
Documento assinado por meio eletrônico mediante certificação digital ICP-Brasil, segundo a Lei nº 6.301/2019.

BOLETIM OFICIAL
do Município de Jacareí

LEIS

15 de julho de 2022ANO XXIII - Nº 1464

LEI Nº 6.480/2022
Dispõe sobre a denominação da Rua Vitor Fraga de Oliveira.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ, USANDO DAS 
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, FAZ SABER 
QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E 
PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º  Fica denominada Rua Vitor Fraga de Oliveira a atual Rua Três, 
localizada no Jardim Real, identificada pelo código 15691.
Art. 2°  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Jacareí, 14 de julho de 2022.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito Municipal de Jacareí
Autoria do projeto: Vereador Luís Flávio (Flavinho).

LEI Nº 6.481/2022
Disciplina o plantio, supressão, poda, transplante, substituição, imunidade 
ao corte e compensação ambiental de espécies vegetais arbóreos, em 
área urbana no município de Jacareí, e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ, USANDO DAS 
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, FAZ SABER 
QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E 
PROMULGA A SEGUINTE LEI:
CAPITULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º  Para efeitos desta Lei, considera-se como bem de interesse 
comum a todos os munícipes a vegetação de porte arbóreo existente ou 
que venha existir no território do Município de Jacareí, tanto de domínio 
público como privado.
Art. 2°  A implantação, manutenção e reforma de áreas verdes poderão 
ser realizadas pela iniciativa privada ou pela sociedade civil organizada, 
em forma de parceria, conforme dispõe a Lei Municipal nº 3.398/1993 
ou norma posterior que a venha substituir, com autorização da 
Administração Municipal.
Art. 3º O manejo da vegetação de porte arbóreo das áreas públicas 
e particulares, dentro da área urbana e áreas efetivamente urbanizadas, 
será gerenciado pela Administração Municipal.
CAPITULO II 
DAS DEFINIÇÕES
Art. 4º Para os efeitos desta Lei considera-se: 
I - Preservação Permanente: a vegetação de porte arbóreo que, por 
motivo de sua localização, raridade, valor histórico, beleza ou condição 
de porta-semente, constitua elemento de proteção ao solo, à água e a 
outros recursos naturais ou paisagísticos.
II - Anelamento do caule: prática que consiste na remoção de um anel da 
casca do caule ou de ramos lenhosos e visa interromper o fluxo de seiva 
pelo floema, comprometendo a sobrevivência do vegetal;
III - Área urbana consolidada: aquela que atende os seguintes critérios:
a) estar incluída no perímetro urbano ou em zona urbana pelo 
plano diretor ou por lei municipal específica; 
b) dispor de sistema viário implantado; 
c) estar organizada em quadras e lotes predominantemente 
edificados;
d) apresentar uso predominantemente urbano, caracterizado 
pela existência de edificações residenciais, comerciais, industriais, 
institucionais, mistas ou direcionadas à prestação de serviços e dispor 
de, no mínimo, 2 dos equipamentos de infraestrutura urbana, conforme 
conceitua o artigo 3º da Lei federal nº 14.285/2021 ou norma posterior 
que a venha substituir;
IV - Área de preservação permanente: as definidas na legislação federal 
pertinente, em especial na Lei Federal nº 12.651/2012 ou norma posterior 
que a venha substituir;

V - Arbusto: Vegetal lenhoso possuidor de pequeno tronco, com 
ramificações desde a base, que na fase adulta apresente altura até 3m 
(três metros);
VI - Árvore: todo espécime representante do reino vegetal que possua 
sistema radicular, tronco,  estipe  ou  caule  lenhoso  e sistema foliar, que 
apresenta na idade adulta altura superior a 3,0m (três metros) e DAP 
igual ou superior a 5cm (cinco centímetros);
VII - Árvore frutífera:  toda espécie cultivada para o consumo humano;
VIII - Cerca viva: vegetação arbórea ou arbustiva, disposta em linha, de 
maneira a formar barreira vegetal;
IX - Compensação ambiental: medidas adotadas como forma de 
compensar e mitigar a perda dos benefícios ambientais quando da 
supressão arbórea;
X -  DAP: Diâmetro à Altura do Peito: medida do diâmetro do tronco do 
exemplar arbóreo, distante 1,30 m (um metro e trinta centímetros) do 
solo;
XI - Espaço árvore: é um espaço delimitado nas calçadas, ou no leito 
carroçável, destinado exclusivamente para plantio e desenvolvimento de 
árvores;
XII - Espécie ameaçada de extinção: aquela com algum grau de risco de 
desaparecimento na natureza em um futuro próximo, assim reconhecidas 
pelo Ministério do Meio Ambiente através de Portarias específicas;
XIII - Espécie exótica: espécie vegetal que não ocorre naturalmente em 
uma determinada região geográfica. Pode ou não ser invasora;
XIV - Espécie invasora: espécie vegetal nativa ou não, introduzida por 
ação antrópica, com potencial de prejuízo à vegetação nativa;
XV - Espécie nativa: espécie vegetal originária da área geográfica que 
naturalmente ocorre, referendado pelos órgãos de pesquisa oficial;
XVI - Exemplar arbóreo isolado: aquele situado fora de fitofisionomias 
nativas, florestais ou savânicas, que se destaca na paisagem como 
indivíduo isolado;
XVII - Herbácea: todo espécime representante do reino vegetal que 
possua caule tenro, não-lenhoso, sem resistência, normalmente 
rasteiros e arbustivos;
XVIII - Maciço florestal: agrupamento de indivíduos arbóreos nativos que 
vivem em determinada área, que guardam relação entre si e entre as 
demais espécies vegetais do local;
XIX - Plantio: o ato de dispor vegetais na terra, e manutenção de tratos 
culturais até que a planta se estabeleça;
XX - Porte da árvore: definido conforme a altura que a árvore pode atingir 
em sua fase adulta, sendo assim subdivididos:
a) grande porte: as espécies cujas copas atinjam acima de 12m 
(doze metros) de altura; 
b) médio porte: as espécies cujas copas atinjam até 12m (doze 
metros) de altura; 
c) pequeno porte: as espécies cujas copas atinjam até 6m (seis 
metros) de altura;
XXI - Poda: o ato de desbastar ou diminuir a massa verde da copa de 
árvore ou arbusto, e a remoção de qualquer parte de uma planta, com 
as seguintes finalidades: 
a) formação: utilizada na fase de viveiro, com a finalidade de definir o 
crescimento da muda;  
b) condução: utilizada na fase juvenil da planta, com a finalidade de 
orientar o seu crescimento, evitando potenciais conflitos com estruturas 
próximas; 
c) limpeza: utilizada para se remover galhos que porventura estejam 
secos, rachados ou com indícios de doenças; 
d) contenção ou desrama: visa diminuir a densidade de galhos vivos e 
evitar conflitos com estruturas próximas;
e) poda de raízes: ato de podar parte das raízes de um vegetal. É 
recomendada em casos específicos apenas;
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f) poda drástica (ou destopo): é a remoção de volume excessivo da 
copa, quando se remove muitos galhos descaracterizando a arquitetura 
e funcionalidade da copa;
XXII - Problema fitossanitário: incidência de agentes físicos, químicos 
e/ou biológicos que possam interferir no desenvolvimento normal da 
planta;
XXIII - Substituição: ação de repor a árvore removida no mesmo local ou 
mais próximo possível, objetivando manutenção da densidade arbórea 
em determinada região;
XXIV - Supressão: ato de remover parte aérea e sistema radicular de 
vegetais considerados como árvores com a finalidade de eliminar o 
vegetal;
XXV - Termo de Compensação Ambiental: procedimento administrativo 
designado pelo órgão ambiental municipal, por meio do qual a pessoa 
física ou jurídica responsável por intervenção na vegetação arbórea, 
localizada em área pública ou particular, se compromete a proceder a 
substituição e/ou compensação ambiental, definidas pelos técnicos da 
Prefeitura Municipal de Jacareí pelos efeitos resultantes da intervenção 
causada;
XXVI - Torrão: volume de terra, que comporta o sistema radicular do 
vegetal;
XXVII - Transplante: remoção, transporte e realocação de espécime 
vegetal, com torrão íntegro, sem afetar seu desenvolvimento.
CAPITULO III
DO PLANTIO
Art. 5º O plantio de árvores em vias e áreas públicas observará a 
hierarquização das vias, lei de uso e ocupação do solo e demais normas 
aplicáveis.
Art. 6º Nas calçadas onde existam rede elétrica, as árvores a serem 
plantadas devem ser preferencialmente de espécies de pequeno porte, 
devendo obedecer aos recuos necessários.
§ 1º Nas calçadas onde não existam redes elétricas, pode-se utilizar 
espécies de médio porte, adequadas à paisagem local e ao espaço 
disponível, a ser indicada por profissional técnico habilitado.
§ 2º As árvores plantadas no interior de imóveis, que estejam próximas 
ou sob a rede elétrica, independentemente de seu porte, são de inteira 
responsabilidade dos respectivos proprietários dos imóveis, inclusive no 
que se refere à poda e descarte dos galhos podados.
 Art. 7º O munícipe que assim desejar poderá solicitar plantio de árvores 
em áreas públicas, calçadas e áreas verdes, podendo a Administração 
Municipal verificar as características da área e as limitações técnicas, 
para realização da arborização adequada em cada localidade, 
respeitando a lista de espécies a ser disposta em Decreto Municipal e as 
demais normas vigentes.
Art. 8º Nas calçadas com largura inferior a 2m (dois metros) o espaço 
árvore poderá ocupar o leito-carroçável.
Parágrafo Único. No espaço-árvore, as espécies deverão ser identificadas 
com nome popular e científico, e conter as coordenadas geográficas de 
sua localização em placa, que poderão ser confeccionadas e instaladas 
pela Administração Municipal e fixadas ao lado do exemplar arbóreo.  
   
CAPITULO IV
DAS PODAS
Art. 9º A poda da vegetação de porte arbóreo em áreas públicas e 
particulares, será permitida  de  forma  a  garantir  a  sanidade  vegetal,  a 
segurança da população e o interesse público, de acordo com orientação 
técnica da Administração Municipal.
Parágrafo Único. A realização de poda em áreas particulares será 
permitida aos munícipes ou a empresas ou profissionais por eles 
contratados, em seus respectivos imóveis, desde que devidamente 
autorizados pela Administração Municipal.
Art. 10. Podem realizar podas em áreas públicas:
I - administração Pública e empresas terceirizadas a serviço da Prefeitura 

Municipal de Jacareí;
II - concessionárias de serviços públicos, como forma de mitigar conflitos 
com redes de serviços existentes;
III - corpo de bombeiros e defesa civil, quando caracterizado risco 
iminente de queda da árvore ou partes dela;
IV - empresas e profissionais autônomos, devidamente cadastrados e 
credenciados junto à Prefeitura Municipal de Jacareí.
Art. 11. A poda em áreas públicas realizada pela Administração, envolve 
ações preventivas e corretivas, visando a manutenção de cobertura 
arbórea adequada, com mitigação de riscos potenciais.
Art. 12. A Administração Municipal pode autorizar poda em área pública, 
mediante atendimento das condicionantes necessárias a serem 
dispostas em Decreto Municipal.
Art. 13. Se porventura a poda realizada em área pública ou privada, 
causar danos que comprometam a fitossanidade do indivíduo arbóreo ou 
a sua estabilidade, ficará o interessado passível de autuação, conforme 
artigo 26 da presente lei.
Parágrafo Único. Caso o vegetal venha a morrer, o interessado também 
ficará responsável pelo cumprimento da compensação ambiental.
CAPITULO V
DA SUPRESSÃO
Art. 14. A supressão de árvores, em áreas particulares, dependerá de 
autorização prévia por parte da Administração Municipal, e poderão 
ocorrer nos seguintes casos:
I - quando a saúde e/ou estabilidade do exemplar estiverem 
comprometidos;
II - quando a árvore ou partes dela estiverem colocando em risco 
pessoas, edificações e equipamentos públicos adjacentes;
III - quando a árvore ou partes dela ocasionarem danos permanentes e 
irreparáveis no patrimônio público ou privado;
IV - quando se tratar de espécies exóticas invasoras;
V - quando a árvore conflitar com implantação de edificação, devidamente 
constatado em documentos a serem apresentados pelo interessado. 
§1º Nos casos emergenciais em que haja o risco iminente à vida, ao 
patrimônio público ou privado, a Administração Pública ou pessoas 
credenciadas poderão suprimir árvores em área particular, quando 
expuserem, comprovadamente através de laudo técnico elaborado 
por profissionais da Defesa Civil ou corpo técnico da Administração 
Municipal, pessoas ou bens a risco iminente, sem a necessidade de 
compensação ambiental.
§2º Nos casos em que o interessado solicitar a supressão de árvores 
em área particular ou nas calçadas, e que não seja motivada pela 
necessidade de atender emergências em que haja o risco iminente à 
vida, deverá fazer a substituição no mesmo local em que se encontrava, 
por uma que seja de outra espécie de pequeno ou médio porte.
Art. 15. A supressão de árvores em áreas públicas, será realizada: 
I - pela Prefeitura Municipal de Jacareí ou Permissionárias ou 
Concessionárias prestando serviço público;
II - pelo Corpo de Bombeiros ou pela Defesa Civil, quando caracterizado 
risco iminente de queda da árvore ou partes dela.
Art. 16.  A supressão de árvores em áreas públicas será realizada 
quando:
I - a saúde e estabilidade do exemplar estiverem comprometidos, 
e colocar em risco pessoas, edificações ou equipamentos públicos 
adjacentes;
II - a árvore ou partes dela ocasionarem danos permanentes e 
irreparáveis no patrimônio público ou privado;
III - se tratar de espécies exóticas invasoras, comprovada que sua 
permanência pode acarretar prejuízos ambientais;
IV - a árvore estiver bloqueando acesso a garagem, devidamente 
comprovado pela guia rebaixada no local onde se localiza a árvore;
V - constatada situação de utilidade pública ou interesse social, 
devidamente caracterizadas pela Administração Pública;
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VI - a árvore estiver obstruindo a realização de obras públicas ou 
particulares, mediante apresentação do projeto devidamente aprovado, 
no qual conste em planta baixa a localização das árvores objeto de 
conflito.
Art. 17. A supressão de exemplares arbóreos nativos isolados, 
ameaçados de extinção, assim definidos em normas específicas, poderá 
ser autorizada, excepcionalmente, desde que verificadas as seguintes 
hipóteses:
I - risco à vida ou ao patrimônio desde que comprovados por meio de 
laudo técnico;
II - estado fitossanitário comprometido;
III - utilidade pública, conforme a Lei Federal nº 12.651/2012 ou outra 
norma que a venha substituir;
IV - quando inexistir alternativa técnica locacional, devidamente 
comprovada.
V - mediante Compensação Ambiental de 30:1, em conformidade com 
a RESOLUÇÃO SMA Nº 7/2017 ou outra norma que a venha substituir.
Parágrafo único. As mudas para cumprimento da compensação 
ambiental deverão ser da mesma espécie ameaçada de extinção, cujo 
corte for autorizado.
CAPÍTULO VI
DO TRANSPLANTIO
Art. 18. A Administração Municipal poderá autorizar o transplantio de 
espécie arbórea ou arbustiva, mediante requerimento do interessado, 
que deverá conter, no mínimo:
I - quantidade e identificação dos vegetais passíveis de transplante;
II - indicação do local atual e do local pretendido para transplantio;
III - metodologia a ser utilizada para o transplante.
§ 1º O interessado fica condicionado a apresentar relatórios, 
simplificados, das condições dos exemplares transplantados, após 03 e 
06 meses da operação de transplantio.
§ 2º Caso constatado que o exemplar transplantado morreu, a situação 
será comparada à supressão, ensejando o cumprimento da devida 
compensação ambiental.
CAPÍTULO VII
DA SUBSTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
Art. 19. As substituições de árvores impróprias em logradouros públicos 
poderão ser feitas pela Administração Municipal conforme o plano de 
arborização em vigência. 
Art. 20. As espécies a serem empregadas na substituição deverão ter 
porte adequado ao local de plantio, em consonância com os dispositivos 
da presente lei.
Art. 21. Quando do pedido de supressão em áreas particulares, ficará 
o requerente obrigado do cumprimento do termo de compensação 
ambiental, o qual pode ser firmado dentre as seguintes alternativas:
I - pagamento pecuniário, no valor de 2,0 VRM, a cada exemplar exótico 
a ser suprimido, e 6,0 VRM, a cada exemplar nativo a ser suprimido, 
sendo o valor destinado integralmente ao Fundo Municipal de Meio 
Ambiente;
II - doação de mudas, na proporção de 25:1 no caso de supressão de 
espécies nativas, e 10:1 no caso de espécies exóticas (salvo espécies 
exóticas invasoras).
III - plantio de mudas nativas, na proporção de 25:1 no caso de supressão 
de espécies nativas e 10:1 no caso de espécies exóticas (salvo espécies 
exóticas invasoras), em área de preservação permanente, quando 
houver, dentro do mesmo imóvel onde foi autorizada a supressão.
§ 1º Em relação ao disposto contido no Inciso II deste artigo, as mudas 
deverão ser entregues em local a ser indicado pela Administração 
Municipal e deverão possuir porte mínimo de 1,0m (um metro) de altura, 
torrão íntegro e de tamanho compatível, isenta de pragas e doenças e 
com boa formação da parte aérea;
§ 2º As medidas compensatórias previstas no Termo de Compensação 
Ambiental deverão ser executadas anteriormente à emissão da 
Autorização de Supressão emitida pela Prefeitura Municipal de Jacareí.
Art. 22. Ficam isentos de compensação ambiental, por serem espécies 
de uso silvicultural ou pela condição de invasora, quando da autorização 
de supressão das seguintes espécies: 
a) Eucalipto (Eucalyptus spp.);
b) Pinheiro (Pinnus spp.);
c) Espatódea (Spathodea campanulata);
d) Leucena (Leucanea leucocephalla);
e) Santa-bárbara (Melia azedarach).
Parágrafo Único. A compensação ambiental pode ser reduzida, em 
até 90% (noventa por cento), para pessoas de baixa renda, mediante 
análise socioeconômica a ser realizada pelos técnicos competentes da 
Administração Municipal, a partir da manifestação do interessado.
CAPÍTULO VIII

DOS NOVOS LOTEAMENTOS
Art. 23. Para aprovação de projetos de loteamentos, será exigido o 
plantio de árvores, com espécimes indicadas pela Prefeitura Municipal, 
na proporção de 1 (uma) para cada 10m (dez metros) de testada, no 
espaço destinado ao passeio público, conforme legislação vigente.
Parágrafo único. Para os projetos de loteamentos já aprovados, que 
ainda não foram implantados ou que estejam em fase de implantação, 
será concedido o prazo de 1 (um) ano, a contar da publicação desta Lei, 
para que promovam o plantio de árvores na forma do disposto no caput 
deste artigo.
CAPÍTULO IX
DAS PROIBIÇÕES
Art. 24. Fica proibido o uso de produtos herbicidas em vegetação de 
porte arbóreo, arbustivo e herbáceo em logradouros públicos e áreas 
particulares.
Parágrafo Único. Caso da necessária aplicação de defensivo agrícola, o 
responsável deverá possuir receituário agronômico indicando o tipo de 
produto e a dosagem utilizada.
Pena: 05 VRM, caso constatada a infração.
Art. 25. Fica proibida a pintura de tronco de árvores por qualquer tipo de 
produto químico, nos logradouros públicos.
Pena: 05 VRM para cada árvore pintada.
Art. 26. Fica proibida a poda drástica da copa em árvores de logradouros 
públicos ou áreas particulares.
Pena: 10 VRM para cada árvore podada em desacordo com as normas.
Art. 27. Fica proibido sufocar o colo de árvores pelo depósito de concreto, 
piche, terra, pedras, areia ou qualquer outro material que venha afogar 
o colo do vegetal nos logradouros públicos, impedindo ou dificultando a 
permeabilidade do solo ao redor da árvore.
Pena: 05 VRM para cada árvore sufocada.
Parágrafo único. Constatada a infração, o responsável deverá ser 
notificado, com prazo de 15 dias para remoção do material e adequação 
do espaço, sob pena de aplicação de multa, caso não cumpra a 
notificação.

Art. 28. Fica proibida a poda do sistema radicular em logradouros 
públicos, salvo sob orientação da Administração Municipal.
Pena: 05 VRM, para cada árvore cujas raízes foram podadas.
Art. 29. Fica proibida a utilização de árvores situadas em locais públicos 
para colocação de cartazes e anúncios, como também para suporte ou 
apoio de objetos de instalações de qualquer natureza.
Pena: 05 VRM, para cada árvore onde foi instalado o objeto em 
desacordo com a norma.
Art. 30. Fica proibido destruir, danificar, lesar, por qualquer modo ou 
meio, árvores de logradouros públicos ou em propriedade privada alheia.
Pena: 18 VRM, para cada árvore vandalizada.
Art. 31. Fica proibido o plantio de árvores em manilhas ou em qualquer 
outro meio que configure obstáculo para o pleno desenvolvimento 
do sistema radicular, limite seu crescimento e dificulte o processo de 
ancoragem e estabilidade do vegetal.
Pena: 05 VRM, para cada árvore plantada em desacordo com a norma, 
quando for inviável a remoção da estrutura.
Art. 32. Fica proibido a realização de podas de árvores em áreas públicas 
e particulares, sem a devida autorização da administração municipal.
Pena: 05 VRM para cada árvore podada sem autorização.
Parágrafo único. Constatada a infração, o responsável deverá ser 
notificado sobre a necessidade de obtenção de  autorização  para  
realização 
de podas, em caso de reincidência, haverá lavratura de Auto de Infração 
e Imposição de Multa. 
Art. 33. Fica proibida a realização de supressão de árvores em áreas 
públicas e particulares, sem a devida autorização da Administração 
Municipal.
Pena: 18 VRM para cada árvore suprimida sem autorização.
Art. 34. Fica proibido o plantio de vegetais com espinhos em calçadas 
públicas e áreas limítrofes de propriedade particular com área de passeio 
público.
Pena: 02 VRM para cada vegetal com espinhos plantados nas condições 
especificadas.
Parágrafo único. Constatada a infração, o responsável deverá ser 
notificado sobre a necessidade de remoção da vegetação com espinhos, 
no prazo de 30 dias, em caso de não cumprimento, haverá lavratura de 
Auto de Infração e Imposição de Multa. 
CAPÍTULO X
DA FISCALIZAÇÃO, AUTO DE NOTIFICAÇÃO E AUTO DE INFRAÇÃO 
E IMPOSIÇÃO DE MULTA
Art. 35. Verificada a infração de qualquer das disposições desta Lei, será 
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lavrado o Auto de Notificação ou Auto de Infração e Imposição de Multa 
– AIIM, de acordo com os seguintes critérios:
§ 1º O responsável pela infração tomará ciência do Auto de Notificação 
e do Auto de Infração e Imposição de Multa, das seguintes maneiras:
I – pessoalmente, ou através de seu representante ou preposto;
II – via postal, mediante carta registrada com aviso de recebimento, ou 
notificação extrajudicial, devidamente acompanhada de cópia do Auto de 
Infração e Imposição de Multa;
III – por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, se desconhecido o domicílio 
do infrator.
§ 2º O Auto de Infração e Imposição de Multa será lavrado em 3 (três) 
vias, devendo ser entregue a 2ª via ao autuado, mediante a constatação 
in loco da situação.
§ 3º A ação fiscal poderá iniciar-se de forma espontânea ou por denúncia 
que será recebida pelo agente competente.
§ 4º O Auto de Infração e Imposição de Multa será lavrado com precisão 
e clareza, sem entrelinhas, emendas ou rasuras, devendo conter os 
seguintes elementos essenciais:
I – local da constatação da infração;
II - dia/mês/ano/hora da constatação;
III – inscrição imobiliária do imóvel;
IV – nome do infrator;
V – CPF ou CNPJ do infrator;
VI – descrição da infração;
VII – dispositivo legal afrontado nos termos da Lei;
VIII – recurso administrativo cabível e instrução para o exercício desse 
direito;
IX – demais penalidades possíveis de serem aplicadas;
X – prazo para cumprimento da imposição;
XI – valor da multa em VRMs (Valor de Referência do Município).
§ 5º  Caso não identificado o infrator, os dados relativos aos itens IV e 
V do parágrafo anterior serão os constantes do Cadastro Imobiliário da 
Prefeitura Municipal de Jacareí.
Art. 36. Serão consideradas circunstâncias agravantes, que ensejam o 
acréscimo de 02 VRM no valor da multa a ser aplicada:  
I- contra espécies nativas raras ou ameaçadas de extinção;
II - durante a noite, em final de semana ou feriado.
CAPÍTULO XI
DOS RECURSOS
Art. 37. A lavratura do auto de Notificação e/ou a lavratura do Auto 
de Infração e Imposição de Multa ensejará a abertura de processo 
de fiscalização junto ao órgão municipal encarregado de desenvolver 
a função, no qual serão devidamente processados os recursos 
administrativos até a decisão final.
Art. 38. Poderão os autuados oferecer recurso, à autoridade 
administrativa responsável pela lavratura do auto de Notificação ou Auto 
de Infração e Imposição de Multa, no prazo de 30 (trinta) dias contados 
do recebimento desse Auto.
§ 1º O recurso somente será conhecido com a devida qualificação do 

solicitante e quando apresentado:
a) pelo próprio notificado ou autuado;
b) por procurador devidamente constituído;
c) por terceiro que demonstre vínculo na causa.
§ 2º  Será arquivado o recurso, sem apreciação, quando, depois de 
regularmente cientificados, os recorrentes não fornecerem documentos 
ou informações consideradas essenciais para a análise das alegações, 
de acordo com a lei.
Art. 39. Os recursos apresentados no prazo terão efeito suspensivo 
apenas no que se refere à inscrição da multa em dívida ativa.
Art. 40. Nas hipóteses de não apresentação de recurso no prazo 
estabelecido ou de indeferimento do recurso administrativo do Auto de 
notificação, será lavrado o Auto de Infração e Imposição de Multa. 
Art. 41. Nas hipóteses de não apresentação de recurso no prazo 
estabelecido ou de indeferimento do recurso administrativo do Auto de 
Infração e Imposição de Multa, será o mesmo inscrito em dívida ativa.
CAPÍTULO XII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 42. Sob pena de multa, é proibido impedir ou dificultar a ação dos 
agentes fiscais ou autoridades municipais responsáveis pela aplicação 
desta Lei, no exercício das suas funções.
Parágrafo único.  O descumprimento dos preceitos dispostos neste 
artigo ensejará a aplicação de multa de 5 (cinco) VRM, além das demais 
sanções já previstas nesta Lei.
Art. 43. Qualquer cidadão poderá denunciar, inclusive anonimamente, 
à Municipalidade, atos que transgridam os dispositivos das leis e 
regulamentos municipais.
Art. 44. Os recursos provenientes da arrecadação das multas previstas 
nesta Lei serão destinados ao Fundo Municipal de Meio Ambiente.
Art. 45. Quando se tratar de pedido de supressão de vegetação nativa 
ou árvores isoladas localizadas em área de preservação permanente, 
observar os artigos 10 e 11 da Lei Municipal nº 6.425, de 02 de dezembro 
de 2021, ou outra que venha a substituir.
Art. 46. Qualquer árvore do Município, situada em área pública, poderá 
ser declarada imune ao corte, mediante ato da Administração Municipal, 
por motivo de sua localização, raridade, antiguidade, de seu interesse 
histórico, científico e paisagismo, ou de sua condição de porta sementes.
Art. 47. Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial, a 
Lei nº 4179, de 12 de março de 1999, Lei nº 4079, de 30 de maio de 
1998, Lei nº 4.549, de 26 de dezembro de 2001, o Decreto nº 547 de 
01 de fevereiro de 2000, Decreto nº 101 de 02 de abril de 2009, Decreto 
nº 1.149 de 21 de julho de 2008 e a Lei n° 6.419 de 18 de novembro de 
2021.
Art. 48. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Jacareí, 14 de julho de 2022.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito Municipal de Jacareí
Autoria do projeto: Vereador Edgard Sasaki.

