTHY TUBOS E CONEXÕES EIRELI EPP; 
Valor total: R$ 9.980,00.
JUSTIFICATIVA: Conforme Art. 22 § 7º da Lei Federal 8.666/93. O item 01 foi considerado deserto.
Jacareí, 19 de junho de 2017.
Sheila de Morais César – Responsável Julgamento Licitações Mod. Convite.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2017 – HOMOLOGAÇÃO.
De acordo com o parecer do(a) pregoeiro(a), HOMOLOGO o objeto da licitação em epígrafe a favor 
dos fornecedores: RIVALDO VALÉRIO NETO EPP, Lote 1 - valor de R$ 63.130,00 e QUICKLOG 
TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI EPP, Lote 2 - valor de R$ 18.940,00. 
Jacareí, 19 de junho de 2017.
Nelson Gonçalves Prianti Junior - Presidente do SAAE - Jacareí.

ERRATA DE PUBLICAÇÃO
Edição: nº. 1.138; página 12; data: 09/06/2017.
Título: CONVITE Nº. 011/2017 - JULGAMENTO.
ONDE SE LÊ:
“JUSTIFICATIVA: Conforme Art. 22 § 7º da Lei Federal 8.666/93. O item 01 foi considerado deserto.”
LEIA-SE:
“JUSTIFICATIVA: Conforme Art. 22 § 7º da Lei Federal 8.666/93.”

CONVITE Nº. 018/2017 - HOMOLOGAÇÃO
De acordo com o parecer da Responsável pelo Julgamento de Licitações Modalidade Convite, 
HOMOLOGO e ADJUDICO a licitação em epígrafe a favor do fornecedor: SMART ELETRÔNICOS 
EIRELI - EPP, para o item 02, valor de R$ 18.250,00.
Jacareí, 14 de junho de 2017.
Nelson Gonçalves Prianti Junior – Presidente do SAAE Jacareí.

8º ADITAMENTO AO CONTRATO Nº. 013/2014.
Edital: 005/2013; Mod.: Concorrência; Contratada: STRÁTEGOS ENGENHARIA, INFORMÁTICA E 
CONSULTORIA LTDA. 
Finalidade: Supressão temporária de item do contrato.
Obj: Supressão do item “fornecimento de 98.000 faturas/mês” pelo período de junho a setembro de 
2017.
Valor de supressão: R$ 40.562,48;
Valor mensal durante o período de suspensão: R$ 77.961,76.
Valor mensal após o período de suspensão: R$ 88.102,38.
Jacareí, 07 de junho de 2017.
Nelson Gonçalves Prianti Junior – Presidente do SAAE Jacareí.

CONVITE Nº. 013/2017 – JULGAMENTO.
Empresas Participantes: 03; Vencedora item 01: NIVEFLOW INSTRUMENTAÇÃO EIRELI EPP, com 
valor de R$ 7.386,90; Vencedora item 02: STARKEEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, com o valor 
de R$ 3.665,00. Demais condições conforme edital.
Jacareí, 20 de junho de 2017.
Sheila de Moais César. 
Responsável pelo Julgamento de Licitações Modalidade Convite.

PORTARIA Nº 044 /FCJ/2017
O Presidente da Fundação Cultural de Jacarehy – José Maria de Abreu, Sr. Fabricius Tremocoldi 
Stipp, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e que lhe foram delegadas,
RESOLVE:
Artigo 1º - CONCEDER, aos servidores públicos muniicpais, abaixo relacionados, licença prêmio  

por assiduidade, em pecúnia, nos termos do artigo 119 ; 125 e 126, da Lei Complementar nº 13, de 
07/10/1993 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jacareí. 
José Pereira da Silva, RG. n º 11.175.462 – 90 (noventa) dias
Sirley Cirino de Almeida,  RG. nº 8.614.219-7 – 90  (noventa) dias
Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
Jacareí, 12 de junho de 2017.
Fabricius Tremocoldi Stipp
Presidente