DECRETO Nº 473, DE 27 DE JUNHO DE 2022.
Dispõe sobre a oficialização de via pública situada no Núcleo Sítio Pingo 
D’ Água.
O Sr. IZAIAS JOSÉ DE SANTANA, Prefeito do Município de Jacareí, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e especialmente 
nos termos do art. 61, inciso XX, da Lei nº 2.761, de 31 de março de 1990 
(Lei Orgânica do Município de Jacareí), e
CONSIDERANDO que se faz necessária a regularização da via pública 
localizada no Núcleo Sítio Pingo D’ Água, por meio de oficialização pelo 
Município;
CONSIDERANDO o disposto no Expediente GPROWEB 28.109/2021 – 
Secretaria de Governo e Planejamento,
DECRETA:
Art. 1º Fica oficializada como via pública parte do imóvel registrado sob 
a matrícula nº 40.158 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 
de Jacareí, situado no Núcleo Sítio Pingo D’ Água, Bairro Itapema, 
Município de Jacareí, Estado de São Paulo, que interliga a Estrada do 
Barreirinho (JCR 079) e a Estrada São Sebastião (JCR 230), com a 
seguinte descrição:
“A Rua 1 inicia junto ao marco 33-A, com coordenadas U T M Este (X) 
394.711,74 e Norte (Y) 7.418.721,82; do vértice 33-A segue em direção 

até o vértice 32A no azimute 155°21’36”, em uma distância de 16,50 m, 
confrontando com JCR 079 - Estrada do Barreirinho, por divisa com ; do 
vértice 32A segue em direção até o vértice 5A no azimute 245°07’52”, 
em uma distância de 401,54 m, confrontando com Atual: Enrique Prieto 
Navas, Matrícula n.º: 60.868, por divisa com ;do vértice 5A segue em 
direção até o vértice 13B no azimute 235°48’44”, em uma distância de 
571,67m, confrontando com Atual: Enrique Prieto Navas, Matrícula n.º: 
60.868 e João José Ribeiro da Costa e Jorge Ribeiro da Costa matrícula 
60.869, do vértice 13B segue em direção até o vértice 13C no azimute 
6°43’18”, em uma distância de 18,37m, confrontando com JCR 230 - 
Estrada São Sebastião; do vértice 13C ao vértice 33A confronta com 
o Remanescente da Matr. 40.158, objeto da Regularização Fundiária 
REURBE do NÚCLEO PINGO D’ÁGUA – PROC 16.435/2017, do vértice 
13C segue em direção até o vértice 62 em desenvolvimento de curva 
circular com 6,31m m, formado por arco de raio 5,184 m e pela corda 
do arco no azimute 122°52’08”, em uma distância de 5,93 m; do vértice 
62 segue em direção até o vértice 61 no azimute 59°01’29”, em uma 
distância de 25,71 m; do vértice 61 segue em direção até o vértice 60 no 
azimute 55°03’50”, em uma distância de 33,55 m; do vértice 60 segue 
em direção até o vértice 59 no azimute 55°59’23”, em uma distância de 
40,21 m; do vértice 59 segue em direção até o vértice 58 no azimute 

ATOS DO PREFEITO
DECRETOS
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55°58’04”, em uma distância de 18,58 m; do vértice 58 segue em direção 
até o vértice 57 no azimute 55°51’08”, em uma distância de 18,40 m; 
do vértice 57 segue em direção até o vértice 56 no azimute 55°51’05”, 
em uma distância de 18,37 m; do vértice 56 segue em direção até o 
vértice 55 no azimute 55°43’35”, em uma distância de 51,75 m; do 
vértice 55 segue em direção até o vértice 54 no azimute 56°28’28”, em 
uma distância de 53,14 m; do vértice 54 segue em direção até o vértice 
53 no azimute 54°44’28”, em uma distância de 12,66 m; do vértice 
53 segue em direção até o vértice 52 no azimute 55°23’32”, em uma 
distância de 38,96 m; do vértice 52 segue em direção até o vértice 51 no 
azimute 55°10’25”, em uma distância de 20,98 m; do vértice 51 segue 
em direção até o vértice 50 no azimute 55°43’42”, em uma distância de 
55,19 m; do vértice 50 segue em direção até o vértice 49 no azimute 
55°46’27”, em uma distância de 85,14 m; do vértice 49 segue em direção 
até o vértice 48 no azimute 55°48’43”, em uma distância de 30,31 m; 
do vértice 48 segue em direção até o vértice 47 no azimute 55°05’11”, 
em uma distância de 24,55 m; do vértice 47 segue em direção até o 
vértice 46 no azimute 57°05’41”, em uma distância de 7,69 m; do vértice 
46 segue em direção até o vértice 45 no azimute 57°06’42”, em uma 
distância de 16,65 m; do vértice 45 segue em direção até o vértice 44 no 
azimute 61°57’17”, em uma distância de 28,39 m; do vértice 44 segue 
em direção até o vértice 43 no azimute 64°52’21”, em uma distância de 
58,83 m; do vértice 43 segue em direção até o vértice 42 no azimute 
66°12’34”, em uma distância de 21,99m; do vértice 42 segue em direção 
até o vértice 41 no azimute 64°14’34”, em uma distância de 23,47 m; 
do vértice 41 segue em direção até o vértice 40 no azimute 64°13’48”, 
em uma distância de 47,06 m; do vértice 40 segue em direção até o 
vértice 39 no azimute 67°07’58”, em uma distância de 26,56 m; do 
vértice 39 segue em direção até o vértice 38B no azimute 65°14’49”, 
em uma distância de 40,03 m; do vértice 38B segue em direção até 
o vértice 37A no azimute 65°15’03”, em uma distância de 34,01 m; do 
vértice 37A segue em direção até o vértice 36A no azimute 65°13’23”, 
em uma distância de 22,50 m; do vértice 36A segue em direção até o 
vértice 35A no azimute 65°15’05”, em uma distância de 48,25 m; do 
vértice 35A segue em direção até o vértice 34A no azimute 65°15’26”, 
em uma distância de 48,24 m; finalmente do vértice 34A segue até o 
vértice 33A, (início da descrição), em desenvolvimento de curva circular 
com 13,66 m, formado por arco de raio 10,47 m e pela corda do arco no 
azimute de 20°21’20”, na extensão de 12,72 m, fechando assim uma 
área de 7.409,74 m²/0,740974 ha. Todas as coordenadas aqui descritas 
estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-
se representadas no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano Central 
nº 45°00’, fuso 23S, tendo como datum o SAD 69. Todos os azimutes, 
distâncias e área foram calculados no plano de projeção U T M. 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 27 de junho de 2022.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí

DECRETO Nº 486, DE 12 DE JULHO DE 2022.
O Sr. IZAIAS JOSÉ DE SANTANA, Prefeito do Município de Jacareí, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e especialmente 
nos termos do art. 61, inciso VI, da Lei n.º 2.761, de 31 de março de 1990 
(Lei Orgânica do Município de Jacareí), e
CONSIDERANDO a necessidade de se denominar a estrada municipal 
localizada no Bairro São Sebastião, oficializada e identificada no 
cadastro imobiliário municipal sob o código 16.182;
CONSIDERANDO os motivos expostos no Memorando nº 338/2022 – 
SEGOVPLAN,
DECRETA:
Art. 1º Fica denominada ‘’TRAVESSA EDSON LOESCH DE FREITAS’’, 
a atual Estrada Municipal, localizada no Bairro São Sebastião e 
identificada pelo código nº 16.182 no Cadastro Imobiliário Municipal.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 12 de julho de 2022.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí

DECRETO Nº 487, DE 13 DE JULHO DE 2022.
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar.
O Sr. IZAIAS JOSÉ DE SANTANA, Prefeito do Município de Jacareí, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e especificamente 
pela Lei nº 6.433, de 29 de dezembro de 2021,
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto nos diversos órgãos da Administração Direta um 
crédito adicional suplementar no valor de R$ 203.094,00 (Duzentos e 
Três Mil e Noventa e Quatro Reais), destinado ao reforço das seguintes 

dotações orçamentárias:

409-02.09.02 -08.242.0005.2349 -3.3.50.43.00 - 
Subvenções Sociais R$ 100.000,00 

729-02.13.01 -15.451.0008.1010 -3.3.90.30.00 - 
Material de Consumo R$ 3.000,00 

762-02.13.01 -18.451.0008.2317 -3.3.90.30.00 - 
Material de Consumo R$ 40.094,00 

766-02.13.01 -18.451.0008.2317 -4.4.90.52.00 - 
Equipamentos e Material Permanente R$ 30.000,00 

873-02.15.01 -27.812.0010.1071 -4.4.90.51.00 - Obras 
e Instalações R$ 25.000,00 

907-02.15.01 -27.812.0010.2374 -3.3.90.39.00 - Outros 
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$ 5.000,00 

Art. 2º - As despesas de que tratam o artigo anterior serão cobertas com 
recursos da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

18-02.02.01 -04.122.0017.1068 -4.4.90.61.00 - Aquisição de 
Imóveis R$ 203.094,00 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data.
Gabinete do Prefeito, 13 de julho de 2022.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí
ANITA JOSE SOARES                          
Secretária de Finanças Interina
CELSO FLORÊNCIO DE SOUZA           
Secretário de Governo e Planejamento

DECRETO Nº 488, DE 13 DE JULHO DE 2022.
DispõE sObRE abERTURa DE CRéDiTO aDiCiONaL EspECiaL.
O Sr. IZAIAS JOSÉ DE SANTANA, Prefeito do Município de Jacareí 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e especificamente 
pela Lei nº 6.433, de 29 de dezembro de 2021;
DECRETA: 
Art. 1º Fica aberto na Secretaria de Saúde, um crédito adicional especial 
no valor de R$ 900.000,00 (Novecentos Mil Reais), com recurso de 
Emenda Parlamentar do Governo Estadual, proveniente de excesso de 
arrecadação.
Art. 2º Para efeito de execução orçamentária o crédito ora aberto 
classificar-se-á da seguinte forma:

1082-02.04.06-10.301.0003.2186 -3.3.50.39.00 - Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 900.000,00 

Art. 3º A despesa de que trata o artigo anterior será coberta com recursos 
provenientes de Emenda Parlamentar – Fonte Federal e Fonte Estadual, 
conforme os termos do artigo 43, § 1º, inciso II da Lei Federal nº 4.320, 
de 17 de março de 1964.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor nesta data.
Gabinete do Prefeito, 13 de julho de 2022. 
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí
ANITA JOSE SOARES                          
Secretária de Finanças Interina    
CELSO FLORÊNCIO DE SOUZA       
Secretário de Governo e Planejamento

DECRETO Nº 489, DE 13 DE JULHO DE 2022
Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial.
O Sr. IZAIAS JOSÉ DE SANTANA, Prefeito do Município de Jacareí, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e especificamente 
pela Lei nº 6.433, de 29 de dezembro de 2021,
DECRETA:
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Art. 1º - Fica aberto na Secretaria de Assistência Social um crédito 
adicional especial no valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), 
destinado a cobrir despesas com a estruturação da Rede de Serviços do 
SUAS - recurso de emenda parlamentar.
Art. 2º - Para efeito de execução orçamentária o crédito ora aberto 
classificar-se-á da seguinte forma:
02.09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0005.2064 – Serviço de Proteção Social Especial
05 - Transferência e Convênios Federais – Vinculados

464 - 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais R$ 50.000,00 

Art. 3º - A despesa de que trata o artigo anterior será coberta com 
recursos previstos no inciso II, § 1º, art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 
de março de 1964. 
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor nesta data.
Gabinete do Prefeito, 13 de julho de 2022.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí
ANITA JOSE SOARES                          
Secretária de Finanças Interina 
CELSO FLORÊNCIO DE SOUZA          
Secretário de Governo e Planejamento 

DECRETO Nº 490, DE 13 DE JULHO DE 2022.
Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial.
O Sr. IZAIAS JOSÉ DE SANTANA, Prefeito do Município de Jacareí 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e especificamente 
pela Lei nº 6.433, de 29 de dezembro de 2021, e, considerando os 
gastos com a educação em 2021, consolida-se este prospecto de gastos 
para o ano corrente de 2022, 
DECRETA: 
Art. 1º Fica aberto na Secretaria Municipal de Educação, um crédito 
adicional especial no valor de R$ 6.184.037,00 (Seis Milhões, Cento e 
Oitenta e Quatro Mil e Trinta e Sete Reais), com recurso proveniente do 
Superávit Financeiro do SAE- Salário Educação, apurado em Balanço 
Patrimonial do exercício anterior.
Art. 2º Para efeito de execução orçamentária o crédito ora aberto 
classificar-se-á da seguinte forma:

282-02.05.02 -12.365.0004.2107 -3.3.90.30.00 - Material de 
Consumo R$ 1.700.000,00 

312-02.05.03 -12.365.0004.2107 -3.3.90.30.00 - Material de 
Consumo R$ 1.300.000,00 

339-02.05.04 -12.361.0004.2107 -3.3.90.30.00 - Material de 
Consumo R$ 3.184.037,00 

Art. 3º - A despesa de que trata o artigo anterior será coberta com 
recursos provenientes de parte do saldo do SAE- Salário Educação 
remanescente do exercício anterior, conforme os termos do artigo 43, § 
1º, inciso I da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor nesta data.
Gabinete do Prefeito, 13 de julho de 2022.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí
ANITA JOSE SOARES                          
Secretária de Finanças Interina 
CELSO FLORÊNCIO DE SOUZA         
Secretário de Governo e Planejamento 

DECRETO Nº 491, DE 13 DE JULHO DE 2022.

Dispõe sobre a tarifa para o serviço público de transporte coletivo urbano 
municipal rodoviário de passageiros do Município de Jacareí. 
O Sr. IZAIAS JOSÉ DE SANTANA, Prefeito do Município de Jacareí, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e
CONSIDERANDO o dever do poder público em compatibilizar o valor 
de tarifa e a capacidade de pagamento dos usuários do serviço em 
questão, em cumprimento aos princípios da modicidade tarifária (artigo 
8º, VI da Lei Federal n.º 12.587/12 e artigo 6º. §1º, da Lei Federal n.º 
8.987/95) e do equilíbrio econômico-financeiro do serviço (artigo 37, XXI, 
da Constituição Federal, artigo 9º da Lei Federal nº 12.587/12, Artigos. 9º 
e 10 da Lei Federal nº 8.987/95 e cláusulas 5.1 e seguintes do Contrato 
de Concessão n.º 4.013.000/2007);
CONSIDERANDO que o último reajuste tarifário ocorreu em 1º de 
setembro de 2019, sendo nesse período apurado o aumento dos preços 
dos insumos, especialmente os derivados de petróleo e que estes não 
foram repassados ao custeio do sistema municipal de transporte público;
CONSIDERANDO a notoriedade dos impactos da crise sanitária 
da Pandemia de COVID-19, em especial no que se refere à redução 
do número de passageiros, o que vem sendo objeto de apuração no 
processo de revisão tarifária;
CONSIDERANDO que mais de 90% dos usuários do sistema de 
transporte público de Jacareí pertencem às classes sociais D e E, e que 
por força do art. 6° da Constituição Federal o transporte é um direito 
social que deve ser garantido pelo Poder Público aos seus cidadãos;
CONSIDERANDO que o valor tarifário deve corresponder à justa 
remuneração do serviço, de forma a assegurar a disponibilidade deste a 
população e a continuidade e qualidade de sua prestação por parte da 
operadora;
CONSIDERANDO que o vale transporte é insumo trabalhista custeado 
pelo empregador e que o desconto fixo de 6% nos vencimentos laborais 
do empregado não varia com o reajuste da tarifa técnica de remuneração, 
não alcançando o empregado usuário do transporte público;
CONSIDERANDO a Lei Municipal n. 6.322/2019 que instituiu a política 
social de subsídio tarifário aos passageiros do transporte público 
municipal de Jacareí;
DECRETA: 
Art. 1º O serviço público do transporte coletivo urbano de passageiros do 
Município de Jacareí, prestado por meio de concessão pública, passa a 
operar seguindo a tarifa pública de remuneração a R$ 5,83 (cinco reais 
e oitenta e três centavos).
Art. 2º Fica mantido o valor com desconto a R$ 4,20 (quatro reais e 
vinte centavos) aos usuários pagantes em dinheiro ou cartão eletrônico 
comum.
Art. 3º Fica mantido o valor com desconto a R$ 2,40 (dois reais e 
quarenta centavos) aos usuários titulares do cartão eletrônico escolar.
Art. 4º Os cartões superpasse vale-transporte deverão ser vendidos 
normalmente, sem o presente reajuste, até a data de 31 de julho de 
2022.
Parágrafo Único.  Os cartões carregados até a data disposta no caput 
deste artigo poderão ser utilizados normalmente, sendo mantido no 
cartão dos usuários o mesmo número de bilhetes, com um prazo de 
carência para seu uso de 30 (trinta) dias, após este período, o bilhete 
será descontado do cartão no valor a R$ 5,83 (cinco reais e oitenta e 
três centavos).
Art. 5º Fica mantido o subsídio integral das gratuidades previstas nos 
artigos 1º, 4º e 5º da Lei Municipal nº 6.322/2019.
§1º Para custear o subsídio tarifário de que trata o caput, estima-se o 
ressarcimento referente ao exercício de 2022 de:
I - R$ 4.400.000,00 (quatro milhões e quatrocentos mil reais) para 
manutenção da tarifa social aos usuários não contemplados com 
benefícios e que realizam o pagamento a bordo em dinheiro, ou efetuam 
a recarga no cartão superpasse comum;
II – R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) para custeio 
dos benefícios de transporte concedidos a usuários portadores de 
deficiência e respectivos acompanhantes;
III – R$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais) para custeio 
dos benefícios de transporte concedidos a usuários estudantes.
§2º O reembolso do valor correspondente aos benefícios de que trata o 
caput será realizado conforme apuração mensal pela Comissão de Valor 
Tarifário.
Art. 6º Este decreto entra em vigor a partir da zero hora do dia 1º de 
agosto de 2022, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 13 de julho de 2022.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí
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PORTARIA Nº 1.461, DE 11 DE JULHO DE 2022.
O Sr. IZAIAS JOSÉ DE SANTANA, Prefeito do Município de Jacareí, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
RESOLVE:
Art. 1º DEMITIR, conforme consta no Processo Administrativo Disciplinar 
nº 007/2022, o servidor GLAUTER DE OLIVEIRA SANTOS, matrícula 
nº 29.546, ocupante do cargo, de provimento efetivo, de AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com lotação na Secretaria de Saúde, nos 
termos do inciso XIII, artigo 240 com fundamento nos incisos VI, XIII, XIV 
e XVI, artigos 226 e inciso XIX e XXV, 227 todos da Lei Complementar 
n° 13, de 07 de outubro de 1993 (Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Jacareí) do Quadro de Servidores da Prefeitura Municipal 
– QSPM.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 11 de julho de 2022.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí

PORTARIA Nº 1.478, DE 12 DE JULHO DE 2022.
O Sr. IZAIAS JOSÉ DE SANTANA, Prefeito do Município de Jacareí, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR o servidor WALKER ANTONIO FERRAZ, matrícula nº 
28.294, ocupante do cargo, de livre provimento em comissão, de Diretor 
de Apoio à Atividade Industrial, para responder como SECRETÁRIO DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, referência CC0, com lotação na 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, durante as férias do titular 
do cargo, de 18 de julho a 01 de agosto do corrente ano, fazendo jus às 
vantagens pecuniárias previstas no artigo 60, da Lei Complementar n° 
13, de 07.10.1993 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Jacareí).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 12 de julho de 2022.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí

PORTARIA Nº 1.488, DE 13 DE JULHO DE 2022.
O Sr. IZAIAS JOSÉ DE SANTANA, Prefeito do Município de Jacareí, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
RESOLVE:
Art. 1º DEMITIR conforme consta no Processo Administrativo Disciplinar 
nº 003/2022, o servidor JULIO CESAR MAGALHA LIDUINO, matrícula 
nº 24.650, ocupante do cargo, de provimento efetivo, de GUARDA 
CIVIL, com lotação na Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão, 
nos termos do artigo 240, incisos X e XIII, com fundamento no artigo 
17, inciso XIX do Decreto 444/18, artigo 10 do Decreto 848, artigo 227, 
inciso XI, e artigo 240, incisos X e XIII  da Lei Complementar n° 13, de 
07 de outubro de 1993 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Jacareí) do Quadro de Servidores da Prefeitura Municipal – QSPM.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 13 de julho de 2022.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí

PORTARIA Nº 1.492, DE 13 DE JULHO DE 2022.
O Sr. IZAIAS JOSÉ DE SANTANA, Prefeito do Município de Jacareí, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE: 
Art. 1º Alterar a alínea “g”, inciso II, art. 1º da Portaria nº 579, de 1º de 
setembro de 2021, passando a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º (...)
(...)
II - órgãos representantes da Sociedade Civil:
(...)
g) representante da Associação Comercial de Jacareí:
Titular: WAEL MAMOUD, RG nº 23.138.130-X 
Suplente: JEAN MAKHOUL ABDO, RG nº 2.689.798.”
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Gabinete do Prefeito, 13 de julho de 2022.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí

PORTARIA N° 1.493, DE 13 DE JUNHO DE 2022.

Dispõe sobre a nomeação da comissão eleitoral responsável pela 
eleição dos delegados que terão direito a voto na Conferência da Cidade 
e pela avaliação das propostas de revisão do Plano Diretor de Jacareí, 
nos termos do Decreto Municipal nº 936/2019.
O Sr. IZAIAS JOSÉ DE SANTANA, Prefeito do Município de Jacareí, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e
CONSIDERANDO Decreto Municipal nº 936, de 13 de dezembro de 
2019, que regulamenta o processo de revisão do Plano Diretor de 
Ordenamento Territorial do Município de Jacareí (Lei Complementar nº 
49/2003); 
CONSIDERANDO o art. 11 do Decreto Municipal nº 936, de 13 de 
dezembro de 2019, o art. 3º do Regimento Interno do Conselho Gestor 
de Revisão do Plano Diretor e o art. 4º do Edital de Chamamento 
para as oficinas de revisão do Plano Diretor, os quais dispõem sobre 
as atribuições do colegiado na organização do processo eleitoral de 
definição dos delegados que terão direito a voto durante a Conferência 
da Cidade e na avaliação das propostas de alteração ao Plano Diretor 
coletadas junto à população; 
CONSIDERANDO a ata de reunião do Conselho Gestor de Revisão do 
Plano Diretor de Jacareí, de 7 de junho de 2022, devidamente assinada 
pelos membros presentes e encaminhada ao Chefe do Poder Executivo 
Municipal, na qual se informa o resultado da eleição dos membros do 
Conselho Gestor que irão integrar a comissão eleitoral responsável pela 
eleição de delegados e avaliação de propostas de revisão do Plano 
Diretor, nos termos do art. 4º do Edital de Chamamento;
RESOLVE:
Art. 1º Fica nomeada a comissão eleitoral responsável pela organização 
do processo eleitoral que definirá os delegados com direito a voto na 
Conferência da Cidade e pela avaliação das propostas de revisão ao 
Plano Diretor a serem apresentadas pela população durante as oficinas, 
a qual é composta da seguinte forma:
I – Coordenador Executivo: CELSO FLORENCIO DE SOUZA, RG nº 
33.942.624.
II – Pela Secretaria de Governo e Planejamento: 
a) ANA CAROLINE CARDOSO DE SIQUEIRA MARTINS, RG nº 
35.896.852-5;
b) NICOLAS ROSALEM, RG nº 42.732.200-5.
III – Pela Procuradoria Geral do Município:
a) CAMILA MARIA LEITE DE OLIVEIRA PEREIRA, RG nº 
29.570.956-X;
b) MOYRA GABRIELA BAPTISTA BRAGA FERNANDES, RG nº 
30.897.281-8.
IV – Pela sociedade civil organizada:
a) AÍAS JOSÉ DE SANTANA, RG nº 24.238.454-7;
b) WAGNER FERRAZ CASTRO, RG nº 32.544.044-X;
c) SÉRGIO PEREZ PAZ, RG nº 13.452.127-4; 
d) ROGÉRIO COSTA MANSO; RG nº 23.136.041-1.          
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 13 de julho de 2022.
IZAÍAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí

PORTARIA Nº 1.494, DE 13 DE JULHO DE 2022.
O Sr. IZAIAS JOSÉ DE SANTANA, Prefeito do Município de Jacareí, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
RESOLVE: 
Art. 1º AFASTAR a servidora ROSANA GRAVENA, matrícula nº 101.000, 
do cargo de provimento em comissão, de Secretária de Saúde, para 
exercer de forma exclusiva o cargo de CHEFE DO EXECUTIVO, com 
lotação no Gabinete do Prefeito, durante as férias do titular do cargo, de 
18 de julho a 1º de agosto do corrente ano, fazendo jus às vantagens 
pecuniárias do cargo de Prefeito.
Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 13 de julho de 2022.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí

PORTARIA Nº 1.495, DE 13 DE JULHO DE 2022.
O Sr. IZAIAS JOSÉ DE SANTANA, Prefeito do Município de Jacareí, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
RESOLVE: 
Art. 1º DESIGNAR a servidora AGUIDA ELENA BERGAMO FERNANDES 
CAMBAUVA, matrícula nº  29.646, ocupante do cargo, de livre 

PORTARIAS
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provimento em comissão de Secretária Adjunta, para responder como 
SECRETÁRIA DE SAÚDE, referência CC0, com lotação na Secretaria 
de Saúde, durante o afastamento da titular do cargo, de 18 julho a 1º de 
agosto do corrente ano, fazendo jus às vantagens pecuniárias previstas 
no artigo 60, da Lei Complementar n° 13, de 07.10.1993 (Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município de Jacareí).
Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 13 de julho de 2022.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí

ATOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E RH 
PORTARIA Nº 1.464, DE 12 DE JULHO DE 2022.
A Sra. GILIANI FORTES ROSSI, Secretária de Administração e Recursos 
Humanos do Município de Jacareí, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei e das que lhe foram delegadas, e
CONSIDERANDO o disposto no Procedimento Administrativo nº 
004/2022,
REsOLVE:
Art. 1º APLICAR a penalidade de ADVERTÊNCIA ao servidor RODOLFO 
ANDRADE DA SILVA, matrícula n° 28.486, ocupante do cargo, de 
provimento efetivo, de GUARDA CIVIL, com lotação na Secretaria de 
Segurança e Defesa do Cidadão, nos termos do artigo 235, inciso I, 
todos da Lei Complementar nº 13, de 7 de outubro de 1993 (Estatuto 
dos Servidores Públicos do Município de Jacareí).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jacareí, 12 de julho de 2022.
GILIANI FORTES ROSSI
Secretária de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1.473, DE 12 DE JULHO DE 2022.
A Sra. GILIANI FORTES ROSSI, Secretária 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 EXONERAR, a pedido da própria servidora, de acordo com o art. 
65 da Lei Complementar nº 13, de 07.10.93 (Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Jacareí), ANA PAULA LINGIARDI MARTINS, 
matrícula nº 29.538, do cargo que vem exercendo, de provimento efetivo, 
de AGENTE DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, referência 6, com 
lotação 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 11 de julho de 2022.
Jacareí, 12 de julho de 2022.
GILIANI FORTES ROSSI
Secretária de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1.474, DE 12 DE JULHO DE 2022.
A Sra. GILIANI FORTES ROSSI, Secretária 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 EXONERAR, a pedido da própria servidora, de acordo com o art. 
65 da Lei Complementar nº 13, de 07.10.93 (Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Jacareí), FABIANA MARIA SANTOS ALMEIDA, 
matrícula nº 27.777, do cargo que vem exercendo, de provimento efetivo, 
de AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, referência 6, com lotação 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 1º de julho de 2022.
Jacareí, 12 de julho de 2022.
GILIANI FORTES ROSSI
Secretária de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1.475, DE 12 DE JULHO DE 2022.
A Sra. GILIANI FORTES ROSSI, Secretária 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 EXONERAR, a pedido da própria servidora, de acordo com o art. 
65 da Lei Complementar nº 13, de 07.10.93 (Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Jacareí), CYBELE TEIXEIRA DA SILVA, 
matrícula nº 29.228, do cargo que vem exercendo, de provimento 
efetivo, de PROFESSOR 30 HORAS, referência P-0, com lotação 
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 1º de fevereiro de 2022.
Jacareí, 12 de julho de 2022.
GILIANI FORTES ROSSI
Secretária de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1.476, DE 12 DE JULHO DE 2022.
A Sra. GILIANI FORTES ROSSI, Secretária 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 pecúnia, nos termos 
do artigo 126, da Lei Complementar nº 13, de 07.10.93 (Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Jacareí):
 I - MAURILIO RODRIGUES, matrícula n° 20.658, 90 (noventa) dias;
II - MARCELINO RODRIGUES, matrícula n° 24.563, 60 (sessenta) dias;
III -  ZAQUEU PIEVE, matrícula n° 22.643, 71 (setenta e um) dias;
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor em 15 de julho de 2022.
Jacareí, 12 de julho de 2022.
GILIANI FORTES ROSSI
Secretária de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1.477, DE 12 DE JUNHO DE 2022.
A Sra. GILIANI FORTES ROSSI, Secretária 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 pecúnia, nos termos 
do artigo 126, da Lei Complementar nº 13, de 07.10.93 (Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Jacareí):
 I – ELAINE BRANDAO NASCIMENTO, matrícula n° 25.096, 65 
(sessenta e cinco) dias;
II – SIMONE BRISON BORGES, matrícula n° 22.308, 11 (onze) dias;
III – RITA DE CASSIA FERNANDES BORGES, matrícula n° 28.068, 35 
(trinta e cinco) dias;
IV – MARIA APARECIDA DA CRUZ, matrícula n° 25.278, 16 (dezesseis) 
dias;
V – ALEXANDRE SANTOS BORGES, matrícula n° 24.640, 45 (quarenta 
e cinco) dias;
VI – LUÍS FERNANDO SILVEIRA MEDEIROS, matrícula n° 24.655, 5 
(cinco) dias;
VII – LEILA RIBEIRO TAVARES, matrícula n° 27.645, 11 (onze) dias;
VIII – HELENA THECLA DECARIA, matrícula n° 26.253, 7 (sete) dias;
IX – LIBANIA FERNANDA SALDAO FELIX, matrícula n° 28.051, 7 (sete) 
dias;
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor em 15 de julho de 2022.
Jacareí, 12 de junho de 2022.
GILIANI FORTES ROSSI
Secretária de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1.479, DE 12 DE JULHO DE 2022.
A Sra. GILIANI FORTES ROSSI, Secretária 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 DESIGNAR a servidora RAYANA GABRIELLE DA SILVA, matrícula 
nº 29.749, ocupante do cargo, de livre provimento em comissão, de 
Assessor, para responder como DIRETOR DE PROTEÇÃO SOCIAL 
BÁSICA, referência CCII, com lotação na Secretaria de Assistência 
Social, durante as férias da titular do cargo, no período de 11 a 25 
julho do corrente ano, previstas no Parágrafo Único, do artigo 60 da Lei 
Complementar n° 13, de 07.10.1993 (Estatuto dos Servidores Públicos 
do Município de Jacareí).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Jacareí, 12 de julho de 2022.
GILIANI FORTES ROSSI
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Secretária de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1.480, DE 12 DE JULHO DE 2022.
A Sra. GILIANI FORTES ROSSI, Secretária 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 DESIGNAR a servidora RUTH CAMPOS CAMARGO DOS 
SANTOS, matrícula nº 20.611, ocupante do cargo, de livre provimento 
em comissão de, Assessor, para responder como DIRETOR GERAL, 
referência CCII, com lotação na Secretaria de Mobilidade Urbana, 
durante as férias do titular do cargo, no período de 18 de julho a 01 de 
agosto do corrente ano, fazendo jus às vantagens pecuniárias previstas 
no artigo 60, da Lei Complementar n° 13, de 07.10.1993 (Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Jacareí).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Jacareí, 12 de julho de 2022.
GILIANI FORTES ROSSI
Secretária de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1.481, DE 12 DE JULHO DE 2022.
A Sra. GILIANI FORTES ROSSI, Secretária 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 CESSAR a designação do servidor JULIO CESAR BORGES DE 
LIMA, matrícula nº 28.026, com lotação na Secretaria de Meio Ambiente 
e Zeladoria Urbana, da Função Gratificada de Supervisor de Córregos - 
FG2, nos termos da Lei nº 5.498, de 07 de julho de 2010 e do Decreto nº 
2.238, de 18 de janeiro de 2013.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir de 18 de julho de 2022.
Jacareí, 12 de julho de 2022.
GILIANI FORTES ROSSI
Secretária de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA N° 1.482, DE 12 DE JULHO DE 2022.
A Sra. GILIANI FORTES ROSSI, Secretária 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 DECLARAR nulo os artigos 1° e 2º, da Portaria nº 1.453, DE 06 
DE JULHO DE 2022, que concedeu 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, à servidora GISELE GONCALVES TAROMARU, matrícula nº 
26.889, ocupante do cargo, de provimento efetivo, de PROFESSOR 
I - DE ENSINO FUNDAMENTAL - 36, com lotação na SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, a partir de 18 de julho de 2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir de 15 de julho de 2022.
Jacareí, de 12 de julho de 2022.                                                  
GILIANI FORTES ROSSI
Secretária de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1.483, DE 12 DE JULHO DE 2022.
A Sra. GILIANI FORTES ROSSI, Secretária 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 DESIGNAR os servidores abaixo relacionados, com lotação na 
Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana, para exercerem a 
Função Gratificada - FG, nos termos da Lei nº 5.498, de 07 de julho de 
2010 e do Decreto nº 2.238, de 18 de janeiro de 2013:
I - JULIO CESAR BORGES DE LIMA, matrícula n° 28.026, Supervisor de 
Supervisor de Serviços de Terceiros I - FG1;
II -  WILMAR MARCIANO SOARES, matrícula n° 22.618, Supervisor de 
Supervisor de Córregos - FG2.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir de 19 de julho de 2022.
Jacareí, 13 de julho de 2022.
GILIANI FORTES ROSSI
Secretária de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1.484, DE 12 JULHO DE 2022.
A Sra. GILIANI FORTES ROSSI, Secretária 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 - BARBARA BAGATTINI DA SILVA, matrícula n° 27.029, 15 (quinze) 
dias, a partir de 19 de julho de 2022;
II - CARLOS HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA, matrícula n° 27.244, 15 
(quinze) dias, a partir de 18 de julho de 2022;
III - EDMEA NAZARE DE SOUZA SANTOS, matrícula n° 26.855, 30 
(trinta) dias, a partir de 18 de julho de 2022;
IV - ELEN CRISTINA SALVATICO, matrícula n° 26.810, 15 (quinze) dias, 
a partir de 19 de julho de 2022;
V - FERNANDA MOREIRA DORNELLES, matrícula n° 26.874, 15 
(quinze) dias, a partir de 18 de julho de 2022;
VI - FRANCISCO FERREIRA BRASIL, matrícula n° 23.988, 15 (quinze) 
dias, a partir de 18 de julho de 2022;
VII - GLAUCIA MARIA DOS SANTOS AZUMA, matrícula n° 26.380, 15 
(quinze) dias, a partir de 18 de julho de 2022;
VIII - JOSEANE APARECIDA MESSIAS DOS SANTOS, matrícula n° 
27.855, 15 (quinze) dias, a partir de 18 de julho de 2022;
IX - JULIANA DE ANDRADE ESPANHOL, matrícula n° 26.017, 15 
(quinze) dias, a partir de 18 de julho de 2022;
X - LETICIA BRAITO PORTES TAVARES, matrícula n° 27.808, 15 
(quinze) dias, a partir de 18 de julho de 2022;
XI - LIEDJA MARIA DA SILVA, matrícula n° 27.796, 15 (quinze) dias, a 
partir de 20 de julho de 2022;
XII - LUANA ALVES DE SOUSA ALMEIDA CUNHA, matrícula n° 27.974, 
15 (quinze) dias, a partir de 19 de julho de 2022;
XIII - MARIA JOSE MONTEIRO DOS SANTOS, matrícula n° 27.862, 15 
(quinze) dias, a partir de 18 de julho de 2022;
XIV - MARIANA CAROLINA ANDRE RIBEIRO, matrícula n° 27.281, 15 
(quinze) dias, a partir de 18 de julho de 2022;
XV - MARLUCI DE CARVALHO, matrícula n° 26.960, 15 (quinze) dias, a 
partir de 18 de julho de 2022;
XVI - NOELDON HENRIQUE COSTA PRADO, matrícula n° 26.589, 19 
(dezenove) dias, a partir de 19 de julho de 2022;
XVII - PAULA CRISTINA CARDOSO MARQUES, matrícula n° 26.252, 15 
(quinze) dias, a partir de 19 de julho de 2022;
XVIII - SIMONE REGINA SILVA COSTA, matrícula n° 24.637, 15 (quinze) 
dias, a partir de 18 de julho de 2022;
XIX - TANIA GARCIA DA SILVA, matrícula n° 25.305, 30 (trinta) dias, a 
partir de 18 de julho de 2022;
XX - WILLIAM ABDALLA DA SILVA, matrícula n° 28.049, 15 (quinze) 
dias, a partir de 19 de julho de 2022;
XXI - WILLIAM NUNES DE OLIVEIRA, matrícula n° 21.345, 15 (quinze) 
dias, a partir de 20 de julho de 2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir de 15 de julho de 2022.
Jacareí, 12 de julho de 2022.
GILIANI FORTES ROSSI
Secretária de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1.485, DE 13 DE JUNHO DE 2022.
A Sra. GILIANI FORTES ROSSI, Secretária 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 DECLARAR a vacância, no quadro de Servidores do Poder 
Executivo do Município de Jacareí, do cargo público, de provimento 
efetivo, de EXECUTIVO PÚBLICO, ocupado pela servidora ITAMARA 
BITENCOURT DA SILVA BRISON, matrícula nº 29.108, em virtude de 
posse em outro cargo inacumulável, nos termos do artigo 64, inciso VI, 
da Lei Complementar nº 13, de 07 de outubro de 1993 (Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Jacareí).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Jacareí, 13 de julho de 2022.
GILIANI FORTES ROSSI
Secretária de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1.486, DE 13 DE JULHO DE 2022.
A Sra. GILIANI FORTES ROSSI, Secretária 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 CESSAR a designação do servidor CESAR MASSAO ITOKASU, 
matrícula n° 28.793, com lotação na Secretaria de Infraestrutura 
Municipal, da Função Gratificada de Supervisor de Terraplanagem - 
FG2, nos termos da Lei nº 5.498, de 07 de julho de 2010 e do Decreto nº 
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2.238, de 18 de janeiro de 2013.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir de 18 de julho de 2022.
Jacareí, 13 de julho de 2022. 
GILIANI FORTES ROSSI
Secretária de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1.489, DE 13 DE JULHO DE 2022.
A Sra. GILIANI FORTES ROSSI, Secretária 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 ATRIBUIR, carga suplementar de trabalho aos servidores abaixo 
relacionados, com lotação na Secretaria de Saúde, no período de 18 de 
julho a 31 de dezembro do corrente ano, nos termos da Lei nº 4.567, de 
26 de dezembro de 2001:
I – LUCAS PEREIRA DA SILVA, matrícula nº 29.916, ocupante do 
cargo, de provimento efetivo, de FISIOTERAPEUTA, de 10 (dez) horas 
semanais;
II – TALITA FERREIRA BORGES, matrícula nº 29.913, ocupante do 
cargo, de provimento efetivo, de ASSISTENTE SOCIAL, de 5 (cinco) 
horas semanais;
III – TATIANE SOARES, matrícula nº 29.428, ocupante do cargo, de 
provimento efetivo, de ASSISTENTE SOCIAL, de 5 (cinco) horas 
semanais.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Jacareí, 13 de julho de 2022.
GILIANI FORTES ROSSI
Secretária de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1.490, DE 13 DE JULHO DE 2022.
A Sra. GILIANI FORTES ROSSI, Secretária 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 EXONERAR, a pedido da própria servidora, de acordo com 
o art. 65 da Lei Complementar nº 13, de 07.10.93 (Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Jacareí), CRISTINA DA SILVA 
HERMENEGILDO, matrícula nº 27.723, do cargo que vem exercendo, 
de provimento efetivo, de PROFESSOR 30 HORAS, referência P-0, com 
lotação 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 31 de janeiro de 2022.
Jacareí, 13 de julho de 2022.
GILIANI FORTES ROSSI
Secretária de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1.491, DE 13 DE JULHO DE 2022.
A Sra. GILIANI FORTES ROSSI, Secretária 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 EXONERAR, a pedido da própria servidora, de acordo com o art. 
65 da Lei Complementar nº 13, de 07.10.93 (Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Jacareí), MARIA ROSANA SOARES SIMOES, 
matrícula nº 27.448, do cargo que vem exercendo, de provimento efetivo, 
de PROFESSOR 36 HORAS, referência P-0, com lotação 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 06 de janeiro de 2022.
Jacareí, 13 de julho de 2022.
GILIANI FORTES ROSSI
Secretária de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1.496, DE 13 JULHO DE 2022.
A Sra. GILIANI FORTES ROSSI, Secretária de Administração e Recursos 
Humanos do Município de Jacareí, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei e que lhe foram delegadas, e
CONSIDERANDO o solicitado pela Diretoria de Recursos Humanos da 
Secretaria de Administração e Recursos Humanos em virtude do GPRO 
nº 33.182/2022,
RESOLVE:
Art. 1º Reconduzir, VANESSA PAOLA GARCIA DE ARAUJO, RG 
n° 34.331.465-4, ao cargo efetivo de Professor 30 horas, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação, do Quadro de Servidores da 
Prefeitura Municipal de Jacareí, nos termos do inciso II do art. 35 da Lei 

Complementar n° 13, de 7 de outubro de 1993.
Art. 2° Revoga a Portaria n° 1.026, de 09 de fevereiro de 2022.
Art.3º Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 
partir de 04 de julho do corrente ano.
Jacareí, 13 de julho de 2022.
GILIANI FORTES ROSSI 
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 1.465, DE 12 DE JULHO DE 2022 - Instaura Processo 
Administrativo Disciplinar nº 007/2022, em conformidade com o artigo 
266 da Lei Complementar nº 13/93 c/c o parágrafo único do artigo 10 do 
Decreto nº 630, de 06 de maio de 2010, para apurar a responsabilidade 
administrativa do servidor CRISTIANO JESUS DO PRADO RIBEIRO, 
matrícula nº 21.305, ocupante do cargo, de provimento efetivo, de 
GUARDA CIVIL, com lotação na Secretaria de Segurança e Defesa do 
Cidadão, dos fatos narrados no Parecer nº 024/2022 - Corregedoria da 
Guarda Civil Municipal - do referido Procedimento nº 031/2022 - Designa 
a Comissão Processante da Guarda Civil, nomeada pela Portaria n° 
447, de 23 de junho de 2022, alterada pela Portaria nº 1.368 de 1 de 
junho de 2022, para conduzir os trabalhos necessários à apuração dos 
fatos - Determina que o indiciado seja notificado dos termos integrais da 
presente Portaria, bem como, intimado da data estabelecida para ser 
ouvido em declarações e do prazo de 5 (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 
na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 1.466, DE 12 DE JULHO DE 2022 - Instaura Processo 
Administrativo Disciplinar nº 016/2022, em conformidade com o artigo 
266 da Lei Complementar nº 13/93 c/c o parágrafo único do artigo 10 do 
Decreto nº 630, de 06 de maio de 2010, para apurar a responsabilidade 
administrativa do servidor TITO RIBEIRO MARQUES FILHO, matrícula 
nº 25.274, ocupante do cargo, de provimento efetivo, de AGENTE 
MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, com lotação na Secretaria de 
Mobilidade Urbana, dos fatos narrados no Parecer nº 170/RR/2022 - 
PGM - do referido Memorando nº 056/2022 - CPP - Designa a Comissão 
Processante Permanente, nomeada pela Portaria n° 984, de 28 de 
janeiro de 2022, para conduzir os trabalhos necessários à apuração dos 
fatos - Determina que o indiciado seja notificado dos termos integrais da 
presente Portaria, bem como, intimado da data estabelecida para ser 
ouvido em declarações e do prazo de 5 (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 
na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 1.467, DE 12 DE JULHO DE 2022 - Instaura Processo 
Administrativo Disciplinar nº 012/2022, em conformidade com o artigo 
266 da Lei Complementar nº 13/93 c/c o parágrafo único do artigo 10 do 
Decreto nº 630, de 06 de maio de 2010, para apurar a responsabilidade 
administrativa do servidor ISMAEL DE SOUZA LIMA, matrícula nº 
26.974, ocupante do cargo, de provimento efetivo, de PEDREIRO, com 
lotação na Secretaria de Infraestrutura Municipal, dos fatos narrados 
no Parecer nº 169/RR/2022 - PGM - do referido Procedimento de 
Correição nº 021/2022 da Corregedoria Geral – Designa a Comissão 
Processante Permanente, nomeada pela Portaria n° 984, de 28 de 
janeiro de 2022, para conduzir os trabalhos necessários à apuração dos 
fatos - Determina que o indiciado seja notificado dos termos integrais da 
presente Portaria, bem como, intimado da data estabelecida para ser 
ouvido em declarações e do prazo de 5 (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 
na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 1.468, DE 12 DE JULHO DE 2022 - Instaura Processo 
Administrativo Disciplinar nº 011/2022, em conformidade com o artigo 
266 da Lei Complementar nº 13/93 c/c o parágrafo único do artigo 10 do 
Decreto nº 630, de 06 de maio de 2010, para apurar a responsabilidade 
administrativa do servidor ATAILSON SOUZA FERREIRA, matrícula 
nº 6.035, ocupante do cargo, de provimento efetivo, de AGENTE DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS, com lotação na Secretaria de Infraestrutura 
Municipais, dos fatos narrados no Parecer nº 169/RR/2022 - PGM - do 
referido Procedimento de Correição nº 021/2022 da Corregedoria Geral 
- Designa a Comissão Processante Permanente, nomeada pela Portaria 
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n° 984, de 28 de janeiro de 2022, para conduzir os trabalhos necessários 
à apuração dos fatos - Determina que o indiciado seja notificado dos 
termos integrais da presente Portaria, bem como, intimado da data 
estabelecida para ser ouvido em declarações e do prazo de 5 (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 na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 1.469, DE 12 DE JULHO DE 2022 - Instaura Processo 
Administrativo Disciplinar nº 013/2022, em conformidade com o artigo 
266 da Lei Complementar nº 13/93 c/c o parágrafo único do artigo 10 do 
Decreto nº 630, de 06 de maio de 2010, para apurar a responsabilidade 
administrativa do servidor JOSE CARLOS DA COSTA, matrícula nº 
26.586, ocupante do cargo, de provimento efetivo, de AGENTE DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS, com lotação na Secretaria de Infraestrutura, 
dos fatos narrados no Parecer nº 169/RR/2022 - PGM - do referido 
Procedimento de Correição nº 021/2022 da Corregedoria Geral - 
Designa a Comissão Processante Permanente, nomeada pela Portaria 
n° 984, de 28 de janeiro de 2022, para conduzir os trabalhos necessários 
à apuração dos fatos - Determina que o indiciado seja notificado dos 
termos integrais da presente Portaria, bem como, intimado da data 
estabelecida para ser ouvido em declarações e do prazo de 5 (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 na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 1.470, DE 12 DE JULHO DE 2022 - Instaura Processo 
Administrativo Disciplinar nº 014/2022, em conformidade com o artigo 
266 da Lei Complementar nº 13/93 c/c o parágrafo único do artigo 10 do 
Decreto nº 630, de 06 de maio de 2010, para apurar a responsabilidade 
administrativa do servidor JOSE ROBERTO TEODORO DOS REIS, 
matrícula nº 26.983, ocupante do cargo, de provimento efetivo, de 
PEDREIRO, com lotação na Secretaria de Infraestrutura Municipal, 
dos fatos narrados no Parecer nº 169/RR/2022 - PGM - do referido 
Procedimento de Correição nº 021/2022 da Corregedoria Geral - 
Designa a Comissão Processante Permanente, nomeada pela Portaria 
n° 984, de 28 de janeiro de 2022, para conduzir os trabalhos necessários 
à apuração dos fatos - Determina que o indiciado seja notificado dos 
termos integrais da presente Portaria, bem como, intimado da data 

estabelecida para ser ouvido em declarações e do prazo de 5 (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 na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 1.471, DE 12 DE JULHO DE 2022 - Art. 1º Instaura 
Processo Administrativo Disciplinar nº 010/2022, em conformidade 
com o artigo 266 da Lei Complementar nº 13/93 c/c o parágrafo único 
do artigo 10 do Decreto nº 630, de 06 de maio de 2010, para apurar 
a responsabilidade administrativa do servidor EDIVALDO APARECIDO 
BATISTA, matrícula nº 25.734, ocupante do cargo, de provimento efetivo, 
de MESTRE DE OBRAS, com lotação na Secretaria de Infraestrutura 
Municipal, dos fatos narrados no Parecer nº 169/RR/2022 - PGM - do 
referido Procedimento de Correição nº 021/2022 da Corregedoria Geral 
- Designa a Comissão Processante Permanente, nomeada pela Portaria 
n° 984, de 28 de janeiro de 2022, para conduzir os trabalhos necessários 
à apuração dos fatos - Determina que o indiciado seja notificado dos 
termos integrais da presente Portaria, bem como, intimado da data 
estabelecida para ser ouvido em declarações e do prazo de 5 (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 na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 1.472, DE 12 DE JULHO DE 2022 - Instaura Processo 
Administrativo Disciplinar nº 015/2022, em conformidade com  o artigo 
266 da Lei Complementar nº 13/93 c/c o parágrafo único do artigo 10 do 
Decreto nº 630, de 06 de maio de 2010, para apurar a responsabilidade 
administrativa do servidor LAERCIO LOPES SIQUEIRA, matrícula nº 
20.711, ocupante do cargo, de provimento efetivo, de MOTORISTA, com 
lotação na Secretaria de Infraestrutura, dos fatos narrados no Parecer nº 
169/RR/2022 - PGM - do referido Procedimento de Correição nº 021/2022 
da Corregedoria Geral - Designa a Comissão Processante Permanente, 
nomeada pela Portaria n° 984, de 28 de janeiro de 2022, para conduzir os 
trabalhos necessários à apuração dos fatos - Determina que o indiciado 
seja notificado dos termos integrais da presente Portaria, bem como, 
intimado da data estabelecida para ser ouvido em declarações e do 
prazo de 5 (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 na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 1.487, DE 13 DE JULHO DE 2022.
Nomeia os membros da Comissão de Atribuição da Secretaria Municipal 
de Educação, para o Processo de Escolha de Escolas, Classes e Aulas 
do ano subsequente.
A Sra. MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO, Secretária Municipal de 
Educação, usando das atribuições legais e das que lhe foram delegadas,
RESOLVE:
Art. 1º Fica nomeada a Comissão da Secretaria Municipal de Educação 
para o Processo de Escolha de Escolas, Classes e Aula para o ano de 
2023, composta pelos seguintes membros:
I – 1 (um) representante dos Diretores de Escola do Ensino Fundamental: 
LUCIANE PIOVESAN, RG nº 27.218.509-7;
II - 1 (um) representante dos Diretores de Escola da Educação Infantil – 
Pré-escola: VANESSA DE OLIVEIRA COSTA, RG nº 21.441.556-9;
III - 1 (um) representante dos Diretores de Escola da Educação Infantil 
– Creche: JULIANA VIEIRA DA SILVA MANCILHA, RG nº 26.566.036-1;
IV - 1 (um) representante dos Professores Coordenadores do Ensino 
Fundamental: GABRIELA DANTAS, RG nº 50,554,710-7;
V - 1 (um) representante dos Professores Coordenadores da Educação 
Infantil – Pré-escola: não houve candidato;
VI - 1 (um) representante dos Professores Coordenadores da Educação 
Infantil – Creche: não houve candidato;
VII - 1 (um) representante dos Professores do Ensino Fundamental: 
IVELISE ALINE NOGY PIRES, RG nº 25,437.688-5;
VIII - 2 (dois) representantes dos Professores de Educação Infantil: 
a) ROSEMARA APARECIDA DOS SANTOS, RG nº 30.787.768-1;                 
b) ELISABETH PEREIRA DE OLIVEIRA RAMOS, RG nº 23.043.238-4.
IX - 1 (um) representante dos Professores de Educação Física: ALEX 
SANDRO DE CARVALHO, RG nº 24.686.396-1;
X - 1 (um) representante dos Professores de Arte: CLOVIS GARCIA 
MASSON RG nº 40.516.137-2;
XI - 1 (um) representante dos Professores da Educação de Jovens e 
Adultos: não houve candidato;