PORTARIA  045/FCJ/2017
O Sr. FABRICIUS TREMOCOLDI STIPP,  Presidente da Fundação Cultural de Jacarehy- José Maria de 
Abreu, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei.
RESOLVE:
Artigo 1º - EXONERAR,  a partir de 26.06.2017, a pedido do próprio servidor,  em conformidade com 
o artigo 65, da Lei Complementar nº 13, de 07.10.93 – (Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Jacareí), LADISLAU OROZ JUNIOR,  RG. nº 26.643.718-7,  do cargo que vem exercendo de 
provimento efetivo, de Técnico de Pesquisa, referência 8, do Quadro dos Servidores da Fundação 
Cultural de Jacarehy – José Maria de Abreu.
Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na presente data.
Jacareí, 21 de junho de 2017.
Fabricius Tremocoldi Stipp
Presidente da Fundação Cultural de Jacarehy
José Maria de Abreu

PORTARIA 046/FCJ/2017
O Sr. Fabricius Tremocoldi Stipp, Presidente da Fundação Cultural de Jacarehy- José Maria de Abreu, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei.
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 552, de 18 de março de 2010, que dispõe sobre autorização 
para servidores públicos dirigir veículos da municipalidade;
CONSIDERANDO  O ARTIGO 1º,  parágrafo único, do Decreto nº  552, 18 de março de 2010 segundo 
o qual a autorização será formalizada através de Portaria do Secretário competente devendo constar, 
obrigatoriamente, os dados dos servidores autorizados, e os motivos para a concessão;
RESOLVE:
Artigo 1º - Autorizar, em caso de necessidade, sem qualquer gratifi cação, o servidor abaixo, lotado na 
Secretaria de Infra Estrutura, prestando serviços  na Fundação Cultural de Jacarehy – José Maria de 
Abreu, conforme Memo 284 -SARH/DRH/GSA/2010,  e o servidor comissionado a dirigir veículo ofi cial, 
segundo a categoria de habilitação.
Matrícula -  22311  Marcos Aparecido de Almeida  -  RG. nº 23.452.491 
Matricula - 701976      Pedro Henrique Pereira de Oliveira Santos – RG. nº 33.323.026-7
Parágrafo único. De acordo com as atividades descritas, os servidores necessitam de deslocamento 
constante devido à necessidade de eventos em  diversas regiões da cidade, para cumprimento da 
demanda existente, motivando a concessão da autorização.
Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor  nesta data.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE  
Jacareí,  21  de junho de 2017.
Fabricius Tremocoldi Stipp
Presidente da Fundação Cultural de Jacarehy
José Maria de Abreu

Portaria nº 049/FCJ/2017 COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO O Sr. Fabricius Tremocoldi Stipp, 
Presidente da Fundação Cultural de Jacarehy “José Maria de Abreu”, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei, e que lhe foram delegadas, CONSIDERANDO o EDITAL Nº 001/2017 - 
CIRCULAÇÃO ARTES CÊNICAS, RESOLVE: Art. 1º - NOMEAR a Comissão de Credenciamento, 
que será composta pelos seguintes membros: I Fábio Riani Costa Perinotto - RG. nº 30.301.004-6  II 
– Wagner Rodrigo da Silva – RG. nº 44.193.955-7 III – Guilherme Gonçalves dos Santos – RG. nº 
24.595.536-7 Jacareí, 23 de junho de 2017. 
Fabricius Tremocoldi Stipp 
Presidente da Fundação Cultural de Jacarehy 
José Maria de Abreu

EDITAL Nº 001/2017
CIRCULAÇÃO ARTES CÊNICAS
Alteração nas datas e prazos do Item 3 do Edital de Circulação de Artes Cênicas

3. Calendário, etapas, ação, período:

ETAPAS AÇÃO PERÍODO

7ª Etapa Análise e avaliação pela Comissão de análise 
documental 23/06

8ª Etapa Divulgação dos projetos habilitados e inabilitados no 
Boletim Ofi cial 30/06

9ª Etapa Fase de apresentação de Recursos 30/06 e 03/07

10ª Etapa Divulgação do resultado dos recursos - fase 
documental 07/07

11ª Etapa Divulgação de resultado fi nal/ Homologação 07/07

12ª Etapa Formalização do contrato nos termos do edital na FCJ 10/07 a 14/07 

13ª Etapa Período de circulação pela FCJ 17/07/2017 
a 30/04/2018

Fundação Cultural de Jacarehy 
José Maria de Abreu

Boletim Ofi cial 
On-line acesse

www.jacarei.sp.gov.br