XII - 1 (um) representante dos Professores da Educação Especial: não 
houve candidato;
XIII - 2 (dois) representantes da Supervisão de Ensino:
a) RENATA DE OLIVEIRA DILEO, RG nº 27.387.843-8;
b) KATIA REGINA YAI DE CARVALHO, RG nº 42.205.939-0;
XIV – 1 (um) representante do sindicato dos servidores municipais:
a) SUELI DA SILVA ALVES DA CRUZ, RG nº 18.182.269-6;
XV – 6 (seis) representantes indicados pela Secretaria Municipal de 
Educação:
a) ANA CAROLINA LEÃO VALLADARES, RG nº 12.101.779-5;
b) BRUNA MAFILI DA FONSECA LIMA, RG nº 44.078.184-X;
c) DENISE CRISTINA MENEZES BIASUZ, RG nº 25.630.726-X;
d) KAREN CRISTIANE DE ÁVILA VIDAL, RG nº 32.290.178-9;
e) LUCIANE ALVES PIRES DIAS, RG nº 28.221.947-X;
f) RENATA DE ARAUJO DOS PASSOS, RG nº 32.243.646-1.
Art. 2° Ficam nomeados como coordenadores da Comissão de Atribuição:
I – Primeiro Coordenador: ALYNE BERTES DE SOUZA, RG nº 
30.241.153-7;
II – Segundo Coordenador: ANDRÉA DE FARIA ROCHA CALVO, RG nº 
25.484.641-5.
Art. 3° À Comissão de Atribuição compete tomar as providências 
necessárias à execução, divulgação e acompanhamento das normas 
que orientam o Processo de Atribuição, participando efetivamente:
I - Das reuniões de discussão para elaboração da Resolução que 
estabelece as normas que regulamentam o Processo de Escolha de 
Escola, Classes e/ou Aulas e dá outras providências;
II - Da conferência e validação da documentação dos professores 
inseridas no sistema para pontuação, validando a pontuação informada;
III - Da análise dos certificados, atestados e diplomas apresentados 
pelos professores, principalmente dos cursos online, podendo indeferir 
sua apresentação se verificada e comprovada qualquer irregularidade;
IV - Do julgamento dos recursos interpostos pelos professores quando 
da publicação da listagem de classificação (preliminar e final);

ATOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
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V - Do processo de atribuição (remoção, mudança de modalidade, 
composição de jornada, atribuição de carga suplementar, substituição, 
atribuição de professor contratado pela Lei Municipal nº 4.550/2001);
VI - Da análise de questionamentos realizados durante a vigência da 
Comissão;
VII - De outras ações que estejam previstas na Resolução que 
regulamenta o processo de atribuição ou que se fizerem necessárias 
durante o processo de atribuição, mesmo que não previstas.
Art. 4° Aos Coordenadores competem:
I - Planejar a pauta das reuniões;
II - Encaminhar convocação aos membros da Comissão de Atribuição;
III - Coordenar as reuniões da Comissão de Atribuição e as fases do 

processo de atribuição (remoção, mudança de modalidade, composição 
de jornada, atribuição de carga suplementar, substituição, atribuição de 
professor contratado pela Lei nº 4550/2001);
IV - Definir os espaços e recursos necessários para a realização das 
fases do processo de atribuição;
V - Apresentar à Secretária Municipal de Educação as demandas 
encaminhadas pela Comissão de Atribuição e os casos omissos.
Art. 5º Esta Portaria entra na data de sua publicação, revogando-se os 
dispositivos contrários.
Jacareí, 13 de julho de 2022.
MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA Nº 1.462, DE 12 DE JULHO DE 2022.
Revoga a permissão de uso de ponto de táxi número 036.
O Sr. EDSON ANÍBAL DE AQUINO GUEDES FILHO, Secretário de 
Mobilidade Urbana, usando das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei e das que lhe foram delegadas, e
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 1.856, de 1º de agosto de 1978 
e suas alterações, que dispõem sobre o transporte de passageiros em 
veículos de aluguel no Município de Jacareí;
CONSIDERANDO o falecimento do permissionário titular do alvará 036, 
ocorrido em 10 de junho de 2022;
CONSIDERANDO que o Decreto n° 593, de 16 de outubro de 2018 
delega ao Secretário de Mobilidade Urbana, a competência das funções 
administrativas referentes a permissão, revogação e transferência de 
uso concernentes ao serviço de táxi no município de Jacareí,
RESOLVE:
Art. 1º REVOGAR, a permissão de uso prefixo nº 036, ponto de táxi 
Caçula, concedida ao Sr. CINEZIO DE FARIA, CPF nº 306.517.198-87.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jacareí, 12 de julho de 2022.
EDSON ANÍBAL DE AQUINO GUEDES FILHO 
Secretário de Mobilidade Urbana

PORTARIA Nº 1.463, DE 12 DE JULHO DE 2022.

Revoga a permissão de uso de ponto de táxi número 089.
O Sr. EDSON ANÍBAL DE AQUINO GUEDES FILHO, Secretário de 
Mobilidade Urbana, usando das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei e das que lhe foram delegadas, e
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 1.856, de 1º de agosto de 1978 
e suas alterações, que dispõem sobre o transporte de passageiros em 
veículos de aluguel no Município de Jacareí;
CONSIDERANDO o teor do Expediente nº 32.587/2022, no qual o 
permissionário solicitou o cancelamento do alvará de táxi;
CONSIDERANDO que o mesmo já efetuou o encerramento da inscrição 
municipal de motorista autônomo no Expediente nº 33.410/2022;
CONSIDERANDO que o Decreto n° 593, de 16 de outubro de 2018, 
delega ao Secretário de Mobilidade Urbana, a competência das funções 
administrativas referentes a permissão, revogação e transferência de 
uso concernentes ao serviço de táxi no município de Jacareí,
RESOLVE:
Art. 1º REVOGAR, a permissão de uso prefixo nº 089, ponto de táxi 
Parque Nova América, concedida ao Sr. EDSON ALVES MOREIRA, 
CPF nº 562.920.158-15.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jacareí, 12 de julho de 2022.
EDSON ANÍBAL DE AQUINO GUEDES FILHO
Secretário de Mobilidade Urbana

ATOS DO SECRETÁRIO DE MOBILIDADE URBANA

LEI Nº 6.482/2022
Altera a Lei nº 3.686, de 25 de agosto de 1995, que “dispõe sobre o 
Plano de Classificação de Cargos, Quadro de Pessoal do Instituto de 
Previdência do Município de Jacareí e dá outras providências”, a Lei 
nº 6.152, de 21 de setembro de 2017, que “estabelece a estrutura 
administrativa do Instituto de Previdência do Município de Jacareí – 
IPMJ, os cargos de provimento em comissão, as funções gratificadas, e 
dá outras providências.” 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU 
E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica alterada a denominação do cargo público de Analista 
de Pessoal Júnior do Quadro de Servidores de Provimento Efetivo 
do Instituto de Previdência do Município de Jacareí, para Analista de 
Pessoal, passando o seu enquadramento remuneratório para referência 
8, com atribuições e requisitos constantes no Anexo I.
Art. 2º Fica alterado o enquadramento remuneratório do cargo público de 
Analista de Benefícios, do Quadro de Servidores de Provimento Efetivo 
do Instituto de Previdência do Município de Jacareí, para referência 10.
Art. 3º Ficam extintos na vacância os seguintes cargos públicos do 
Quadro de Servidores de Provimento Efetivo do Instituto de Previdência 
do Município de Jacareí:
I - Auxiliar de Serviços Gerais;
II - Auxiliar Técnico;
III - Secretária;
IV – Tesoureiro;
V - Analista de Pessoal;
VI - Analista de Benefícios;
VII - Médico Perito;
VIII - Programador de Computador Júnior.
Art. 4º Os cargos do Instituto de Previdência do Município de Jacareí 
definidos na Lei nº 3.686, de 25 de agosto de 1995, passarão a ter as 
seguintes lotações: 

I – 02 (duas) vagas para o cargo de Comprador;
II – 02 (duas) vagas para o cargo de Advogado.
Art. 5º Ficam criados os cargos de Analista de Recursos Humanos, 
de Analista Previdenciário e de Economista, de provimento efetivo, 
no Quadro de Servidores do Instituto de Previdência do Município de 
Jacareí, nos seguintes termos:

Cargo Referência Vencimento Carga Horária 
Semanal

Quantidade de 
cargos

Analista de 
Recursos 
Humanos

9 R$ 2.837,40 40h 4

Analista 
Previdenciário 10 R$ 3.224,16 40h 4

Economista 11 R$ 3.665,73 40h 1

Art. 6º As atribuições, condições de trabalho e requisitos para 
preenchimento dos cargos criados no artigo 5º constam do Anexo I desta 
Lei.
Art. 7º Fica alterado o Anexo I da Lei nº 3.686, de 25 de agosto de 1995, 
que passa a vigorar com as seguintes alterações:
“ANEXO I
RELAÇÃO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

DENOMINAÇÃO DO CARGO LOTAÇÃO REFERÊNCIA

Assistente de Serviços Municipais 02 01

Auxiliar Técnico* 01 05

Secretária* 02 06

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
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Motorista 01 06

Analista de Pessoal* 02 08

Comprador 02 08

Analista de Recursos Humanos 04 09

Analista de Benefícios* 02 10

Analista Previdenciário 04 10

Assistente Social 02 11

Psicólogo 01 11

Contador 02 11

Analista de Sistemas 01 11

Economista 01 11

Advogado 02 12

* cargos em extinção nas vacâncias
Art. 8º A Lei nº 6.152, de 21 de setembro de 2017, passa a vigorar com 
os seguintes acréscimos e alterações:
“Art. 3º (...)
(...)
III – (...)
(...)
b) Unidade de Gestão Financeira;
c) Unidade de Gestão Administrativa;
(...)
Art. 10. As Unidades de Gestão de Investimentos, de Gestão Financeira 
e de Gestão Administrativa serão representadas, cada uma, por um 
Supervisor de Unidade-FG0-A, designado pelo Presidente e cuja função 
de confiança será exercida por servidor efetivo, nos termos do inciso V, 
art. 37 da Constituição Federal.
(...)
Art. 11-A. À Unidade de Gestão Financeira compete:
I – gerenciar a contabilização das receitas, despesas, fundos e provisões 
do IPMJ, expedir os balancetes mensais, o balanço anual e as demais 
demonstrações contábeis;
II – acompanhar o processo de elaboração do Plano Plurianual, das 
Diretrizes, da Proposta e da Execução Orçamentárias do IPMJ;
III - gerenciar a execução orçamentária do IPMJ;
IV - emitir relatórios específicos atendendo as demandas legais 
existentes;
V – coordenar, controlar e orientar a execução do controle contábil e do 
empenho das despesas prévias;
VI – responsabilizar-se por todas as funções de tesouraria do IPMJ;
VII - controlar os depósitos e retiradas bancárias, conferindo os extratos 
de contas correntes e propor as providências necessárias;
VIII - coordenar o processo de anulação do empenho quando necessário, 
comunicando o setor interessado;
IX - coordenar a liquidação, a despesa e a conferência de todos os 
elementos do processo;
X - disponibilizar recursos para o pagamento da folha mensal de 
benefícios e da folha de pagamento dos salários dos funcionários do 
IPMJ e demais despesas;
XI - monitorar as receitas de contribuição previdenciária e outros 
repasses;
XII - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser 
atribuídas pelos seus superiores.
Art. 11-B. À Unidade de Gestão Administrativa compete:
I - prover os serviços e materiais que dão suporte às ações do Instituto e 
gerenciar as despesas de manutenção;
II - prover o Instituto e seus departamentos de suporte administrativo;
III - subsidiar os processos de aquisição de materiais e serviços para 
o Instituto, acompanhando os processos licitatórios e compras diretas;
IV - coordenar e executar os serviços de suporte ao Instituto;
V - controlar os bens patrimoniais do Instituto e aqueles cedidos para uso 
por outras instituições;
VI - gerenciar os servidores contemplando todas as suas esferas e as 

atividades de rotina de departamento;
VII - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser 
atribuídas pelos seus superiores.”
Art. 9º O Anexo II da Lei nº 6.152, de 21 de setembro de 2017, passa a 
vigorar com os seguintes acréscimos e alterações:
“ANEXO II
FUNÇÕES GRATIFICADAS

Denominação Referência Quantidade Gratificação

Supervisor de 
Unidade FG0-A 3 50% da referência 

CCII

Auxiliar da 
Presidência FG1 3 R$ 1.024,63

Auxiliar da Diretoria FG2 3 R$ 701,54

FG0-A Atribuições: supervisionar os trabalhos pertinentes a área 
de atuação da sua Unidade de Execução, buscando o contínuo 
aperfeiçoamento da gestão; distribuir e controlar os serviços, preparar e 
apresentar ao superior imediato o programa de trabalho e o relatório de 
atividades da Unidade que supervisiona; elaborar estudos e pareceres 
em requerimentos e despachos sobre assuntos de sua competência. 
Designar os locais de trabalho, controlar o cumprimento do horário 
e dispor sobre a movimentação interna e externa do pessoal de sua 
Unidade; coordenar a administração de pessoal contemplando todas 
as suas esferas; avaliar periodicamente o desempenho em serviço do 
pessoal sob sua responsabilidade, em colaboração com a Comissão de 
Avaliação de Estágio Probatório e órgãos competentes. Providenciar e 
controlar os materiais necessários às atividades da unidade. Arquivar e 
controlar os processos e documentos, informando e fazendo informar 
aos interessados sobre seu andamento. Executar outras atividades 
correlatas de supervisão que lhe venham a ser atribuídas pelos seus 
superiores.
FG1 – Atribuições: Assistir a Presidência, supervisionando o 
desenvolvimento de tarefas, quando determinado; coordenar grupos 
específicos de trabalho; realizar a interface entre as demandas da equipe 
perante o gestor; controlar, organizar e encaminhar trâmites processuais 
referentes a análise e elaboração de documentos; coordenar os recursos 
materiais e de pessoal da Presidência; supervisionar o desenvolvimento 
de serviços e tarefas; transmitir à equipe as determinações do gestor e 
zelar pelo cumprimento destas; dirimir ocorrências cotidianas, na medida 
em que lhe for  possível,  seguindo  os  parâmetros  estabelecidos 
pelos gestores da unidade; obter documentação perante órgãos públicos 
ou terceiros para instrução de procedimentos internos ou exigidos por lei, 
mantendo-os atualizados e organizados, devidamente acondicionados 
na forma determinada; elaborar documentos oficiais quando solicitado; 
coordenar programas relacionados à qualidade de gestão.
FG2 – Atribuições: Coordenar procedimentos que possam contribuir 
com a melhoria das rotinas de trabalho da unidade, propondo ações 
inovadoras. Buscar, continuamente, o aprimoramento das rotinas de 
trabalho; auxiliar o gestor na elaboração, manutenção e cumprimento das 
metodologias de trabalho. Realizar conferência de documentos próprios 
da unidade, mantendo-os organizados e devidamente acondicionados 
na forma determinada. Supervisionar as atividades da unidade onde for 
designado.”
Art. 10. As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de 
dotação do orçamento vigente, suplementada se necessário.
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Jacareí, 07 de julho de 2022.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito Municipal de Jacareí
Autoria do projeto: Prefeito Municipal Izaias José de Santana.
ANEXO I
DENOMINAÇÃO DO CARGO: ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES: 
- Realizar pesquisas sobre as novas tendências de mercado na área de 
cargos, salários e benefícios;
- Efetuar o apontamento de horas, através das marcações de ponto 
eletrônico, registrando atestados e tratando divergências identificadas, 
para garantir a veracidade dos dados integrantes à folha de pagamento 
dos colaboradores;
- Manter o cadastro geral de servidores ativos, inativos e pensionistas do 
Instituto de Previdência do Município de Jacareí;
- Elaborar e processar a folha de pagamento dos servidores ativos, 
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inativos e pensionistas do Instituto de Previdência do Município de 
Jacareí;
- Desenvolver demais atividades inerentes à área de departamento de 
pessoal, tais como: folha de pagamento, férias, rescisão contratual, 
cálculo de encargos trabalhistas e administração de estagiários, visando 
o pleno atendimento às exigências legais;
- Realizar o recrutamento e seleção de pessoal, captando candidatos, 
efetuando análise prévia através de contato telefônico e entrevista 
presencial, juntamente com a área solicitante;
- Efetuar a integração de novos colaboradores, preparando os 
documentos necessários para admissão e fornecendo orientações 
inerentes às políticas de RH e procedimentos internos, a fim de garantir 
a integração dos mesmos no ambiente de trabalho;
- Administrar benefícios concedidos pelo órgão aos servidores, inativos 
e pensionistas, providenciando a entrega e levantando informações 
necessárias para manutenção (inclusões, alterações e exclusões), com 
a finalidade de assegurar o pagamento dos benefícios;
- Efetuar o levantamento de informações para composição de indicadores 
de RH, a fim de subsidiar a Diretoria;
- Promover ações de qualidade de vida e assistência aos servidores;
- Efetuar atividades nas áreas de Medicina e Segurança do Trabalho;
- Examinar processos específicos da sua área, dando pareceres 
técnicos, apresentando soluções que melhor atendam à questão, dentro 
dos limites legais;
- Zelar    pela    guarda,   conservação    manutenção    e   limpeza   dos   
equipamentos, 
instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho;
- Manter-se atualizado em relação às tendências e inovações tecnológicas 
de sua área de atuação e das necessidades do setor/departamento;
- Outras atribuições correlatas que lhe forem determinadas pelos 
superiores.
CONDIÇÕES DE TRABALHO
- Horário: período normal de trabalho de 40 horas semanais
REQUISITOS PARA PREENCHIMENTO
- Instrução: Ensino Superior Completo
- Habilitação: Experiência anterior de 03 anos em RH
DENOMINAÇÃO DO CARGO: ANALISTA PREVIDENCIÁRIO
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES: 
- Executar serviços complexos de análise de pedidos de benefícios, que 
envolvam interpretações de leis e normas;
- Orientar os servidores municipais e/ou beneficiários destes, quanto 
aos requisitos e à documentação necessária para comprovação de seus 
direitos;
- Examinar a documentação apresentada, analisando se preenchem os 
requisitos legais exigidos, especialmente a legislação municipal;
- Realizar simulações de aposentadorias;
- Dar entrada ao pedido de aposentadoria e/ou pensão, após verificada a 
documentação completa que deverá instruir o processo;
- Proceder cálculos dos benefícios e partilha para pagamento de 
pensões;
- Cadastrar segurados, beneficiários e dependentes junto ao sistema de 
processamento de dados, mantendo-o atualizado;
- Formar expedientes e elaborar pareceres;
- Organizar a manter controle de identificação dos expedientes, 
procedendo às devidas atualizações;
- Manter arquivamento adequado dos processos;
- Executar atividades e rotinas relacionadas à compensação 
previdenciária; 
- Outras atribuições correlatas que lhe forem determinadas pelos 
superiores.
CONDIÇÕES DE TRABALHO
- Horário: período normal de trabalho de 40 horas semanais
REQUISITOS PARA PREENCHIMENTO
- Instrução: Ensino Superior Completo
DENOMINAÇÃO DO CARGO: ECONOMISTA
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES: 
- Realizar planejamentos, estudos, análises e previsões de natureza 
econômica, financeira e administrativa, aplicando os princípios e teorias 

da economia; 
- Analisar os dados econômicos e estatísticos coletados por diversas 
fontes e diferentes níveis, interpretando seu significado e os fenômenos 
aí retratados para decidir sobre sua utilização nas soluções de problemas 
ou políticas a serem adotadas; 
- Elaborar modelos matemáticos, utilizando técnicas econométricas, 
para representar fenômenos econômicos; 
- Traçar planos econômicos, baseando-se nos estudos e análises 
efetuados e em informes coletados sobre aspectos conjunturais 
e estruturais da economia, para ajudar a solucionar os problemas 
enfrentados pelos organismos governamentais e de outra natureza;
- Elaborar estudos relacionados aos investimentos do IPMJ, auxiliando a 
elaboração e a execução da Política de Investimentos do Instituto; 
- Auxiliar a elaboração da proposta do Instituto para a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, Orçamento Programa e Plano Plurianual, analisando 
o comportamento da receita e despesa de exercícios anteriores, 
fornecendo os elementos necessários para a definição do Plano de Ação 
do Instituto;
- Ter conhecimento da legislação pertinente à matéria financeira e 
orçamentária; 
- Executar tarefas relativas ao orçamento financeiro, planejando, 
analisando e conciliando programas e outros assuntos atinentes aos 
mesmos, para promover a eficiente utilização de recursos e contenção 
de custos; 
- Outras atribuições correlatas que lhe forem determinadas pelos 
superiores.
CONDIÇÕES DE TRABALHO
- Horário: período normal de trabalho de 40 horas semanais
REQUISITOS PARA PREENCHIMENTO
- Instrução: Ensino Superior Completo em Economia”
DENOMINAÇÃO DO CARGO: ANALISTA DE PESSOAL
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES: 
- Efetuar a revisão de listagens elaboradas pelo setor de processamento 
de dados;
- Manter o cadastro geral de funcionários da Administração Pública 
Municipal controlando os documentos e dados tais como: complementos 
de salário, férias, 13º salário, FGTS, VR, VT, licença prêmio, afastamentos, 
movimentações referentes a convênios médicos e odontológicos e 
outros a serem utilizados na elaboração da folha de pagamento;
- Atender a rotina de admissão de funcionários, preparando toda a 
documentação necessária verificando os documentos do interessado;
- Efetuar admissões e demissões de funcionários para efeito de folha de 
pagamento;
- Revisar as informações incluídas na folha de pagamento;
- Efetuar a execução do plano de férias, salário família, seguro de vida 
calculando e encaminhando as informações para o processamento de 
dados pelo setor responsável;
- Conferir a relação de funcionários demitidos e admitidos para enviar ao 
Ministério do Trabalho;
- Calcular e conferir rescisões contratuais, representando a Administração 
Pública Municipal;
- Calcular e conferir imposto sindical, tributos e encargos sociais tais 
como: INSS, FGTS, IRRF, e outros, elaborando as respectivas guias de 
recolhimento;
- Preparar processos referentes ao auxílio doença, auxílio natalidade e 
acidentes de trabalho, bem como seu controle e acompanhamento; 
- Esclarecer funcionários quanto às dúvidas referentes à folha de 
pagamento, férias e outros;
- Conferir cálculos de faltas, atrasos, horas extras, efetuando o controle;
- Efetuar certidões de tempo de serviço e outros;
- Enviar informações referentes ao Tribunal de Contas, AUDESP, 
SISCAA, e-Social e outros;
- Efetuar tarefas correlatas e afins.
CONDIÇÕES DE TRABALHO
- Horário: período normal de trabalho de 40 horas semanais
REQUISITOS PARA PREENCHIMENTO
- Instrução: Ensino Médio Completo
Habilitação Profissional: Experiência anterior de 02 anos na função.’’

Errata do número da edição do Boletim Oficial do Município de Jacareí, publicada na data de 13 de julho de 2022, 
página 1:
Onde se lê: “ANO XXIII – Nº 1462     13 de julho de 2022”
Leia-se:       “ANO XXIII – Nº 1463     13 de julho de 2022”

ERRATAS DE PUBLICAÇÕES
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LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº.136/2022 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 
DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL – ACELERÔMETRO
ENCAMINHAR PROPOSTA: até às 09h00 do dia 04/08/2022. 
O edital estará disponível, nos sites: www.gov.br/compras, www.jacarei.
sp.gov.br ou poderá ser retirado na Unidade de Licitações, 1º andar, sito 
à Praça dos Três Poderes, nº73, Centro, Jacareí/SP, no horário das 
08h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD-R” novo.
(a) GILIANI FORTES ROSSI
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº.138/2022 – AQUISIÇÃO DE TOTEM DE 
AUTOATENDIMENTO COM IMPRESSORA
ENCAMINHAR PROPOSTA: até às 09h00 do dia 03/08/2022. 
O edital estará disponível, nos sites: www.gov.br/compras, www.jacarei.
sp.gov.br ou poderá ser retirado na Unidade de Licitações, 1º andar, sito 
à Praça dos Três Poderes, nº73, Centro, Jacareí/SP, no horário das 
08h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD-R” novo.
(a) GILIANI FORTES ROSSI
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº.164/2022 – REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA LED 150 WATTS
ENCAMINHAR PROPOSTA: até às 09h00 do dia 02/08/2022. 
O edital estará disponível, nos sites: www.gov.br/compras, www.jacarei.
sp.gov.br ou poderá ser retirado na Unidade de Licitações, 1º andar, sito 
à Praça dos Três Poderes, nº73, Centro, Jacareí/SP, no horário das 
08h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD-R” novo.
(a) FUADE BOACEFF FILHO
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº.166/2022 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS, PALANQUES E 
GRADIS PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO E FEIRA LITERÁRIA 
DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ.
ENCAMINHAR PROPOSTA: até às 09h00 do dia 01/08/2022. 
O edital estará disponível, nos sites: www.gov.br/compras, www.jacarei.
sp.gov.br ou poderá ser retirado na Unidade de Licitações, 1º andar, sito 
à Praça dos Três Poderes, nº73, Centro, Jacareí/SP, no horário das 
08h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD-R” novo.
(a) MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº.167/2022 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE 
SOM E ILUMINAÇÃO PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO E FEIRA 
LITERÁRIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ.
ENCAMINHAR PROPOSTA: até às 09h00 do dia 29/07/2022. 
O edital estará disponível, nos sites: www.gov.br/compras, www.jacarei.
sp.gov.br ou poderá ser retirado na Unidade de Licitações, 1º andar, sito 
à Praça dos Três Poderes, nº73, Centro, Jacareí/SP, no horário das 
08h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD-R” novo.
(a) MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº115/2022 – CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 
DOCUMENTOS E OBJETOS DE PEQUENO VOLUME, INCLUINDO 
MOTOCICLETA E MÃO DE OBRA, NÃO COMTEMPLADOS PELO 
MONOPÓLIO POSTAL DA UNIÃO.
Tendo recebido os autos do procedimento licitatório nº. 057/2022-U.L., 
modalidade pregão eletrônico, tipo menor preço total do item/anual, 
ADJUDICO e HOMOLOGO o resultado do certame à empresa JPO 
DIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA  com o 
valor total/anual de R$35.997,96.
Jacareí, 11 de julho de 2022.
Para formalização e empenhamento
Publique-se
GILIANI FORTES ROSSI

Secretária de Administração e Recursos Humanos

DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
Expediente 057/2022 -  U.L
Pregão Eletrônico: 115/2022
Vem-nos para manifestação, por força do Decreto Municipal nº 01 de 
02/01/2017, o Expediente nº 057/2021- U.L que trata de licitação para 
contratação de empresa para prestação de serviços de transporte de 
documentos e objetos de pequeno volume, incluindo motocicleta e mão-
de-obra, não contemplados pelo Monopólio Postal da União.
Com fundamento no artigo 109, § 4º, da Lei 8.666/93, e ante todas as 
razões expostas no parecer da Procuradoria de Contratos Administrativos 
e Licitações, decido pela Improcedência dos recursos administrativos 
interpostos pelas empresas Marcelo das Neves Pires Transportes – 
Me, Help Boy Transportes e Entregas Ltda e Viva Moto Express Ltda, 
mantendo a classificação e habilitação da empresa JPO Dias Comércio 
e Serviços Administrativos Ltda ME para o item 01.
Autos à Pregoeira para prosseguimento do certame na forma 
determinada.
Jacareí, 07 de Julho  de 2022.
GILIANI FORTES ROSSI 
Secretária de Administração e Recursos Humanos

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2022 – REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – GRUPO 25
Tendo recebido os autos do procedimento licitatório nº. 062/2022-DA/
SS, modalidade pregão eletrônico, tipo menor preço unitário por item, 
HOMOLOGO o resultado do certame já adjudicado pela pregoeira 
às empresas ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI. 
no item 08 com o valor unitário de R$0,552; GLOBAL HOSPITALAR 
IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. no item 07 com o valor unitário 
de R$1,20; MEDICINALI PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI. no item 
06 com o valor unitário de R$4,20; RHODES DISTRIBUIDORA DE 
MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. no item 01 com o valor unitário 
de R$0,30; APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 
MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. no item 03 com o valor unitário de 
R$0,10; DROGARIA SÃO BENTO LTDA. no item 05 com o valor unitário 
de R$36,48 e no item 09 com o valor unitário de R$2,50.
Jacareí, 11 de julho de 2022.
Para formalização 
Publique-se 
DRª. ROSANA GRAVENA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 137/2022 – REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER 
ORDEM JUDICIAL – GRUPO 08.
Tendo recebido os autos do procedimento licitatório nº. 064/2022-DA/
SS, modalidade pregão eletrônico, tipo menor preço unitário por item, 
HOMOLOGO o resultado do certame já adjudicado pela pregoeira às 
empresas:
ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E 
ONCOLOGICOS LTDA no item 01 com o valor unitário de R$3.600,00; 
MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA no item 03 com o 
valor unitário de R$0,510, no item 04 com o valor unitário de R$0,640, 
no item 05 com o valor unitário de R$7,919, no item 06 com o valor 
unitário de R$10,167, no item 07 com o valor unitário de R$0,190 e no 
item 08 com o valor unitário de R$0,140; JOSIANE CRISTINA FUSCO 
CARRARO no item 12 com o valor unitário de R$3,620; no item 14 com 
o valor unitário de R$1,100; DROGARIA SÃO BENTO LTDA no item 02 
com o valor unitário de R$0,460, no item 10 com o valor unitário de 
R$3,00 e no item 13 com o valor unitário de R$2,59.
Jacareí, 07 de julho de 2022.
Para formalização 
Publique-se 
DRª. ROSANA GRAVENA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº131/2022 – REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – GRUPO 26. 
Tendo recebido os autos do procedimento licitatório nº.070/2022 – D.A./
S.S., na modalidade de Pregão Eletrônico, tipo menor preço unitário por 
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item (menor lance), atesto sua regularidade e, HOMOLOGO o resultado 
do certame, já adjudicado pela Pregoeira às empresas: ACACIA 
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI no item 05 com valor unitário 
de R$2,875 e no item 07 com valor unitário de R$0,053; SOMA/SP 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA no item 06 com valor unitário de 
R$0,035; DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA no 
item 08 com valor unitário de R$0,20; PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 
no item 09 com valor unitário de R$0,20;
Jacareí, 12 de junho de 2022.
Para formalização,
Publique-se
Dr.ª ROSANA GRAVENA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº165/2022 – REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO – GRUPO 07.
ENCAMINHAR PROPOSTA: até às 09h00 do dia 02/08/2022.
Os editais estão disponíveis, nos sites: www.gov.br/compras (UASG 
986.589), www.jacarei.sp.gov.br ou poderá ser retirado na  Unidade de 
Suprimentos – Diretoria Administrativa de Secretaria de Saúde – Av. 
Major Acácio Ferreira, 854 – Jardim Paraíba – Jacareí/SP, CEP. 12.327-
530, no horário das 8h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD-
R” novo.
Dr.ª ROSANA GRAVENA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

CONTRATOS E CONVÊNIOS
TERMO DE FOMENTO
Contrato 1.036.00/2022- Exp. 017/2021 SEGOVPLAN
Contratada: FRATERNIDADE ESPÍRITA CRISTÃ BATUÍRA
Objeto: Consecução de finalidades de interesse público com repasse de 
recursos financeiros voltados ao custeio da melhoria da infraestrutura 
utilizada pela OSC para o atendimento da população beneficiária.
Valor: R$ 80.000,00
Vigência: 04 (quatro) meses
(a)30/05/22 – Celso Florêncio de Souza e Francisco Américo Lopes 
Anselmo
 
TERMO DE FOMENTO
Contrato 1.042.00/2022- Exp. 009/2021 
Contratada: ONG ESPAÇO MULHER
Objeto: Consecução de finalidades de interesse público com repasse de 
recursos financeiros voltados ao custeio da melhoria da infraestrutura 
utilizada pela OSC para o atendimento da população beneficiária.
Valor: R$ 14.000,00
Vigência: 12 (doze) meses
(a)08/07/22 – Celso Florêncio de Souza e Silvânia Aparecida Carreiro

TERMO DE COOPERAÇÃO
Contrato 1.050.00/2022- Exp. 179/2022- SER
Contratado: LUIS CÉSAR DE ARAÚJO FERRAZ
Objeto: Concessão de incentivo visando promover o Projeto 
Motovelocidade de Jacareí
Valor: R$ 21.000,00
Vigência: 07 (sete) meses
(a)12/07/22 – Dorival Leal Moreira e Luís César de Araújo Ferraz

CONTRATO
Contrato 9.263.01.000/2022 - Exp. 052/2021 – U.L.(II) PE 087/2021
Contratada: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Objeto: Contrato para prestação de serviço de telecomunicação para 
implementação, operação de link de acesso à internet banda larga (cabo 
metálico, radio frequência e internet satélite), com disponibilidade de 24 
horas por dia, 07 dias da semana.
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 11.277,60
As despesas decorrentes da execução deste contrato 
serão atendidas por conta da dotação orçamentária nº: 
02.05.04-12.361.0004.2437.3.3.90.39.58 e 02.05.02-
12.365.0004.2438.3.3.90.39.58.
(a)11/07/22 – Maria Thereza Ferreira Cyrino, Rones Alves Machado 
Portela e Ricardo José Figueira

CREDENCIAMENTO
Contrato 3.092.00/2022- Exp. 104/2022- GAB/SME Credenciamento nº 
11/2022 - SME
Contratado: JOSÉ ANTÔNIO MARQUES
Objeto: Credenciamento de interessados em apresentar propostas de 
desenvolvimento de oficinas no âmbito educacional, cultural, artístico e 
esportivo, para alunos da rede Municipal de Ensino, que serão realizadas 
nas unidades do Programa Educamais.
Vigência:12 (doze) meses
Valor: R$ 31.432,32
As despesas decorrentes da execução do objeto deste contrato 
serão suportadas pela dotação orçamentária nº: 02.05.04-
12.361.0004.2437.3.3.90.36.99, conforme nota de empenho nº 
08185/2022-01, emitida em 20/06/2022.

(a)11/07/22 – Maria Thereza Ferreira Cyrino e José Antônio Marques
 
CREDENCIAMENTO
Contrato 3.093.00/2022- Exp. 103/2022- GAB/SME Credenciamento nº 
12/2022 - SME
Contratada: RECOVALE INFORMÁTICA LTDA
Objeto: Credenciamento de profissionais ou empresas para realização 
das oficinas da Jornada de Formação Pedagógica 2022 para os 
profissionais do quadro de magistério e Agentes de Desenvolvimento 
Infantil – ADI’s do Município de Jacareí.
Vigência: até que se conclua o evento
Valor: R$ 84.000,00
As despesas decorrentes da execução do objeto deste 
contrato serão suportadas pela dotação orçamentária 
nº: 02.05.02-12.122.0004.2118.3.3.90.39.48, 
02.05.03-12.365.0004.2118.3.3.90.39.48, e 02.05.04-
12.361.0004.2118.3.3.90.39.48 conforme notas de empenho nº 
08195/2022-01, 08196/2022-,01 e 08197/2022-01, emitidas em 
20/06/2022.
(a)11/07/22 – Maria Thereza Ferreira Cyrino e Carlos Alberto Nogueira 
dos Santos
 
CREDENCIAMENTO
Contrato 3.091.00/2022- Exp. 102/2022- GAB/SME Credenciamento nº 
12/2022 - SME
Contratado: BELCHIOR E BILIAZZI ESCOLA DE IDIOMAS LTDA
Objeto: Credenciamento de profissionais ou empresas para realização 
das oficinas da Jornada de Formação Pedagógica 2022 para os 
profissionais do quadro de magistério e Agentes de Desenvolvimento 
Infantil – ADI’s do Município de Jacareí.
Vigência: até que se conclua o evento.
Valor: R$ 1.500,00
As despesas decorrentes da execução do objeto deste contrato 
serão suportadas pela dotação orçamentária nº: 02.05.02-
12.122.0004.2118.3.3.90.39.48, conforme nota de empenho nº 
08140/2022-01, emitida em 15/06/2022.
(a)11/07/22 – Maria Thereza Ferreira Cyrino e Wilson Belchior da 
Silveira Junior 

CREDENCIAMENTO
Contrato 3.090.00/2022- Exp. 101/2022- GAB/SME Credenciamento nº 
12/2022 - SME
Contratada: ELAINE CRISTINA SANTOS FIGUEIRA 25131101883
Objeto: Credenciamento de profissionais ou empresas para realização 
das oficinas da Jornada de Formação Pedagógica 2022 para os 
profissionais do quadro de magistério e Agentes de Desenvolvimento 
Infantil – ADI’s do Município de Jacareí.
Vigência: até que se conclua o evento
Valor: R$ 1.500,00
As despesas decorrentes da execução do objeto deste contrato 
serão suportadas pela dotação orçamentária nº: 02.05.03-
12.365.0004.2118.3.3.90.39.48, conforme nota de empenho nº 
08139/2022-01, emitida em 15/06/2022.
(a)11/07/22 – Maria Thereza Ferreira Cyrino e Elaine Cristina Santos 
Figueira

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Contrato nº 9.282.00/2022– Exp. 044/2022 DA/SS (III) -  P.E 091/2022
Contratada: CIRÚRGICA BIOMÉDICA EIRELI
Objeto: Registro de preços para fornecimento de materiais hospitalares- 
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grupo 05
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 235.462,50
(a)11/07/22 – Maria Thereza Ferreira Cyrino, Rosana Gravena e Ana 
Paula Mendes
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Contrato nº 9.280.00/2022– Exp. 044/2022 DA/SS (I) -  P.E 091/2022
Contratada: ALFALAGOS LTDA
Objeto: Registro de preços para fornecimento de materiais hospitalares- 
grupo 05
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 248.200,00
(a)11/07/22 – Maria Thereza Ferreira Cyrino, Rosana Gravena e 
Natanael Pereira

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Contrato nº 9.275.00/2022– Exp. 050/2022 DA/SS (III) -  P.E 092/2022
Contratada: PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Objeto: Registro de preços para fornecimento de medicamentos- grupo 
18
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 394.800,00
(a)07/07/22 – Rosana Gravena e Nathália Nemec de Souza

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Contrato nº 9.273.00/2022– Exp. 050/2022 DA/SS (I) -  P.E 092/2022
Contratada: PORTAL LTDA
Objeto: Registro de preços para fornecimento de medicamentos- grupo 
18
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 180.200,00
(a)08/07/22 – Rosana Gravena e Thathyana Oliveira Alves de Ângelo

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Contrato nº 9.274.00/2022– Exp. 050/2022 DA/SS (II) -  P.E 092/2022
Contratada: MDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS 
E HOSPITALARES EIRELI
Objeto: Registro de preços para fornecimento de medicamentos- grupo 
18
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 65.900,00
(a)08/07/22 – Rosana Gravena e Pedro Ricardo de Melo

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Contrato nº 9.276.00/2022– Exp. 050/2022 DA/SS (IV) -  P.E 092/2022
Contratada: INDMED HOSPITALAR EIRELI
Objeto: Registro de preços para fornecimento de medicamentos- grupo 
18
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 249.100,00
(a)07/07/22 – Rosana Gravena e Kátia Cilene Dias Quaranta
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Contrato nº 9.277.00/2022– Exp. 029/2022 DA/SS (I) -  P.E 088/2022
Contratada: GEMEDICAL DO BRASIL PRODUTOS MÉDICOS LTDA
Objeto: Registro de preços para fornecimento de bolsa de colostomia e 
ileostomia - Ordem Judicial
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 56.160,00
(a)08/07/22 – Rosana Gravena e Elizabeth Taurisano Silveira Bizarria
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Contrato nº 9.283.00/2022– Exp. 065/2022 UL (I) -  P.E 108/2022
Contratada: RAÇA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA
Objeto: Registro de preços para fornecimento de papel higiênico e papel 
toalha
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 102.651,76
(a)08/07/22 – Rosana Gravena e Leandro Colla
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Contrato nº 9.284.00/2022– Exp. 065/2022 UL (II) -  P.E 108/2022
Contratada: UNAPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE 
PAPEL EIRELI
Objeto: Registro de preços para fornecimento de papel higiênico e papel 
toalha

Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 179.561,00
(a)08/07/22 – Rosana Gravena e Kátia Akemi Aoyagi
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Contrato nº 9.233.00/2022– Exp. 061/2022 UL (I) -  P.E 100/2022
Contratada:  VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA
Objeto: Registro de preços para fornecimento de pneus, câmaras de ar 
e protetores de câmara de ar automotivos, para manutenção da frota 
da secretaria de infraestrutura, no município de Jacareí, para veículos 
pesados.
Vigência: 6 (seis) meses
Valor: R$ 298.298,00
(a)30/06/22 – Fuade Boaceff Filho e Rafael Cascales dos Santos

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Contrato nº 9.272.00/2022– Exp. 069/2022 UL (II) -  P.E 118/2022
Contratada:  DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI
Objeto: Registro de preços para fornecimento de cabos elétricos
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 30.560,00
(a)12/07/22 – Edson Aníbal de Aquino Guedes Filho e Mário Sérgio 
Caslini Júnior

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Contrato nº 9.164.00/2022– Exp. 030/2022 UL (I) -  P.E 065/2022
Contratada:  APONTUAL COMÉRCIO EIRELI
Objeto: Registro de preços para fornecimento de materiais de limpeza 
e tratamento de piscinas das unidades escolares e Educamais da Rede 
Municipal de Ensino de Jacareí
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 67.977,30
(a)12/07/22 – Maria Thereza Ferreira Cyrino e Layane Teixeira Casalechi

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Contrato nº 9.235.00/2022– Exp. 061/2022 UL (III) -  P.E 100/2022
Contratada:  JN PNEUS LTDA
Objeto: Registro de preços para fornecimento de pneus, câmaras de ar 
e protetores de câmara de ar automotivos, para manutenção da frota 
da secretaria de infraestrutura, no município de Jacareí, para veículos 
pesados.
Vigência: 6 (seis) meses
Valor: R$ 76.260,00
(a)08/07/22 – Fuade Boaceff Filho e Nathália Ricken Oenning

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Contrato nº 9.278.00/2022– Exp. 050/2022 UL -  P.E 089/2022
Contratada:  UNICOBA ENERGIA S/A
Objeto: Registro de preços para fornecimento de luminárias em led
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 2.445.000,00
(a)12/07/22 – Fuade Boaceff Filho e Eduardo Kim Park

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Contrato nº 9.259.00/2022– Exp. 049/2022 DA/SS (III) -  P.E 081/2022
Contratada: DENTAL SUL AMÉRICA COMERCIAL LTDA
Objeto: Registro de preços para fornecimento de materiais odontológicos- 
grupo 05
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 1.000,30
(a)12/07/22 – Rosana Gravena e Giovanna Silveira Donini
 
ADITAMENTO
Aditamento 9.002.10.05/18.22  Exp.211/2017 - GL(X)
Contratada: S.G.M.K. TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
Objeto: Prestação de serviços de locação de veículo, sem motorista
Aditamento: Fica prorrogado o prazo, pelo período de mais 12 (doze) 
meses, a contar do termo final de sua vigência, com fundamento no artigo 
57, inciso II da Lei 8.666/93. As despesas decorrentes da execução deste 
termo de aditamento serão suportadas pela dotação orçamentária nº 02
.16.02.04.122.0007.2225.01.3.3.90.39.99, conforme Nota de Empenho 
nº 08521/2022-01, emitida em 28/06/2022 .Ficam mantidas as demais 
cláusulas e condições não alteradas por este termo.
(a)08/07/22 – Giliani Fortes Rossi e Maíba do Prado Salim

ADITAMENTO
Aditamento 5.019.01/22.22  Exp.029/2022 - UL(I)
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Contratada: A2 INFOTECH COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
E INFORMÁTICA LTDA - EPP
Objeto: Aquisição de equipamento de informática - Notebook
Aditamento:  Fica aditado o valor do contrato em R$ 127.800,00 (cento 
e vinte e sete mil e oitocentos reais) o que corresponde a 24% do 
valor inicial, referente ao acréscimo de 18 (dezoito) equipamentos de 
informática – notebooks, passando o valor total para R$ 660.300,00 
(seiscentos e sessenta mil e trezentos reais).As despesas decorrentes 
da execução deste termo de aditamento serão suportadas pela dotação 
orçamentária nº 02.11.01.04.122.0007.2095.01.4.4.90.52.99, conforme 
nota de empenho nº 09056/2022-01, emitida em 08/07/2022. Ficam 
mantidas as demais cláusulas e condições não alteradas por este termo.
(a)12/07/22 – Giliani Fortes Rossi - Secretária de Administração e 
Recursos Humanos

ADITAMENTO
Aditamento 4.027.01/21.22 Exp.024/2021 - DA/SS (I)
Contratada: KERSIS SISTEMA DE IMPRESSÃO E GESTÃO DE 
DOCUMENTOS LTDA
Objeto: Prestação de serviços de outsourcing impressões com 
impressoras multifuncionais novas em comodato, incluindo seu 
fornecimento, instalação, configuração, manutenção preventiva e 
corretiva incluindo a reposição de peças e de todos os insumos 
necessários ao perfeito funcionamento das mesmas, exceto papel.
Aditamento: Fica prorrogado o prazo contratual,em mais 12 (doze) 
meses, a contar do termo final de sua vigência, com fundamento 
no artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93. As despesas decorrentes da 
execução deste termo de aditamento serão suportadas pelas dotações 
orçamentárias nºs:  02.04.01.10.302.0003.2191.3.3.90.39.12, conforme 
nota de empenho nº 07807/2022, 02.04.05.10.302.0003.2192.3.3.90.3
9.12, conforme nota de empenho nº 07810/2022, 02.04.03.10.304.00
03.2196.3.3.90.39.12, conforme nota de empenho nº 07809/222 e 02
.04.03.10.305.0003.2178.3.3.90.39.12, conforme nota de empenho 
nº 07808/2022, emitidas em 09/06/2022. Ficam mantidas as demais 
cláusulas e condições não alteradas por este termo.
(a)05/07/22 – Rosana Gravena e Anderson Clayton da Rocha

ADITAMENTO
Aditamento 4.019.02/20.22  Exp.041/2020 - UL(I) P P 010/2020
Contratada: FUNERÁRIA OLIVEIRA MARCON COM. APOIO 
ADMINISTRATIVO EIRELI        
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço funerário
Aditamento: Fica prorrogado o prazo, pelo período de mais 12 (doze) 
meses, a contar do termo final de sua vigência, com fundamento 
no artigo 57, inciso II, da Lei 8.666/93. As despesas decorrentes da 
execução deste termo de aditamento serão suportadas pela dotação 
orçamentária nº 02.09.02.08.244.0005.2059.02.3.3.90.39.67 conforme 
nota de empenho nº 08543/2022-01, emitida em 28/06/2022.Ficam 
mantidas as demais cláusulas e condições não alteradas por este termo.
(a)06/07/22 – Juliana Pinheiro Dualibi e Odair Marcon

ADITAMENTO
Aditamento 4.033.04/18.22  Exp.062/2017 - GL(I) P.P 058/2018
Contratada: AUTTRAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA       
Objeto: Contratação de empresa especializada para a realização de 
serviços de manutenção dos painéis alfanuméricos de Led e aplicação 
de informação ao usuário com a previsão de chegada dos ônibus do 
transporte público urbano do Município de Jacareí.
Aditamento: Fica prorrogado o prazo em mais 04 (quatro) meses, a 
contar do termo final de sua vigência, com fundamento no artigo 57, 
inciso II, da Lei 8.666/93.As despesas decorrentes da execução deste 
termo de aditamento serão suportadas pelas dotações orçamentárias 
nºs 02.17.03.15.451.0015.2160.06.3.3.90.39.99 e 02.17.03.15.451.0015
.2160.06.3.3.90.39.99, conforme Notas de Empenho nºs 00787/2022-01 
e 08514/2022-01, emitidas em 18/01/2022 e 28/06/2022.Ficam mantidas 
as demais cláusulas e condições não alteradas por este termo.
(a)11/07/22 – Edson Aníbal de Aquino Guedes Filho e Kleber Kikunaga

ADITAMENTO 
Aditamento 4.011.01/21.22  Exp.015/2021 - UL (I) P.E 031/2021
Contratada: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Objeto: Prestação de serviço, implantação e manutenção de telefonia 
fixa

Aditamento: Fica prorrogado o prazo, pelo período de mais 12 (doze) 
meses, a contar do termo final de sua vigência, com fundamento 
no artigo 57, inciso II, da Lei 8.666/93. As despesas decorrentes da 

execução deste termo de aditamento serão suportadas pelas dotações 
orçamentárias nºs 02.04.01.10.302.0003.2191.01.3.3.90.39.58, 02.0
4.03.10.304.0003.2196.05.3.3.90.39.58, 02.04.05.10.302.0003.2192.
05.3.3.90.39.58, 02.04.06.10.301.0003.2194.05.3.3.90.39.58 e 02.16
.02.04.122.0007.2228.01.3.3.90.39.58, conforme Notas de Empenho 
nºs 00204/2022-01, 00205/2022-01, 00206/2022-01, 00207/2022-01, 
emitidas em 11/01/2022 e nota de empenho nº 00287/2022-01, emitida 
em 12/01/2022. Ficam mantidas as demais cláusulas e condições não 
alteradas por este termo.
(a)18/05/22 – Bruno de Moraes Castro, Maria Thereza Ferreira Cyrino, 
Rosana Gravena, Rones Alves Machado Portela e Ricardo José Figueira

ADITAMENTO 
Aditamento 1.019.01/21.22  Exp.011/2017 - DA/SS
Contratada: ASSOCIAÇÃO CASA FONTE DA VIDA
Objeto: Execução de serviços médico-hospitalares e ambulatoriais, a 
serem prestados a qualquer indivíduo que deles necessite, observada a 
sistemática de referência e contra referência do Sistema Único de Saúde 
– SUS, sem prejuízo da observância do Sistema Regulador do Município
Aditamento: Fica prorrogado o prazo, pelo período de mais 12 (doze) 
meses, a contar do termo final de sua vigência, com fundamento 
no artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93. As despesas decorrentes da 
execução deste termo de aditamento serão suportadas pelas dotações 
orçamentárias nºs 02.04.06.10.301.0003.2194.3.3.50.39.52, 02.04.05.1
0.302.0003.2192.3.3.50.39.52, 02.04.01.10.302.0003.2285.3.3.50.39.52 
e também pela dotação orçamentária nº 02.04.05.10.302.0003.2192.05
.3.3.50.39.52, conforme Nota de Empenho nº 08216/2022 – 01, emitida 
em 20/06/2022. Ficam mantidas as demais cláusulas e condições não 
alteradas por este termo.
(a)28/06/22 – Rosana Gravena e Pedro Guimarães
 
ADITAMENTO 
Aditamento 6.004.01/22.22 Exp.103/2021 - UL (I)  T.P 013/2021
Contratada: ALIANZA GERENCIAMENTO E ENGENHARIA EIRELI EPP
Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação 
do Canil Municipal, com fornecimento de mão de obra, materiais e 
equipamentos.
Aditamento: Fica aditado o valor do contrato em R$ 135.821,23 
(cento e trinta e cinco mil, oitocentos e vinte e um reais e vinte e três 
centavos), o que corresponde a 24,95% do valor do contrato, devido 
aos acréscimos diante das necessidades de readequações do projeto 
e das readequações apontadas pelo fiscal técnico.Fica suprimido o 
valor do contrato em R$ 28.834,26 (vinte e oito mil, oitocentos e trinta 
e quatro reais e vinte e seis centavos), o que corresponde a 4,38% do 
valor do contrato, devido à redução do quantitativo do item.As despesas 
decorrentes da execução deste termo de aditamento serão suportadas 
pela dotação orçamentária nº 02.13.01.15.451.0008.2039.01.4.4.90.51.9
9, conforme Nota de Empenho nº 01632/2022-01, emitida em 01/02/2022. 
Após adição e supressão de valor das cláusulas 1.1 e 1.2, o valor total 
do contrato passará a ser de R$ 656.355,14 (seiscentos e cinquenta e 
seis mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e quatorze centavos).Ficam 
mantidas as demais cláusulas e condições não alteradas por este termo.
(a)07/07/22 – Claude Mary de Moura- Secretária de Meio Ambiente e 
Zeladoria Urbana

ADITAMENTO
Aditamento 6.006.01/22.22 Exp.104/2021 - UL (I)  T.P 012/2021
Contratada: ALIANZA GERENCIAMENTO E ENGENHARIA EIRELI EPP
Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma do Centro 
de Convivência do Idoso – Viva Vida
Aditamento: Fica aditado o valor do contrato em R$ 117.122,25 (cento e 
dezessete mil, cento e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos), o que 
corresponde a 48,30% do valor do contrato, devido aos acréscimos diante 
das necessidades de readequações do projeto e das readequações 
apontadas pelo fiscal técnico. Fica suprimido o valor do contrato 
em R$ 12.760,94 (doze mil, setecentos e sessenta reais e noventa e 
quatro centavos), o que corresponde a 5,26% do valor do contrato, 
devido à redução do quantitativo de itens. As despesas decorrentes da 
execução deste termo de aditamento serão suportadas pela dotação 
orçamentária nº 02.09.02.08.241.0005.2048.01.4.4.90.51.91, conforme 
Nota de Empenho nº 08637/2022-01, emitida em 29/06/2022. Após 
adição e supressão de valor das cláusulas 1.1 e 1.2, o valor total do 
contrato passará a ser de R$ 346.865,22 (trezentos e quarenta e seis 
mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos). Ficam 
mantidas as demais cláusulas e condições não alteradas por este termo.
(a)05/07/22 – Juliana Pinheiro Dualibi- Secretária de Assistência Social
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ADITAMENTO
Aditamento 6.013.04/21.22 Exp.061/2021 - UL (I)  CR 001/2021
Contratada: ALEX HENRIQUE CRUZ EIRELI EPP
Objeto: Contratação de empresa especializada com material, mão de 
obra e equipamentos para a execução de reforma de regularização de 
AVCB – Reforma de Elétrica e Sistema de Segurança contra incêndio 
das Creches Lindolpho Moreira, Maria de Nazaré II e Johery Correa de 
Azevedo.
Aditamento: Fica aditado o prazo, pelo período de mais 90 (noventa) 
dias, a contar do termo final da sua vigência, com fundamento no artigo 
57, § 1º, inciso III da Lei 8.666/93.Ficam mantidas as demais cláusulas e 
condições não alteradas por este termo.
(a)08/07/22 – Maria Thereza Ferreira Cyrino e Alex Henrique Cruz

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO
Expediente nº 068/2022- GAB/SME
Vem-nos para manifestação o Expediente nº 068/2022 – GAB/SME 
referente ao credenciamento firmado com o Sr. SILAS FERNANDES DA 
CRUZ, cujo objeto é o credenciamento de interessados em apresentar 
propostas de oficinas no Programa de Educação em Tempo Integral. 
Segundo noticiado, houve erro quando da formalização do aditamento 
de contrato nº 3.053.01/22.22. Trata-se de mero erro formal, eis 
que na cláusula 1.1, constou o aditamento de valor com percentual 
de 6,8962%, entretanto o correto é de 5,2488%. Constou também 
que o contrato passaria a ter o valor de R$ 16.353,52 (dezesseis 
mil, trezentos e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos), 
entretanto o valor correto total é de R$ 21.154,95 (vinte e um mil, cento 
e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos). Considerando 
que não há que se impor à contratada o ônus de novamente enviar 
representante para formalização de termo de rerratificação, haja vista 
que não concorreram para o erro cometido e nem tampouco deste 
se beneficiaram de forma alguma, há que se providenciar a correção 
unilateral do instrumento contratual, eis que de responsabilidade da 
Administração. Assim, determino a retificação do citado instrumento 
nos seguintes moldes: “Retificação do percentual aditado, onde se lê 
6,8962%, leia-se 5,2488%.”. “Retificação do valor total do contrato, onde 
se lê R$ 16.353,52 (dezesseis mil, trezentos e cinquenta e três reais 
e cinquenta centavos), leia-se R$ 21.154,95 (vinte e um mil, cento e 
cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos).” Outrossim, ratifico 
todas as demais condições estabelecidas no instrumento original e não 
retificadas por este termo. Publique-se extrato do presente, notificando 
formalmente a contratada de seu teor.
(a) 08/07/22 – Maria Thereza Ferreira Cyrino – Secretária de Educação

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO
Contrato 4.010.00/2020
Expediente nº 147/2019 GL (I) TP 017/2019
Vem-nos para manifestação o Expediente nº 147/2019 – GL (I) referente 
ao Contrato firmado com a empresa VM ENGENHARIA DE RECURSOS 
HÍDRICOS LTDA, cujo objeto é a contratação de empresa para a revisão 
do plano de saneamento básico e gestão integrada de resíduos sólidos.
Segundo noticiado, houve erro quando da formalização do termo de 
aditamento nº 4.010.03/20.22. Trata-se de mero erro formal, eis que 
constou o ano da Tomada de Preços como sendo 2020, entretanto o 
correto é 2019. Considerando que não há que se impor à contratada o 
ônus de novamente enviar representante para formalização de termo 
de rerratificação, haja vista que não concorreram para o erro cometido 
e nem tampouco deste se beneficiaram de forma alguma, há que se 
providenciar a correção unilateral do instrumento contratual, eis que de 
responsabilidade da Administração. Assim, determino a retificação do 
citado instrumento nos seguintes moldes“Retificação do ano da Tomada 
de Preços, para que conste o correto, qual seja, 2019, ficando TP nº 
017/2019”.Outrossim, ratifico todas as demais condições estabelecidas 
no instrumento original e não retificadas por este termo.
(a)08/07/22 – Claude Mary de Moura- Secretária de Meio Ambiente e 
Zeladoria Urbana, Fuade Boaceff Filho- Secretário de Infraestrutura 
Municipal e Nelson Gonçalves Prianti Júnior- Presidente do SAAE
 
TERMO DE RERRATIFICAÇÃO
Contrato 9.240.00/2022
Expediente nº 059/2022 UL (III) P.E 101/2022
Vem-nos para manifestação o Expediente nº 059/2022 - UL (III) referente 
ao Pregão Eletrônico nº 101/2022, tendo se sagrado vencedora a 
empresa XAP COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI, 
cujo objeto é o fornecimento de pneus para máquinas.Segundo noticiado, 
houve erro quanto à vigência da ata de registro de preços. Trata-se de 
mero erro formal, eis que constou no Anexo IV, que o prazo de vigência 

da respectiva ata era de 12 (doze) meses, entretanto o prazo correto 
da ata é de 06 (seis) meses. Considerando que não há que se impor ao 
contratado o ônus de novamente enviar representante para formalização 
de termo de rerratificação, haja vista que não concorreram para o erro 
cometido e nem tampouco deste se beneficiaram de forma alguma, há 
que se providenciar a correção unilateral do instrumento contratual, 
eis que de responsabilidade da Administração. Assim, determino a 
retificação do citado instrumento nos seguintes moldes:“Retificação 
quanto ao à vigência no Anexo IV da ata de registro de preços para que 
conste a correta, qual seja 06 (seis) meses.”Outrossim, ratifico todas as 
demais condições estabelecidas no instrumento original e não retificadas 
por este termo.Publique-se extrato do presente, notificando formalmente 
a contratada de seu teor.
(a)08/07/22 – Fuade Boaceff Filho- Secretário de Infraestrutura Municipal
 
TERMO DE RERRATIFICAÇÃO
Contrato 9.238.00/2022
Expediente nº 059/2022 UL(I) P.E 101/2022
Vem-nos para manifestação o Expediente nº 059/22 - UL (I) referente ao 
Pregão Eletrônico nº 101/2022, tendo se sagrado vencedora a empresa 
VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA, cujo objeto é o fornecimento 
de pneus para máquinas.Segundo noticiado, houve erro quanto à 
vigência da ata de registro de preços. Trata-se de mero erro formal, 
eis que constou no Anexo IV, que o prazo de vigência da respectiva 
ata era de 12 (doze) meses, entretanto o prazo correto da ata é de 06 
(seis) meses. Considerando que não há que se impor ao contratado o 
ônus de novamente enviar representante para formalização de termo 
de rerratificação, haja vista que não concorreram para o erro cometido 
e nem tampouco deste se beneficiaram de forma alguma, há que se 
providenciar a correção unilateral do instrumento contratual, eis que 
de responsabilidade da Administração. Assim, determino a retificação 
do citado instrumento nos seguintes moldes:“Retificação quanto ao à 
vigência no Anexo IV da ata de registro de preços para que conste a 
correta, qual seja 06 (seis) meses.”Outrossim, ratifico todas as demais 
condições estabelecidas no instrumento original e não retificadas por 
este termo.
(a)08/07/22 – Fuade Boaceff Filho- Secretário de Infraestrutura Municipal

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO
Contrato 9.230.00/2022
Expediente nº 060/2022 UL(I) P.E 099/2022
Vem-nos para manifestação o Expediente nº 060/22 - UL (I), referente ao 
Pregão Eletrônico nº 099/2022, tendo se sagrado vencedora a empresa 
VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA, cujo objeto é o fornecimento 
de pneus para veículos leves.Segundo noticiado, houve erro quanto 
à vigência da ata de registro de preços. Trata-se de mero erro formal, 
eis que constou no Anexo IV, que o prazo de vigência da respectiva 
ata era de 12 (doze) meses, entretanto o prazo correto da ata é de 06 
(seis) meses.Considerando que não há que se impor ao contratado o 
ônus de novamente enviar representante para formalização de termo 
de rerratificação, haja vista que não concorreram para o erro cometido 
e nem tampouco deste se beneficiaram de forma alguma, há que se 
providenciar a correção unilateral do instrumento contratual, eis que 
de responsabilidade da Administração. Assim, determino a retificação 
do citado instrumento nos seguintes moldes:“Retificação quanto ao à 
vigência no Anexo IV da ata de registro de preços para que conste a 
correta, qual seja 06 (seis) meses.”Outrossim, ratifico todas as demais 
condições estabelecidas no instrumento original e não retificadas por 
este termo.
(a)08/07/22 – Fuade Boaceff Filho- Secretário de Infraestrutura Municipal

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO
Contrato 9.233.00/2022
Expediente nº 061/2022 UL(I) P.E 100/2022

Vem-nos para manifestação o Expediente nº 061/22 - UL (I) referente ao 
Pregão Eletrônico nº 100/2022, tendo se sagrado vencedora a empresa 
VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA, cujo objeto é o fornecimento 
de pneus, câmaras de ar e protetores de câmara de ar automotivos, 
para manutenção da frota da secretaria de infraestrutura, no município 
de Jacareí, para veículos pesados.Segundo noticiado, houve erro na 
formalização da ata de registro de preços. Trata-se de mero erro formal, 
eis que constou o CEP da contratada como sendo 89.066-510, entretanto 
o correto é 89.066-301. Houve erro também quanto a vigência no Anexo 
IV, constando 12 (doze) meses, entretanto o prazo correto da ata é de 
06 (seis) meses.Considerando que não há que se impor ao contratado 
o ônus de novamente enviar representante para formalização de termo 
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de rerratificação, haja vista que não concorreram para o erro cometido 
e nem tampouco deste se beneficiaram de forma alguma, há que se 
providenciar a correção unilateral do instrumento contratual, eis que de 
responsabilidade da Administração. Assim, determino a retificação do 
citado instrumento nos seguintes moldes:“Retificação quanto ao CEP da 
contratada e à vigência no Anexo IV da ata de registro de preços para 
que constem os corretos respectivamente, quais sejam 89.066-301 e 06 
(seis) meses.”
Outrossim, ratifico todas as demais condições estabelecidas no 
instrumento original e não retificadas por este termo.
(a)08/07/22 – Fuade Boaceff Filho- Secretário de Infraestrutura Municipal

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO
Contrato 9.241.00/2022
Expediente nº 059/2022 UL(IV) P.E 101/2022
Vem-nos para manifestação o Expediente nº 059/2022 - UL (IV) referente 
ao Pregão Eletrônico nº 101/2022, tendo se sagrado vencedora a 
empresa CHEVROMAIS COMÉRCIO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E 
LUBRIFICANTES LTDA, cujo objeto é o fornecimento de pneus para 
máquinas.Segundo noticiado, houve erro quanto à vigência da ata de 
registro de preços. Trata-se de mero erro formal, eis que constou no Anexo 
IV, que o prazo de vigência da respectiva ata era de 12 (doze) meses, 
entretanto o prazo correto da ata é de 06 (seis) meses.Considerando 
que não há que se impor ao contratado o ônus de novamente enviar 
representante para formalização de termo de rerratificação, haja vista 
que não concorreram para o erro cometido e nem tampouco deste 
se beneficiaram de forma alguma, há que se providenciar a correção 
unilateral do instrumento contratual, eis que de responsabilidade da 
Administração. Assim, determino a retificação do citado instrumento 
nos seguintes moldes:“Retificação quanto ao à vigência no Anexo IV da 
ata de registro de preços para que conste a correta, qual seja 06 (seis) 
meses.”Outrossim, ratifico todas as demais condições estabelecidas no 
instrumento original e não retificadas por este termo.Publique-se extrato 
do presente, notificando formalmente a contratada de seu teor.
(a)08/07/22 – Fuade Boaceff Filho- Secretário de Infraestrutura Municipal

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO
Contrato 9.236.00/2022
Expediente nº 061/2022 UL(IV) P.E 100/2022
Vem-nos para manifestação o Expediente nº 061/2022 - UL (IV) referente 
ao Pregão Eletrônico nº 100/2022, tendo se sagrado vencedora a 
empresa CHEVROMAIS COMÉRCIO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS 
E LUBRIFICANTES LTDA, cujo objeto é o fornecimento de pneus, 
câmaras de ar e protetores de câmara de ar automotivos, para 
manutenção da frota da secretaria de infraestrutura, no município de 
Jacareí, para veículos pesados.Segundo noticiado, houve erro quanto 
à vigência da ata de registro de preços. Trata-se de mero erro formal, 
eis que constou no Anexo IV, que o prazo de vigência da respectiva 
ata era de 12 (doze) meses, entretanto o prazo correto da ata é de 06 
(seis) meses.Considerando que não há que se impor ao contratado o 
ônus de novamente enviar representante para formalização de termo 
de rerratificação, haja vista que não concorreram para o erro cometido 
e nem tampouco deste se beneficiaram de forma alguma, há que se 
providenciar a correção unilateral do instrumento contratual, eis que 
de responsabilidade da Administração. Assim, determino a retificação 
do citado instrumento nos seguintes moldes: “Retificação quanto ao à 
vigência no Anexo IV da ata de registro de preços para que conste a 
correta, qual seja 06 (seis) meses.”Outrossim, ratifico todas as demais 
condições estabelecidas no instrumento original e não retificadas por 
este termo.Publique-se extrato do presente, notificando formalmente a 
contratada de seu teor.
(a)08/07/22 – Fuade Boaceff Filho- Secretário de Infraestrutura Municipal

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO
Contrato 9.234.00/2022
 Expediente nº 061/2022 UL(I) P.E 100/2022
Vem-nos para manifestação o Expediente nº 061/2022 - UL (II) referente 
ao Pregão Eletrônico nº 100/2022, tendo se sagrado vencedora a 
empresa ZEUS COMERCIAL EIRELI, cujo objeto é o fornecimento de 
pneus, câmaras de ar e protetores de câmara de ar automotivos, para 
manutenção da frota da secretaria de infraestrutura, no município de 
Jacareí, para veículos pesados.Segundo noticiado, houve erro quanto 
à vigência da ata de registro de preços. Trata-se de mero erro formal, 
eis que constou no Anexo IV, que o prazo de vigência da respectiva 
ata era de 12 (doze) meses, entretanto o prazo correto da ata é de 06 
(seis) meses.Considerando que não há que se impor ao contratado o 
ônus de novamente enviar representante para formalização de termo 

de rerratificação, haja vista que não concorreram para o erro cometido 
e nem tampouco deste se beneficiaram de forma alguma, há que se 
providenciar a correção unilateral do instrumento contratual, eis que 
de responsabilidade da Administração. Assim, determino a retificação 
do citado instrumento nos seguintes moldes:“Retificação quanto ao à 
vigência no Anexo IV da ata de registro de preços para que conste a 
correta, qual seja 06 (seis) meses.”Outrossim, ratifico todas as demais 
condições estabelecidas no instrumento original e não retificadas por 
este termo.Publique-se extrato do presente, notificando formalmente a 
contratada de seu teor.
(a)08/07/22 – Fuade Boaceff Filho- Secretário de Infraestrutura Municipal

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO
Contrato 9.210.00/2022
Expediente nº 052/2022 UL(I) P.E 095/2022
Vem-nos para manifestação o Expediente nº 052/22 - UL (I), referente ao 
Pregão Eletrônico nº 095/2022, tendo se sagrado vencedora a empresa 
CENTRO OESTE ASFALTOS S/A, cujo objeto é o fornecimento de 
emulsão asfáltica RL-1C, para execução de obras e na manutenção de 
vias pavimentadas no município de Jacareí.Segundo noticiado, houve 
erro quanto à vigência da ata de registro de preços. Trata-se de mero 
erro formal, eis que constou no Anexo IV, que o prazo de vigência da 
respectiva ata era de 12 (doze) meses, entretanto o prazo correto da 
ata é de 06 (seis) meses.Considerando que não há que se impor ao 
contratado o ônus de novamente enviar representante para formalização 
de termo de rerratificação, haja vista que não concorreram para o erro 
cometido e nem tampouco deste se beneficiaram de forma alguma, há 
que se providenciar a correção unilateral do instrumento contratual, 
eis que de responsabilidade da Administração. Assim, determino a 
retificação do citado instrumento nos seguintes moldes:“Retificação 
quanto ao à vigência no Anexo IV da ata de registro de preços para que 
conste a correta, qual seja 06 (seis) meses.”Outrossim, ratifico todas as 
demais condições estabelecidas no instrumento original e não retificadas 
por este termo.Publique-se extrato do presente, notificando formalmente 
a contratada de seu teor.
(a)08/07/22 – Fuade Boaceff Filho- Secretário de Infraestrutura Municipal

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO
Contrato 9.232.00/2022
Expediente nº 060/2022 UL(III) P.E 099/2022
Vem-nos para manifestação o Expediente nº 060/20 - UL (III), referente 
ao Pregão Eletrônico nº 099/2022, tendo se sagrado vencedora a 
empresa RC2 PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, cujo objeto é o 
fornecimento de pneus para veículos leves.Segundo noticiado, houve 
erro quanto à vigência da ata de registro de preços. Trata-se de mero 
erro formal, eis que constou no Anexo IV, que o prazo de vigência da 
respectiva ata era de 12 (doze) meses, entretanto o prazo correto da 
ata é de 06 (seis) meses.Considerando que não há que se impor ao 
contratado o ônus de novamente enviar representante para formalização 
de termo de rerratificação, haja vista que não concorreram para o erro 
cometido e nem tampouco deste se beneficiaram de forma alguma, há 
que se providenciar a correção unilateral do instrumento contratual, 
eis que de responsabilidade da Administração. Assim, determino a 
retificação do citado instrumento nos seguintes moldes:“Retificação 
quanto ao à vigência no Anexo IV da ata de registro de preços para que 
conste a correta, qual seja 06 (seis) meses.”Outrossim, ratifico todas as 
demais condições estabelecidas no instrumento original e não retificadas 
por este termo.Publique-se extrato do presente, notificando formalmente 
a contratada de seu teor.
(a)08/07/22 – Fuade Boaceff Filho- Secretário de Infraestrutura Municipal

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO
Contrato 9.231.00/2022
Expediente nº 060/2022 UL(II) P.E 099/2022
Vem-nos para manifestação o Expediente nº 060/2022 - UL (II), referente 
ao Pregão Eletrônico nº 099/2022, tendo se sagrado vencedora a 
empresa BAVIERA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, cujo objeto é o 
fornecimento de pneus para veículos leves.Segundo noticiado, houve 
erro quanto à vigência da ata de registro de preços. Trata-se de mero 
erro formal, eis que constou no Anexo IV, que o prazo de vigência da 
respectiva ata era de 12 (doze) meses, entretanto o prazo correto da 
ata é de 06 (seis) meses.Considerando que não há que se impor ao 
contratado o ônus de novamente enviar representante para formalização 
de termo de rerratificação, haja vista que não concorreram para o erro 
cometido e nem tampouco deste se beneficiaram de forma alguma, há 
que se providenciar a correção unilateral do instrumento contratual, 
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eis que de responsabilidade da Administração. Assim, determino a 
retificação do citado instrumento nos seguintes moldes:“Retificação 
quanto ao à vigência no Anexo IV da ata de registro de preços para que 
conste a correta, qual seja 06 (seis) meses.”Outrossim, ratifico todas as 
demais condições estabelecidas no instrumento original e não retificadas 
por este termo.Publique-se extrato do presente, notificando formalmente 
a contratada de seu teor.
(a)12/07/22 – Fuade Boaceff Filho- Secretário de Infraestrutura Municipal

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO
Contrato 9.239.00/2022
Expediente nº 059/2022 UL(II) P.E 101/2022
Vem-nos para manifestação o Expediente nº 059/2022 - UL (II) referente 
ao Pregão Eletrônico nº 101/2022, tendo se sagrado vencedora a 
empresa COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA, cujo 
objeto é o fornecimento de pneus para máquinas.Segundo noticiado, 
houve erro quanto à vigência da ata de registro de preços. Trata-se de 
mero erro formal, eis que constou no Anexo IV, que o prazo de vigência 
da respectiva ata era de 12 (doze) meses, entretanto o prazo correto 
da ata é de 06 (seis) meses.Considerando que não há que se impor ao 
contratado o ônus de novamente enviar representante para formalização 
de termo de rerratificação, haja vista que não concorreram para o erro 
cometido e nem tampouco deste se beneficiaram de forma alguma, há 
que se providenciar a correção unilateral do instrumento contratual, 
eis que de responsabilidade da Administração. Assim, determino a 
retificação do citado instrumento nos seguintes moldes:“Retificação 
quanto ao à vigência no Anexo IV da ata de registro de preços para que 
conste a correta, qual seja 06 (seis) meses.”Outrossim, ratifico todas as 
demais condições estabelecidas no instrumento original e não retificadas 
por este termo.Publique-se extrato do presente, notificando formalmente 
a contratada de seu teor.
(a)08/07/22 – Fuade Boaceff Filho- Secretário de Infraestrutura Municipal

TERMO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS
Expediente nº 035/2021 - DA/SS (III)
Pregão Eletrônico n° 89/2021
Objeto: Registro de preços para fornecimento de medicamentos – grupo 
14.
Vem-nos para manifestação o Expediente nº 035/2021 - DA/SS (III) que 
trata de Registro de preços para fornecimento de medicamentos – grupo 
14, tendo se sagrado vencedora do item 09, a empresa WERBRAN 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, com nº 9.299.00/2021.
Ocorre que, conforme noticiado nos autos, a detentora apresentou 
pedido de reequilíbrio econômico-financeiro sob o fundamento 
de baixa disponibilidade ou mesmo a não oferta de matéria prima 
internacional que configurou um problema de grande dimensão. Todos 
os contratempos causaram reajustes no preço dos medicamentos 
prejudicando a entrega total do item. Alternativamente, a detentora 
requer o cancelamento amigável da ata. Após análise da Procuradoria, 
entendeu-se pela impossibilidade do reequilíbrio econômico-financeiro, 
por não ser admissível no sistema de registro de preços, conforme 
entendimento jurisprudencial do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo. Por outro lado, entendeu-se pela possibilidade de cancelamento 
da ata, o que foi ratificado pela Secretaria Gestora. Assim, considerando 
todo o exposto, com fundamento no artigo 19, inciso I, do Decreto 
nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, fica CANCELADO o registro de 
preços nº 9.299.00/2021, cuja vencedora foi a empresa WERBRAN 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Notifique-se a empresa 
e publique-se resumidamente o extrato deste despacho, sendo que, em 
virtude dos fatos, deixo de atribuir eficácia suspensiva a eventual recurso 
que venha a ser interposto, nos termos do artigo 109, § 2º, da Lei de 
Licitações.
 (a)08/07/22 – Rosana Gravena- Secretária de Saúde

TERMO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS
Expediente nº 082/2021 – DA/SS (I)
Pregão Eletrônico n° 147/2021
Objeto: Registro de preços para fornecimento de materiais hospitalares 
– grupo 11.

Vem-nos para manifestação o Expediente nº 082/2021 – DA/SS (I) que 
trata de registro de preços para fornecimento de materiais hospitalares 
– grupo 11, tendo se sagrado vencedora no item 02, a empresa JM 
GOL HOSPITALAR LTDA, com nº 9.521.00/2021.Ocorre que, conforme 

noticiado nos autos, a detentora apresentou pedido de cancelamento da 

ata sob o fundamento de disparidade de preços impulsionada pela crise, 
acarretando desequilíbrio econômico-financeiro ao contrato, causando 
prejuízo aos cofres da empresa. Após análise da Procuradoria, entendeu-
se pela possibilidade de cancelamento da ata, o que foi também decidido 
pela Secretaria Gestora. Assim, considerando todo o exposto, com 
fundamento no artigo 21, inciso II, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro 
de 2013, fica CANCELADO o registro de preços 9.521.00/2021, cuja 
vencedora do item 02, foi a empresa JM GOL HOSPITALAR LTDA. 
Notifique-se a empresa e publique-se resumidamente o extrato deste 
despacho, sendo que, em virtude dos fatos, deixo de atribuir eficácia 
suspensiva a eventual recurso que venha a ser interposto, nos termos 
do artigo 109, § 2º, da Lei de Licitações.
(a)07/07/22 – Rosana Gravena- Secretária de Saúde e Maria Thereza 
Ferreira Cyrino- Secretária Municipal de Educação
 
TERMO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS
Expediente nº 048/2021 – DA/SS (V)
Pregão Eletrônico n° 95/2021
Objeto: Registro de preços para fornecimento de medicamentos – grupo 
16.
Vem-nos para manifestação o Expediente nº 048/2021 – DA/SS (V) que 
trata de registro de preços para fornecimento de medicamentos – grupo 
16, tendo se sagrado vencedora do item 08, a empresa INOVAMED 
HOSPITALAR LTDA, com nº 9.320.00/2021.Ocorre que, conforme 
noticiado nos autos, a detentora apresentou pedido de reequilíbrio 
econômico-financeiro sob o fundamento de aumentos consideráveis de 
preço devido a problemas de importação, que estão atingindo toda a 
indústria farmacêutica, em decorrência da suspensão de exportações 
de insumos (princípios ativos) de medicamentos por outros países, as 
quais não há previsão de normalização, em decorrência das medidas 
adotadas para combate ao COVID-19 em todo mundo. Alternativamente, 
a detentora requer o cancelamento amigável da ata. Após análise 
da Procuradoria, entendeu-se pela impossibilidade do reequilíbrio 
econômico-financeiro, por não ser admissível no sistema de registro de 
preços, conforme entendimento jurisprudencial do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo. Por outro lado, entendeu-se pela possibilidade de 
cancelamento da ata, o que foi ratificado pela Secretaria Gestora.Assim, 
considerando todo o exposto, com fundamento no artigo 19, inciso I, 
do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, fica CANCELADO 
o registro de preços nº 9.320.00/2021, cuja vencedora foi a empresa 
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. Notifique-se a empresa e publique-se 
resumidamente o extrato deste despacho, sendo que, em virtude dos 
fatos, deixo de atribuir eficácia suspensiva a eventual recurso que venha 
a ser interposto, nos termos do artigo 109, § 2º, da Lei de Licitações.
(a)07/07/22 – Rosana Gravena- Secretária de Saúde
 
TERMO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS
Expediente nº 071/2021 - DA/SS (II)
Pregão Eletrônico n° 161/2021
Objeto: Registro de preços para fornecimento de medicamentos – grupo 
27.
Vem-nos para manifestação o Expediente nº 071/2021 - DA/SS (II) que 
trata de registro de preços para fornecimento de medicamentos – grupo 
27, tendo se sagrado vencedora dos itens 09 e 10, a empresa INOVAMED 
HOSPITALAR LTDA, com nº 9.532.00/2021.Ocorre que, conforme 
noticiado nos autos, a detentora apresentou pedido de reequilíbrio 
econômico-financeiro sob o fundamento de aumentos consideráveis de 
preço devido a problemas de importação, que estão atingindo toda a 
indústria farmacêutica, em decorrência da suspensão de exportações 
de insumos (princípios ativos) de medicamentos por outros países, as 
quais não há previsão de normalização, em decorrência das medidas 
adotadas para combate ao COVID-19 em todo mundo. Alternativamente, 
a detentora requer o cancelamento amigável da ata. Após análise 
da Procuradoria, entendeu-se pela impossibilidade do reequilíbrio 
econômico-financeiro, por não ser admissível no sistema de registro de 
preços, conforme entendimento jurisprudencial do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo. Por outro lado, entendeu-se pela possibilidade de 
cancelamento da ata, o que foi ratificado pela Secretaria Gestora. Assim, 
considerando todo o exposto, com fundamento no artigo 19, inciso I, 
do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, fica CANCELADO 
o registro de preços nº 9.532.00/2021, cuja vencedora foi a empresa 
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. Notifique-se a empresa e publique-se 
resumidamente o extrato deste despacho, sendo que, em virtude dos 
fatos, deixo de atribuir eficácia suspensiva a eventual recurso que venha 
a ser interposto, nos termos do artigo 109, § 2º, da Lei de Licitações.
(a)07/07/22 – Rosana Gravena- Secretária de Saúde
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TERMO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS
Expediente nº 048/2021 – DA/SS (V)
Pregão Eletrônico n° 118/2021
Objeto: Registro de preços para fornecimento de medicamentos – grupo 
18.
Vem-nos para manifestação o Expediente nº 048/2021 – DA/SS (V) que 
trata de registro de preços para fornecimento de medicamentos – grupo 
18, tendo se sagrado vencedora do item 08, a empresa INOVAMED 
HOSPITALAR LTDA, com nº 9.399.00/2021.Ocorre que, conforme 
noticiado nos autos, a detentora apresentou pedido de reequilíbrio 
econômico-financeiro sob o fundamento de aumentos consideráveis de 
preço devido a problemas de importação, que estão atingindo toda a 
indústria farmacêutica, em decorrência da suspensão de exportações 
de insumos (princípios ativos) de medicamentos por outros países, as 
quais não há previsão de normalização, em decorrência das medidas 
adotadas para combate ao COVID-19 em todo mundo. Alternativamente, 
a detentora requer o cancelamento amigável da ata. Após análise 
da Procuradoria, entendeu-se pela impossibilidade do reequilíbrio 
econômico-financeiro, por não ser admissível no sistema de registro de 
preços, conforme entendimento jurisprudencial do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo. Por outro lado, entendeu-se pela possibilidade de 
cancelamento da ata, o que foi ratificado pela Secretaria Gestora.Assim, 
considerando todo o exposto, com fundamento no artigo 19, inciso I, 
do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, fica CANCELADO 
o registro de preços nº 9.399.00/2021, cuja vencedora foi a empresa 
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. Notifique-se a empresa e publique-se 
resumidamente o extrato deste despacho, sendo que, em virtude dos 
fatos, deixo de atribuir eficácia suspensiva a eventual recurso que venha 
a ser interposto, nos termos do artigo 109, § 2º, da Lei de Licitações.
(a)07/07/22 – Rosana Gravena- Secretária de Saúde

TERMO DE RESCISÃO BILATERAL
Ofício  nº 059/062/2011
Contrato nº 7.005.00/2011
Por este termo de rescisão bilateral, na melhor forma de direito, de 
um lado o MUNICÍPIO DE JACAREÍ, neste ato, por força do Decreto 
Municipal nº 01, de 02 de janeiro de 2017, representado pela gestora da 
contratação, Sra. GILIANI FORTES ROSSI, Secretária de Administração 
e Recursos Humanos, e de outro lado AMÉLIA DE CASTRO QUADRA, 
de comum acordo, com fundamento no artigo 79, inciso II, da Lei 
8666/93, RESCINDEM AMIGAVELMENTE o contrato nº 7.005.00/2011, 
cujo objeto é a locação do imóvel situado à Rua Waldemar Berardinelli, 
86, Setor 03, Centro, Jacareí/SP. Por meio deste termo, as partes 
acordam em rescindir o contrato de locação firmado em 31/08/2011, do 
imóvel localizado na Rua Waldemar Berardinelli, 86, Setor 03, Centro, 
Jacareí/SP.O LOCADOR declara que realizou vistoria no imóvel e 
recebeu as chaves, conforme “Termo de Entrega de Chaves”, assinado 
em 30/06/2022, acostado aos autos do processo.De comum acordo, foi 
determinado o valor de R$ 32.084,36 (trinta e dois mil, oitenta e quatro 
reais e trinta e seis centavos), como forma de ressarcimento para as 
reformas referentes ao referido imóvel, que será pago 10 (dez) dias após 
a assinatura do “Termo de Entrega de Chaves”, conforme especificado 
na notificação controle nº 97/22 – UCC.Por meio deste termo, após o 
pagamento do ressarcimento da cláusula 2.1., as partes acordam a 
plena quitação de todos os valores e obrigações pactuados, nada mais 
tendo a reclamar uma da outra, a qualquer título e em qualquer época, 
relativamente às obrigações assumidas no ajuste ora rescindido.Ficam 
mantidas as demais cláusulas e condições não alteradas por este termo.
(a)12/07/22 – Giliani Fortes Rossi e Amélia de Castro Quadra

TERMO DE RECISÃO BILATERAL
Expediente nº 060/2022 – GAB/SME
Contrato 3.058.00/2022
Por este termo de rescisão bilateral, na melhor forma de direito, de 
um lado o MUNICÍPIO DE JACAREÍ, neste ato, por força do Decreto 
Municipal nº 01, de 02 de janeiro de 2017, representado pela gestora 
da contratação, Sra. MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO, Secretária 
Municipal de Educação, e de outro lado PRISCILA BRITO MAIA, ambas 
já qualificadas nos autos do expediente em epígrafe, de comum acordo, 
com fundamento no artigo 79, inciso II, da Lei 8666/93, RESCINDEM 
AMIGAVELMENTE o contrato nº 3.058.00/2022, cujo objeto é a 
realização 
de Oficinas no âmbito educacional, cultural, esportivo, artístico, como 
EDUCADORES, dentro da grade de programação, desenvolvidas, nas 
EMEF’s e EMEIF’s participantes do Programa de Educação em Tempo 
Integral. Fica rescindido amigavelmente o contrato nº 3.058.00/2022, 
por solicitação das partes, e da ausência de quaisquer prejuízos ou 
danos futuros ao erário decorrentes da rescisão, bem como cessado, a 
partir de 22/07/2022, todos os efeitos, direitos e obrigações futuras dele 
advindos. As partes dão recíproca quitação para nada mais reclamar, 
seja a que título for ressalvados, no caso do contratado, eventuais 
valores referentes a prestação de serviços pendentes até aquela data.
(a)08/07/22 – Maria Thereza Ferreira Cyrino e Priscila Brito Maia

TERMO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE
Ata de registro de preço nº 9.019.00/2022 – Pregão Eletrônico 212/2022 
– Expediente 164/2021-UL (I), cujo objeto consiste em fornecimento de 
“pó de café”.
Extrato: “Fica a empresa Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios 
Soretto do Brasil Ltda, CNPJ 41.955.367/0001-46, notificada da 
Aplicação de Penalidade de Advertência, proferida no expediente 
da referida ata. Considerando que, no dia 13 de junho de 2022, as 
Secretarias de Administração e Recursos Humanos, Assistência Social 
e, Saúde acolheram o parecer jurídico nº 304/NCSC/PGM/2022 por 
seus próprios fundamentos, mantendo-se a decisão de aplicação de 
penalidade de advertência. Ressalta-se que o processo encontra-se 
com vista franqueada na unidade de Apoio Administrativo de Gestão de 
Contratos, situada à Praça dos Três Poderes, nº 73, Centro, Jacareí/SP, 
em dias úteis, das 08:30 às 16:30 horas.”
15/07/22 – Giliani Fortes Rossi – Secretária de Administração e Recursos 
Humanos, Juliana Pinheiro Dualib – Secretária de Assistência Social e 
Rosana Gravena – Secretária de Saúde

TERMO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE
Contrato de fornecimento nº 5.041.00/2021 – PE 210/2021 – Exp. 
161/2021-UL (IV), cujo objeto consiste na compra  de “memória 
secundária (SSD) e memória primária (RAM)”.
Extrato: “Fica a empresa Ederson Cunha de Sousa - Comércio de 
Informática, CNPJ 18.806.093/0001-01, notificada da Aplicação de 
Penalidade de Multa, proferida no expediente do referido contrato.”
Considerando que, no dia 08 de julho de 2022, a Secretaria de 
Administração e Recursos Humanos, acolheu o parecer jurídico nº 353/
CSP/PGM/2022 por seus próprios fundamentos, mantendo-se a decisão 
de aplicação de penalidade de multa. Ressalta-se que o processo 
encontra-se com vista franqueada na unidade de Apoio Administrativo 
de Gestão de Contratos, situada à Praça dos Três Poderes, nº 73, 
Centro, Jacareí/SP, em dias úteis, das 08:30 às 16:30 horas.”
15/07/22 – Giliani Forte Rossi – Secretária de Administração e Recursos 
Humanos

ALVARÁS
TERMO DE ORIENTAÇÃO No 19589/2022
Pelo presente Termo de Orientação, ADRIANA SORAIA, RG 304559532, 
proprietário do imóvel sito à Rua Aliança, Quadra Gleba B2, Lote 08, 
Bairro Quatro Ribeiros / Setor 03, em Jacareí/SP, CEP 12307-720, 
Inscrição Municipal 44132.51.85.0027.00.000, fica instruído a cumprir as 
exigências fiscais relacionadas a seguir:
Capinar, podar e limpar o terreno, retirar os restos de capina e poda, os 
inservíveis, os entulhos, os lixos e dar destino adequado, a fim de evitar 
a proliferação de insetos, vetores, animais sinantrópicos e peçonhentos. 
Obs. Os materiais retirados deverão ser entregues nos pontos de coletas 
oficiais.
Prazo de atendimento: 10 (dez) dias para os itens acima.
Em 06 de junho de 2022.

Autoridade sanitária: Elvis Fernando Souza, credencial no 27951

TERMO DE ORIENTAÇÃO No 19587/2022
Pelo presente Termo de Orientação, JOÃO FERNANDES DA SILVA, 
RG 6075746-2, proprietário do imóvel sito à Rua Aliança, Quadra UN, 
Lote 26, Bairro Quatro Ribeiros / Des 4, em Jacareí/SP, CEP 12307-720, 
Inscrição Municipal 44132.51.91.0889.00.000, fica instruído a cumprir as 
exigências fiscais relacionadas a seguir:
Capinar, podar e limpar o terreno, retirar os restos de capina e poda, os 
inservíveis, os entulhos, os lixos e dar destino adequado, a fim de evitar 
a proliferação de insetos, vetores, animais sinantrópicos e peçonhentos. 
Obs. Os materiais retirados deverão ser entregues nos pontos de coletas 
oficiais.
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Prazo de atendimento: 10 (dez) dias para os itens acima.
Em 06 de junho de 2022.
Autoridade sanitária: Elvis Fernando Souza, credencial no 27951

AUTO DE INFRAÇÃO No 2820/2022
Autuado: ANA DALVA DOS REIS, proprietário do imóvel sito à Rua José 
Carlos dos Santos, Quadra 33ª Lote 48, Parque dos Príncipes, em Jacareí/
SP, CEP 12310-049, Inscrição Municipal 44.132.33.23.0157.00.000, 
Infração: Descumprir atos emanados das autoridades sanitárias visando 
a aplicação da legislação pertinente a promoção, prevenção e proteção 
à saúde conforme lavrado no T.O. 19572/2022 de 25 de abril de 2022.
CONTRARIA a lei estadual 10083/1998, artigo 122, item XX – 
“Descumprir atos emanados das autoridades sanitárias visando a 
aplicação da legislação pertinente à promoção, prevenção e proteção à 
saúde” c/c lei municipal 3847/1996.
Autoridade sanitária: Elvis Fernando Souza, credencial no 27951.
Em 08 de junho de 2022.
O infrator poderá oferecer defesa ou impugnação do auto de 
infração no prazo de 10 (dez) dias contados de sua ciência, 
conforme legislação sanitária vigente.

AUTO DE INFRAÇÃO No 2818/2022
Autuado: JOÃO FERNANDES DA SILVA, proprietário do imóvel 
sito à Rua Aliança, Quadra: UN Lote: 26, Bairro Quatro Ribeiros / 
Desm Quatro, em Jacareí/SP, CEP 12307-720, Inscrição Municipal 
44132.51.91.0889.00.000, Infração: Descumpriu atos emanados das 
autoridades sanitárias visando a aplicação da legislação pertinente a 
promoção, prevenção e proteção à saúde conforme lavrado no T.O. no 
19587/2022 de 06 de junho de 2022.
CONTRARIA a lei estadual 10083/1998, artigo 122, item XX – 
“Descumprir atos emanados das autoridades sanitárias visando a 
aplicação da legislação pertinente à promoção, prevenção e proteção à 
saúde” c/c lei municipal 3847/1996.
Autoridade sanitária: Elvis Fernando Souza, credencial no 27951.
Em 23 de junho de 2022.
O infrator poderá oferecer defesa ou impugnação do auto de 
infração no prazo de 10 (dez) dias contados de sua ciência, 
conforme legislação sanitária vigente.

AUTO DE INFRAÇÃO No 2816/2022
Autuado: ADRIANA SORAIA BLOIS, proprietário do imóvel sito à 
Rua Aliança, Quadra: Gleba B2 Lote: 08, Bairro Quatro Ribeiros 
/ Setor 03, em Jacareí/SP, CEP 12307-720, Inscrição Municipal 
44132.51.85.0027.00.000, Infração: Descumpriu atos emanados das 
autoridades sanitárias visando a aplicação da legislação pertinente a 
promoção, prevenção e proteção à saúde conforme lavrado no T.O. no 
19589/2022 de 06 de junho de 2022.

CONTRARIA a lei estadual 10083/1998, artigo 122, item XX – 
“Descumprir atos emanados das autoridades sanitárias visando a 
aplicação da legislação pertinente à promoção, prevenção e proteção à 
saúde” c/c lei municipal 3847/1996.
Autoridade sanitária: Elvis Fernando Souza, credencial no 27951.
Em 23 de junho de 2022.
O infrator poderá oferecer defesa ou impugnação do auto de 
infração no prazo de 10 (dez) dias contados de sua ciência, 
conforme legislação sanitária vigente.

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE No 3611/2022
Autuado: MARIA GILDESIA AMARAL, RG 20.024514, proprietário 
do imóvel sito à Rua Aliança, Quadra UM Lote 29, Quatro Ribeiros / 
Desm. Quatro, em Jacareí/SP, CEP 12307-720, Inscrição Municipal 
44.132.51.91.0907.00.000, conforme Auto de Infração No 2810/2022 
lavrado em 16/03/2022.
Penalidade: ADVERTÊNCIA.
Autoridade sanitária: Suely Akemi F. F. da Silva, credencial no 23926.
Em 28 de junho de 2022.

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE No 3610/2022
Autuado: SANT’ANNA DO PEDREGULHO EMP’IM, CNPJ 
9642823000125, proprietário do imóvel sito à Rua Agostinho Rosa 
Toledo, n° 54, Altos de Santana, em Jacareí/SP, CEP 12306-766, 
Inscrição Municipal 44.114.61.85.0176.00.000, conforme Auto de 
Infração No 2808/2022 lavrado em 15/02/22.
Penalidade: MULTA – Valor R$ 3.000,00 (três mil reais).
Autoridade sanitária: Elvis Fernando Souza, credencial no 27.951.
Em 23 de junho de 2022.
O Autuado tem prazo de 10 (DEZ) dias para interpor recurso.

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SANITÁRIOS CONCLUÍDOS

No 48614/2021 – POLICLIN S/A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES
Conclusão: Auto de Infração No 2856/2021, Auto de Imposição de 
Penalidade No 3712/2022  MULTA, Notificação de Recolhimento de 
Multa No 1233/2022 – R$ 6.000,00 (seis mil reais).

No 23551/2022 – FRANCISCO IVONILDO RIBEIRO NASCIMENTO
Conclusão: Auto de Infração No 2733/2022, Auto de Imposição de 
Penalidade No 3527/2022  Advertência.

No 23559/2022 – JOSE LEITE PEREIRA
Conclusão: Auto de Infração No 2736/2022, Auto de Imposição de 
Penalidade No 3532/2022  Advertência.

FABIO SANTOS PRIANTI DE CARVALHO – Diretor DVS

EDITAIS
COMUNICADO N° 23, DE 13 DE JULHO DE 2022.
A Sra. MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO, Secretária Municipal de 
Educação, usando das atribuições legais e as que lhe foram delegadas, 
COMUNICA a todos os Professores Efetivos da Rede Municipal de 
Ensino, dos segmentos de Arte e Educação Física, que teremos saldo 
para atribuir como Carga Suplementar na próxima atribuição de Classes 
e/ou Aulas que ocorrerá de forma online, no dia 18/07/2022, às 08h30, 
via aplicativo ZOOM, através do link: https://us02web.zoom.us/j/880862
85482?pwd=eXJhRG8yM2tpZFRmQW9ydlFuY3NEQT09 
(Meeting ID: 880 8628 5482 e Passcode: 588540).

Jacareí, 13 de julho de 2022.
MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO
Secretária Municipal de Educação

ORIENTAÇÕES E CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DOS 
PROFESSORES E AGENTES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-
ADI´S CLASSIFICADOS NO PROCESSO SELETIVO Nº 17/2021, NOS 
TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 4.550/2001, ALTERADA PELA LEI 
MUNICIPAL Nº 6.225/2018.
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, por sua Secretária, Sra. 
MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO, no uso das suas atribuições 
legais, FAZ SABER a todos interessados, QUE A CONTRATAÇÃO DOS 
PROFESSORES E AGENTES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 
- ADI’S CLASSIFICADOS NO PROCESSO SELETIVO Nº 17/2021, 
se dará em conformidade com as disposições desta Orientação e nos 

termos da Lei Municipal nº 4.550/2001, alterada pela Lei Municipal nº 
6.225/2018.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. Para atribuição de classe e/ou aulas para Professor Substituto, que 
ocorrerá de forma online, no dia 18/07/2022, às 08h30, via aplicativo 
ZOOM, através do link: às 08h30, via aplicativo ZOOM, através do link: 
https://us02web.zoom.us/j/88086285482?pwd=eXJhRG8yM2tpZFRmQ
W9ydlFuY3NEQT09 
(Meeting ID: 880 8628 5482 e Passcode: 588540).
Processo Seletivo nº 17/2021, como segue:
1.2. Professor de Arte, ficam convocados todos os aprovados da 
listagem geral e todos os aprovados na cota PCD que não tiveram 
salas atribuídas;

2.  DA ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E/OU AULAS 
2.1. A atribuição de classe e/ou aulas respeitará a classificação final 
do Processo Seletivo nº 17/2021, sendo que, caso não haja mais 
aprovados, a chamada poderá retornar ao início da listagem para novo 
chamamento de aprovados.
2.2. A atribuição ocorrerá de forma online. O professor e/ou ADI deverá 
acessar o link disponibilizado no item 1., por meio de dispositivo com 
câmera e áudio. 
2.3. A presente convocação para a atribuição é realizada por meio do 
Boletim Oficial do Município, sendo de responsabilidade do candidato 
acompanhar as publicações. Não haverá convocação por meio diverso 

https://us02web.zoom.us/j/88086285482?pwd=eXJhRG8yM2tpZFRmQW9ydlFuY3NEQT09
https://us02web.zoom.us/j/88086285482?pwd=eXJhRG8yM2tpZFRmQW9ydlFuY3NEQT09
https://us02web.zoom.us/j/88086285482?pwd=eXJhRG8yM2tpZFRmQW9ydlFuY3NEQT09
https://us02web.zoom.us/j/88086285482?pwd=eXJhRG8yM2tpZFRmQW9ydlFuY3NEQT09
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do Boletim Oficial do Município.
2.4. No Ato da atribuição é obrigatória a apresentação de documento 
original, oficial e com foto, do professor e/ou ADI.
2.4.1 Os professores da Educação Especial que tiverem interesse em 
atuar como Intérprete de Libras, Transcritor Braile e na especialidade 
em Transtorno do Espectro Autista (TEA), deverão apresentar no ato da 
atribuição os seguintes documentos:
2.4.1.1. Atendimento Educacional Especializado - Deficiência Auditiva e 
Intérprete de Libras: a) Certificado de Proficiência em Libras expedido 
pelo MEC ou Pós-graduação em libras (Educação de surdos e/ou 
tradução e interpretação em libras) e;
b) Certificado de conclusão de curso de Libras de no mínimo 120 
(cento e vinte) horas, emitido por órgão reconhecido ou Habilitação/
Especialização em Deficiência Auditiva/Tradutor Intérprete de Libras/
Educação de surdos;
2.4.1.1.1. Não havendo Professor habilitado com pós-graduação e 
curso de Libras (120h) serão classificados os Professores que possuem 
apenas um dos dois, seguindo a classificação geral.
2.4.1.2. Atendimento Educacional Especializado - Deficiência Visual e 
Transcritor Braile:
a) Certificado de Braile com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas 
e;
b) Certificado de Soroban com carga horária mínima de 30 (trinta) horas.

2.4.1.3. Atendimento Educacional Especializado – Transtorno do 
Espectro Autista (TEA):
a) Pós-Graduação em Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou Pós-
Graduação em Educação Especial ou Inclusiva, desde que contenha 
expressamente no Diploma/Certificado a disciplina Transtorno do 
Espectro Autista (TEA). 
2.5. Na impossibilidade do comparecimento do candidato, a atribuição 
poderá ser feita mediante a apresentação da procuração (original) com 
firma reconhecida ou por instrumento público (registro em cartório) e 
documento original, oficial e com foto do procurador.
2.6. As classes e/ou aulas disponíveis, serão divulgadas no Portal da 
Educação (https://educajacarei.com.br/), na sexta-feira da semana 
anterior ao da Atribuição, para conhecimento dos interessados.

3. DA DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA PARA 
CONTRATAÇÃO
3.1. Os candidatos que atribuírem classe e/ou aulas deverão acessar 
o formulário “Contratações Temporárias” via AtendeBem Online (https://
siap.jacarei.sp.gov.br/pmjacarei/websis/siapegov/administrativo/gpro/
gpro_index.php?id=3), impreterivelmente até 03 (três) dias úteis após 
a atribuição, a contar do 1º dia útil subsequente à atribuição, e anexar 
os seguintes documentos, que deverão ser apresentados no original 
quando do comparecimento ao Centro do Servidor Municipal:

DOCUMENTO DESCRIÇÃO

1) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) Página da foto.

2) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) Página da Qualificação Civil.

3) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) Página do Registro do 1º emprego ou página em branco caso não tenha registro.

4) RG Frente e verso, não substituível pela CNH.

5) CPF

6) PIS/PASEP ou Extrato CNIS Substituível pelo extrato CNIS, emitido através do link: https://meu.inss.gov.br/#/login

7) Título de Eleitor

8) Comprovante da última votação Substituível pela Certidão de Quitação Eleitoral, emitida através do link: https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-
-eleitoral

9) Comprovante de Endereço recente Emissão máxima de 90 dias, sendo água, luz ou telefone.

10) Comprovante de Escolaridade

ADI: Histórico Escolar ou Diploma de Ensino Médio. 
Professor (Ensino Fundamental, Educação Infantil, EJA): Diploma/Certificado de Conclusão do Curso Superior em Pedagogia 
(Licenciatura Plena), com data da colação de grau (anterior à contratação), em papel timbrado e com o CNPJ do emitente e emis-

são máxima anterior a 01 ano da contratação. 
Professor (Educação Física): Diploma/Certificado de Conclusão do Curso Superior em Educação Física (Licenciatura Plena), com 

data da colação de grau (anterior à contratação), em papel timbrado e com o CNPJ do emitente e emissão máxima anterior a 01 
ano da contratação. 

Professor (Artes): Diploma/Certificado de Conclusão do Curso Superior em Artes (Licenciatura Plena), com data da colação de 
grau (anterior à contratação), em papel timbrado e com o CNPJ do emitente e emissão máxima anterior a 01 ano da contratação. 

Professor (Educação Especial): 
1) Atendimento Educacional Especializado: Diploma/Certificado de Conclusão do Curso Superior em Educação Especial ou Curso 

Superior em Pedagogia com habilitação ou especialização (mínimo 120h) em Educação Especial, com data da colação de grau 
(anterior à contratação), em papel timbrado e com o CNPJ do emitente e emissão máxima anterior a 01 ano da contratação. 

2) Atendimento Educacional Especializado - Deficiência Auditiva e Intérprete de Libras: a) Diploma/Certificado de Conclusão do 
Curso Superior em Educação Especial ou Curso Superior em Pedagogia com habilitação ou especialização (mínimo 120h) em 

Educação Especial, com data da colação de grau (anterior à contratação), em papel timbrado e com o CNPJ do emitente e emissão 
máxima anterior a 01 ano da contratação; b) Certificado de Proficiência em Libras expedido pelo MEC ou Pós-graduação em libras 
(Educação de surdos e/ou tradução e interpretação em libras) e, c) Certificado de conclusão de curso de Libras de no mínimo 120 
(cento e vinte) horas, emitido por órgão reconhecido ou Habilitação/Especialização em Deficiência Auditiva/Tradutor Intérprete de 

Libras/Educação de surdos; 
3) Atendimento Educacional Especializado - Deficiência Visual e Transcritor Braile: a) Diploma/Certificado de Conclusão do Curso 
Superior em Educação Especial ou Curso Superior em Pedagogia com habilitação ou especialização (mínimo 120h) em Educação 

Especial, com data da colação de grau (anterior à contratação), em papel timbrado e com o CNPJ do emitente e emissão máxi-
ma anterior a 01 ano da contratação; b) Certificado de Braile com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas e, c) Certificado 
de Soroban com carga horária mínima de 30 (trinta) horas. 4) Atendimento Educacional Especializado – Transtorno do Espectro 
Autista (TEA): a) Diploma/Certificado de Conclusão do Curso Superior em Educação Especial ou Curso Superior em Pedagogia 

com habilitação ou especialização (mínimo 120h) em Educação Especial, com data da colação de grau (anterior à contratação), em 
papel timbrado e com o CNPJ do emitente e emissão máxima anterior a 01 ano da contratação; b) Pós-Graduação em Transtorno 

do Espectro Autista (TEA) ou Pós-Graduação em Educação Especial ou Inclusiva, desde que contenha expressamente no Diploma/
Certificado a disciplina Transtorno do Espectro Autista (TEA). 

11) Histórico Escolar Referente ao comprovante de escolaridade enviado.

12) Registro de Conselho de Classe Ativo, para Educação Física.

13) Comprovante de Especialização Conforme a área de atuação, para Educação Especial.

14) Consulta de Qualificação Cadastral Emissão através do link http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml

15) Certificado Militar Candidatos até 45 anos de idade.

16) Certidão de Nascimento ou Casamento Conforme estado civil.

17) RG Cônjuge Se casado, obrigatório.

18) CPF Cônjuge Se casado, obrigatório.

19) RG ou Certidão de Nascimento dos dependentes

20) CPF dos dependentes Obrigatório.

21) Carteira de Vacinação dos filhos menores

22) Foto 3x4 Fundo branco e formato JPEG.

23) Declaração de carga horária Caso possua outros vínculos, exceto para ADI.

http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml


Documento assinado por meio eletrônico mediante certificação digital ICP-Brasil, segundo a Lei nº 6.301/2019.

BOLETIM OFICIAL
do Município de Jacareí

ANO XXIII - Nº 1464
Jacareí, 15 de julho de 2022

25

3.2. Os exames Admissionais ocorrerão por conta do candidato e deverão 
ser apresentados ao setor de Medicina do Trabalho/URT (Unidade 
de Relações do Trabalho) em data a ser agendada pelo candidato, 
impreterivelmente no prazo de até 08 (oito) dias após a atribuição, a 
contar do 1º dia útil subsequente à atribuição, através do telefone 3955-
9000, ramais 9314/9318/9334, ocasião em que deverá ser apresentada 
a documentação para contratação em vias originais à USA (Unidade de 
Seleção e Avaliação).
3.2.1. O ASO - Atestado de Saúde Ocupacional será expedido pelo 
Médico do Trabalho da Prefeitura de Jacareí no dia agendado pela 
Medicina do Trabalho.
3.2.2. O candidato deverá apresentar ainda os seguintes exames 
admissionais:
a) Acuidade Visual - validade 1 ano (A contagem da validade é da data da 
expedição do exame, devendo estar dentro do prazo no dia da consulta 
com o Médico do Trabalho).
b) Avaliação Psicossocial - Validade 1 ano (A contagem da validade é da 
data da expedição do exame, devendo estar dentro do prazo no dia da 
consulta com o Médico do Trabalho).
c) Hemograma Completo - validade 180 dias (A contagem da validade é 
da data da expedição do exame, devendo estar dentro do prazo no dia 
da consulta com o Médico do Trabalho).
d) Glicemia em Jejum -  validade 180 dias (A contagem da validade é da 
data da expedição do exame, devendo estar dentro do prazo no dia da 
consulta com o Médico do Trabalho).
e) TGO -  validade 180 dias (A contagem da validade é da data da 
expedição do exame, devendo estar dentro do prazo no dia da consulta 
com o Médico do Trabalho).
f) TGP -  validade 180 dias (A contagem da validade é da data da 
expedição do exame, devendo estar dentro do prazo no dia da consulta 
com o Médico do Trabalho).
g) GGT -  validade 180 dias (A contagem da validade é da data da 
expedição do exame, devendo estar dentro do prazo no dia da consulta 
com o Médico do Trabalho).
h) original e cópia da Carteira de Vacinação atualizada do COVID-19.
3.3. Não haverá prorrogação do prazo de entrega dos documentos.
3.4. Não serão recebidos documentos com pendências.
3.5. Caso o candidato não cumpra com o prazo mencionado, será 
considerado como DESISTENTE e não poderá participar de nova 
atribuição no decorrer do ano letivo, no segmento da desistência.
3.6. Caso o candidato não cumpra com as datas agendadas pela 
Medicina do Trabalho, será considerado DESISTENTE e não poderá 
participar de nova atribuição no decorrer do ano letivo, no segmento da 
desistência.

4.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1. Os candidatos que atribuírem e forem considerados INAPTOS 
no exame médico, serão desclassificados do Processo Seletivo, não 
podendo participar de novas atribuições.
4.2. A qualquer momento poder-se-á anular a contratação, bem como 
rescindir o contrato eventualmente celebrado, desde que se verifique 
qualquer falsidade nas declarações ou irregularidades nos documentos 
apresentados.
4.3. O candidato que não participar da atribuição de aulas será 
considerado desistente das aulas que, naquela oportunidade, estejam 
sendo oferecidas, não prejudicando, no entanto, sua classificação em 
novas atribuições, respeitando a sequência da chamada.
4.4. O candidato que assumir classe e/ou aula e desistir da mesma, 
não poderá participar de nova atribuição no decorrer do ano letivo, no 
segmento da desistência.
4.5. O Professor Substituto que perder a sala no decorrer do ano letivo, 
por retorno do professor, ou atribuírem sala com contrato por tempo 
determinado, terão preferência na escolha de sala na próxima atribuição.
4.5.1. Caso haja mais de um professor substituto para atribuir, a escolha 
ocorrerá respeitando: 1º - data da perda da sala; 2º - classificação final 
no Processo Seletivo.
4.5.2. O candidato terá o período do aviso prévio para nova atribuição. 
Caso não haja saldo neste período, o contrato será rescindido.
4.6. O candidato que assumir classe e/ou aula será avaliado 
sistematicamente pela direção da escola e pelo setor competente da 
Secretaria Municipal de Educação.
4.7. O candidato que assumir classe e/ou aulas como Professor ou ADI 
Substituto e apresentar excesso de faltas ou inaptidão para exercer a 
função terá seu contrato rescindido e não poderá participar de nova 
atribuição no decorrer do ano letivo.
4.8. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de 
Educação.

Jacareí/SP, 13 de julho de 2022.
MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO
Secretária Municipal de Educação

SUPERIOR - Professor (Artes)
Cotas PCD

Nome Classificação Nota 
Titulo

Nota 
Final

LAIS CRISTINA GUEDES 1 2,00 62,00

 

SUPERIOR - Professor (Artes)

Nome Classificação Nota 
Titulo

Nota 
Final

CESAR DOMINGUES DE SOUZA 4 0,00 73,33

ALEXANDRA ROSE DE OLIVEIRA RIBEIRO 6 0,00 70,00

ANDERSON ADELINO PEREIRA 9 0,00 66,67

ANDRESSA MARIA DE LIMA CARDOSO 10 2,00 65,33

SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA 12 2,00 62,00
PAOLA CAROLINE CAMPEAO DI PALMA 

PEDROSO 13 0,00 60,00

SHEILA APARECIDA DE CAMARGO ARAUJO 14 0,00 56,67

DOUGLAS DA SILVA DRUMOND 15 0,00 56,67

OTILIO JUNIOR PIRES CARDOSO 16 2,00 55,33

EUNICE DE FATIMA SANTOS 17 0,00 53,33

CELIDA EDNA DE PINHO 18 0,00 53,33

ROSA MIRNA CARVALHO ANDRADE CASTRO 20 0,00 53,33

MARIELZA PORTO DA SILVA OLIVEIRA 21 0,00 53,33

ELISÂNGELA PEREIRA SANTOS 22 0,00 53,33

SAMANTHA FERNANDA VIANA FRIAS 23 0,00 53,33

DÉBORA DE JESUS SANTOS STODUTO 24 0,00 53,33

PAOLA DE JESUS DA SILVA 26 0,00 53,33

CLAUDIA PINTO MACHADO 30 2,00 52,00

FABIO LUIZ PEREIRA 31 2,00 52,00

RENATA DA SILVA REIS LOBATO 32 2,00 52,00

JAQUELINE DOS SANTOS RICARDO LEO 33 2,00 52,00

PRISCILA DAMISKI ALCANTARA 36 2,00 52,00
ELIZABETE MATIAS RAIMUNDO 37 0,00 50,00

RENATA APARECIDA DOS SANTOS 38 0,00 50,00
ELLEN DA SILVA RODRIGUES ALVES 39 0,00 50,00

PETERSON PATRICK DA ROCHA PEREIRA 41 0,00 50,00

RESOLUÇÃO N º 015 – CMAS, 23 DE JUNHO 2022.
O Conselho Municipal de Assistência Social, em Reunião Ordinária 
realizada no dia 23 de junho de 2022 às oito horas e trinta minutos, 
de forma presencial, na Sala dos Conselhos, sito a 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:
CONSIDERANDO que nos Fóruns Específicos aos Pleitos Eleitorais de 
Representantes da Sociedade Civil, realizados em datas anteriores, por 
este Conselho, e que não foram preenchidas todas as vagas disponíveis 
para a Sociedade Civil;
CONSIDERANDO que o presente Pleito Eleitoral destina-se à escolha 
de Membros da Sociedade Civil (Titulares e Suplentes), com a seguinte 
representação:
- 02 Representantes Titulares e 01 Suplente dos Usuários da Assistência 
Social;
- 01 Representante Titular e 01 Suplente da Sociedade Amigos de Bairro;
- 01 Representante Titular e 01 Suplente dos Movimentos Religiosos;
- 01 Representante Suplente das Organizações Sociais que atuam com 
a Criança e Adolescente.
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar: a publicação de Edital para a Realização do Pleito 
Eleitoral com o objetivo de preenchimento das vacâncias, conforme 
estabelece o Artigo 5º, Inciso II da Lei Municipal nº: 3884/96 e o Decreto 
239/98.
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor nesta data.

Suzanne Maria Corrá dos Santos
Primeira Coordenadora do CMAS
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AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA Nº 2455/2022
Autuado(a): JOAO BENICIO DE AQUINO
CPF: 411.299.118-53
Rua do Lago, 215, quadra CH, lote 19, Jardim Panorama, Jacareí/SP.
Infração: Não atendimento da notificação nº 2149/2022 de 04/04/202, a 
qual solicita apresentar licença urbanística de obra concluída. Artigo 13 
da lei complementar nº 101/2018. 
A vistoria ocorreu no dia 15 de junho de 2022. Houve tentativa de entrega 
da multa pelos correios sem sucesso.
Valor da multa: R$ 2.409,00 (Dois mil e quatrocentos e nove reais)
Fiscal de obras: Gilmara Guimarães Silva, matrícula 21912.
Em 11 de julho de 2022.
A defesa contra o auto de notificação e/ou infração far-se-á dentro do 
prazo de 30 (trinta) dias da data de ciência do mesmo, por petição 
ao órgão municipal responsável pela notificação/infração, na qual o 
interessado alegará de uma só vez, toda matéria que entender útil, 
juntando os documentos comprobatórios das razões apresentadas de 
acordo com o enquadramento da infração.

Antônio Roberto Martins
Secretário Adjunto de Planejamento

TERMO DE NOTIFICAÇÃO / EMBARGO Nº 2444/2022
Autuado(a): DESUR - DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA 
CNPJ: 00.465.597/0001-40
Rua Jairo Antunes Lemos, quadra 30, lote 29, Parque dos Sinos, Jacareí/
SP
Infração: Deverá providenciar licença urbanística da obra em andamento 
medindo aprox. 100m2 encostada na divisa com imóvel vizinho, medindo 
aprox. 8m2 de altura e segundo pavimento em fase de acabamento. 
Artigo 13 da lei complementar nº 101/2018. 
A vistoria ocorreu no dia 24 de maio de 2022. Houve tentativa de entrega 
da notificação pelos correios sem sucesso.
Fiscal de obras: Gerson Leme Mariano Junior, matrícula 26734.
Em 08 de julho de 2022.
A defesa contra o auto de notificação e/ou infração far-se-á dentro do 
prazo de 30 (trinta) dias da data de ciência do mesmo, por petição 
ao órgão municipal responsável pela notificação/infração, na qual o 
interessado alegará de uma só vez, toda matéria que entender útil, 
juntando os documentos comprobatórios das razões apresentadas de 
acordo com o enquadramento da infração.

Antônio Roberto Martins
Secretário Adjunto de Planejamento

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº. 003/2021

CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS 
DE SERVIÇOS MÉDICOS PEDIATRA PARA ATUAÇÃO JUNTO A 
SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JACAREÍ NO COMITÊ 
DE COMBATE A MORTALIDADE INFANTIL
  
O Município de Jacareí, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº. 
46.694.139/0001-83, através da Secretaria Municipal de Saúde Jacareí, 
com sede na Avenida Major Acácio Ferreira, nº. 854, Jardim Paraíba, 
Jacareí/SP, torna pública a realização de credenciamento para pessoas 
jurídicas prestadoras de serviços Médicos para a especialidade de 
pediatria, para prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de 
Saúde do Município de Jacareí, por inexigibilidade de licitação, com 
fulcro no art. 25 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores.

O inteiro teor do Edital estará publicado no Boletim Oficial do Município 
de Jacareí disponível no site da Prefeitura Municipal de Jacareí, www.
jacarei.sp.gov.br, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato à 
leitura desse documento.

1. DO OBJETIVO E REGIME DE EXECUÇÃO
1.1.  O presente credenciamento destina-se a credenciar pessoas 
jurídicas prestadoras de serviços Médicos, para prestação de serviços 
junto a Secretaria Municipal de Saúde, na cidade de Jacareí, conforme 
condições estabelecidas no Edital, cujo objetivo será a assistência na 
especialidade de pediatria na Secretaria de Saúde. 

1.2.  O credenciamento não implicará na obrigatoriedade do 
Município de Jacareí através da Secretaria Municipal de Saúde solicitar 
a prestação dos serviços.

1.3.  A contratação não gerará vínculo empregatício entre o 
Município de Jacareí e os profissionais indicados pelo Credenciado.

2. DAS INSCRIÇÕES  
2.1.  O período das inscrições e das habilitações será das 08h00 
do dia 16.07.2022 as 17h00 do dia 19.07.2022, podendo ser prorrogado 
sucessivamente de acordo com a necessidade da Secretaria de Saúde, 
devendo os interessados enviar cópias digitalizadas em formato PDF de 
forma que o total de arquivos não ultrapasse 25mb por e-mail, de todos 
os documentos constantes no item 6.1 e 6.2 do presente Edital além 
do endereço, número de telefone fixo e celular e cópia do comprovante 
de formação pelo e-mail: credenciamentosaude@jacarei.sp.gov.br 
.Identificar no assunto a especialidade pretendida, o local, dia da semana 
e horário de seu interesse).

3. DAS CONDIÇÕES 
3.1.  Poderão requerer seu credenciamento os interessados que 
tenham atuação em atividade pertinente ao objeto e que atenderem a 
todas as exigências deste edital.  Não poderão, contudo, participar as 
pessoas jurídicas que se enquadrem, dentre outras estabelecidas por 
lei, em uma ou mais das situações seguintes:
1.1.1 estejam cumprindo sanção de suspensão temporária 
de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, imposta pelo Município de Jacareí, nos termos do art. 87, 
inciso III, da Lei 8666/93.
1.1.2 tenham sido declaradas inidôneas para licitar com a 
Administração Pública e quaisquer de seus órgãos descentralizados, 
nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei 8666/93;
1.1.3 encontrem-se falidas, por declaração judicial, ou estejam em 
processo de liquidação ou dissolução;
1.1.4 tenham em seus quadros de sócios, dirigentes, funcionários, 
responsáveis técnicos, servidores públicos efetivos ou comissionados 
do Município de Jacareí, por vedação expressa do art. 9°, inciso III, da 
lei 8.666/1993.
1.1.5 que se apresentarem sob a forma de consórcio;
1.1.6 se apresentarem sob a forma de cooperativa para 
intermediação de mão-de-obra ou cujas atividades não possam ser 
enquadradas fielmente no disposto nos artigos 3º e 4º da Lei nº 5.764/71.
3.2. As participantes deverão ter pleno conhecimento dos 
elementos constantes deste edital, das condições gerais e particulares, 
não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento 
impeditivo da correta formulação da proposta e do integral cumprimento 
do contrato.

3.3.  Os serviços devem obedecer aos requisitos do Sistema Único 
de Saúde – SUS, com vistas a garantir as condições adequadas ao 
atendimento da população.

3.4.  Os interessados deverão aceitar os valores/hora pré-
determinados pelo Município de Jacareí, conforme especificado neste 
Edital.

3.5. Os serviços serão gratuitos à população, sendo proibida a 
exigência, do usuário final ou seus responsáveis, de qualquer espécie 
de vantagem ou remuneração.
3.6. Os serviços serão remunerados pelo Município nos valores 
estabelecidos no item 4.

4. DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS, CARGA HORÁRIA E 
REMUNERAÇÃO.

ESPECIALIDADE 
NUMERO

MEDICOS 
CARGA 

HORARIA 
VALOR 

HORA

LOCAL

TRABALHO 

MÉDICO 
PEDIATRA 01 10HS /

SEMANAIS 
R$ 

126,68
Diretoria de Vigilância e 

Saúde 

6. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
6.1. Os interessados em participar do presente credenciamento, 
deverão enviar cópia de toda a documentação relacionada no item 6.1 e 
6.2 para análise da Secretaria de Saúde. 

7. DA DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO E 
QUALIFICAÇÃO TECNICA
7.1.  O credenciamento da empresa interessada dar-se-á mediante 
preenchimento do formulário constante do Anexo I do presente Edital e 
mediante a apresentação dos documentos relacionados nos itens 6.1 e 

http://www.jacarei.sp.gov.br
http://www.jacarei.sp.gov.br
mailto:credenciamentosaude@jacarei.sp.gov.br
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6.2.

a) registro comercial no caso de empresa individual;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor consolidados e/
ou última alteração consolidado, ou todas elas, caso não consolidados, 
devidamente registrados no caso de sociedade comercial e, quando 
sociedade por ações, deverá também ser apresentado ato regularmente 
arquivada da assembleia da última eleição de seus administradores;

c) declaração da empresa interessada, nos exatos termos do Anexo 
II, podendo ser apresentada em formulário próprio da Prefeitura, ou 
compatível, desde que possua o mesmo formato, todos os itens, e na 
mesma ordem constante do citado anexo;
d) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes da Fazenda Municipal 
da sede da licitante referente à atividade compatível com o objeto 
contratual;

f) prova de inscrição na Fazenda Estadual, se o caso;

g) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou 
sede do licitante (mobiliário);

h) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio 
ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei. No caso 
do Estado de São Paulo deverá ser apresentada a da Procuradoria 
Geral do Estado.

i) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal abrangendo 
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas ‘a’ a ‘d’ do 
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; 

j) prova de regularidade perante o FGTS, através de certidão em vigor 
expedida pela Caixa Econômica Federal, demonstrando situação regular 
quanto aos recolhimentos;
k) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa ou Certidão 
Positiva com Efeitos Negativa (Lei nº 12.440. de 7 de julho de 2011).
k.1) Certidão Negativa de Falências, Recuperações Judiciais e 
Extrajudiciais, expedida pelo Distribuidor Judicial da Comarca onde 
se situa a pessoa jurídica, com data de expedição não superior a 90 
(noventa) dias anteriores à data marcada para abertura dos envelopes, 
conforme artigo 99 da Lei nº 11.101/05;

k.2) A empresa que estiver em recuperação judicial ou extrajudicial 
(certidão positiva) deverá, juntamente com a certidão, apresentar o seu 
plano de recuperação judicial ou extrajudicial por meio de certidão de 
objeto e pé ou homologação judicial do plano, conforme o caso, nos 
termos dos artigos 58 e 165 da Lei nº 11.101/2005;

6.2 A qualificação técnica será comprovada mediante a apresentação de 
cópia dos seguintes documentos:

a)  Registro ou inscrição da licitante na entidade profissional competente 
(CRM);
  
b) Indicação dos profissionais que irão prestar os serviços.

c) Comprovação de que os profissionais indicados são empregados 
pertencentes ao quadro permanente da empresa, fazem parte de seu 
quadro social ou possui contrato de prestação de serviços;
d) Cópia da comprovação da Inscrição no Conselho Profissional 
Competente (CRM) dos profissionais indicados.

e) Declaração de todos os sócios e diretores de que não ocupam cargo 
ou função de chefia, assessoramento ou função de confiança no Sistema 
Único de Saúde a nível Municipal, Estadual e Federal, nos termos do 
parágrafo 4º do art. 26 da Lei nº 8080/90.

f) Declaração de que todos os Sócios e Diretores não são servidores 
municipais.

g) A Empresa deverá informar qual(is) a(s) especialidade(s), local, dia e 
horário que tem interesse para fins de credenciamento.
1.3 .Os documentos para inscrição no credenciamento ficarão 

arquivados junto a Secretaria de Saúde, não sendo autorizada sua 
posterior extração.
1.4 Os profissionais indicados pelo interessado deverão participar 
dos serviços objeto do Credenciamento, admitindo-se a substituição 
por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que 
aprovada pela Comissão de Credenciamentos da Secretaria de Saúde 
de Jacareí.
1.5 Para as certidões/declarações que não contenham expresso a 
data de validade, considerar-se-á válida por 90(noventa) dias, contados 
a partir da data de emissão.

7. DO EXAME DOS DOCUMENTOS:

7.1. A Comissão de Credenciamentos da Secretaria de Saúde de 
Jacareí fará abrir Processo Administrativo, onde serão juntados todos os 
documentos e processados todos os procedimentos relativos à análise 
dos documentos para credenciamento do interessado e, bem assim, 
todos os fatos ocorridos durante o período de execução dos serviços 
credenciados.

7.2 A Comissão de Credenciamentos da Secretaria de Saúde de Jacareí, 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, analisará a documentação 
apresentada pelo interessado e emitirá parecer quanto à sua adequação 
às exigências deste Edital.

7.3 Quando na análise da documentação, a Comissão de 
Credenciamentos da Secretaria de Saúde de Jacareí verificar alguma 
desconformidade com os requisitos do Edital, procederá à intimação 
do interessado para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis proceda ao 
saneamento das falhas apontadas.

7.4 Cumpridas às exigências editalícias, a Comissão de Credenciamento 
comunicará através da imprensa oficial o local, dia e hora em que será 
realizado o sorteio entre todos os credenciados habilitados para definição 
da ordem inicial por Unidade de Saúde. 

7.5 O resultado do sorteio será publicado no Boletim Oficial do Município.

7.6. Os selecionados comporão Rol dos habilitados que poderão ser 
contratados dentro do período de validade deste credenciamento, 
observada a ordem classificatória da lista definida conforme estabelecido 
no item 7.4 deste edital.

7.7. Os credenciados serão contratados de acordo com a ordem de 
classificação sob os seguintes critérios:

7.7.1 o despacho da autoridade competente, ou seja, da Srª. Secretária 
de Saúde, onde decida pelo credenciamento e contratação direta por 
inexigibilidade de licitação;

7.7.2 a remessa dos autos a Chefia do Gabinete, com essa decisão, em 
até 3 (três) dias, para ratificação;

7.7.3 encaminhamentos dos autos à Unidade de Contratos e Convênios 
para providências no tocante a publicação desse ato na Imprensa Oficial, 
em até 5 (cinco) dias.

7.7.4. O credenciado ordenado em primeiro lugar, respeitado os critérios 
previstos no presente instrumento, será convocado para a assinatura do 
contrato de prestação de serviços junto a Prefeitura de Jacareí, a fim de 
que seja possível realizar a prestação do serviço.

7.7.5. A distribuição dos serviços somente ocorrerá de acordo com as 
necessidades da Prefeitura de Jacareí, podendo, inclusive, o credenciado 
não receber serviços durante o período de credenciamento;

7.7.6. Caso o credenciado da vez não possa realizar o serviço, este 
deverá justificar através de ofício os motivos para a não realização dele, 
no prazo de 03 (três) dias úteis, sendo convocado o próximo no rol de 
credenciados;

7.7.7. Os credenciados serão convocados, por ordem de classificação, 
para que no prazo máximo de 03 (três) dias úteis assine o contrato para 
a execução dos serviços. 

7.7.8. No caso de recusa sem justificativa ou cuja justificativa não for 
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aceita, será descredenciado, sendo convocado o próximo do rol de 
credenciados. Não existindo credenciamentos remanescentes na 
Unidade de Saúde, serão convocados os credenciados de outra Unidade 
de Saúde na ordem de classificação.  

7.8. O prazo estabelecido nos subitens anteriores para assinatura do 
contrato poderá ser prorrogado por igual período, na forma do § 1º, do 
art. 64, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.

8 DAS DISPOSIÇÕES DOS LOCAIS E ESCALA DA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1.1 A pessoa jurídica credenciada para a prestação dos serviços 
elencados no Edital e anexos, estará ciente que a classificação e 
contratação dos profissionais será definida por sorteio, conforme item 
7.4 do presente Edital.

9 DA CLASSIFICAÇÃO
9.1 Serão credenciadas todas as empresas que atenderem o presente 
Edital. Havendo mais de uma empresa credenciada para alguma 
especialidade ou local, a escolha se fará através de sorteio a ser 
realizado em audiência pública cuja data e horário será publicada no 
boletim Oficial do Município. 

10 PRAZO RECURSAL
10.1 O interessado que tiver negado seu credenciamento poderá 
apresentar recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data 
de publicação da decisão/resultado, nos termos do disposto no art. 109,I, 
alínea “a” da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores;

10.2. O recurso deverá ser entregue exclusivamente no Setor de 
Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde, por escrito. 
Devidamente fundamentado e instruído, dentro de envelope lacrado, 
endereçado à Comissão de Credenciamento.

10.3. Os recursos apresentados não implicarão em impedimentos de 
contratações dos interessados habilitados e considerados aptos para 
exercer as atividades medicas.

10.4. Os recursos serão julgados pela Comissão de Credenciamento e 
o resumo do resultado será publicado no Boletim Oficial do Município.

11 DA HOMOLOGAÇÃO

11.1. O resultado final do processo de Credenciamento será homologado 
pela Secretária de Saúde, publicado no Boletim Oficial do Município para 
que os atos praticados possam ser validados.

12 DA CONVOCAÇÃO

12.1. A Secretaria Municipal de Saúde convocará as empresas 
credenciadas para assinatura do contrato de Prestação de Serviços, 
conforme Minuta de Contrato (Anexo III).

12.1. As empresas habilitadas para assinatura do contrato, deverão 
assiná-lo dentro do prazo previsto de 03 (três) dias úteis, sob pena de 
descredenciamento.

13. DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO
13.1. O contrato a ser firmado entre as partes obedecerá ao disposto 
no presente Edital, bem como os dispositivos da Lei das Licitações nº. 
8.666/93 e alterações posteriores.

13.2. O presente Edital tem prazo 12 (doze) meses e será republicado 
sempre que, por conveniência e oportunidade, houver interesse da 
Secretaria de Saúde, não se suspendendo, em momento algum, a 
continuidade do Credenciamento de interessados.

13.3. O contrato poderá ser alterado mediante a apresentação das 
devidas justificativas, de acordo com disposição do art. 65 da Lei 
8.666/93.

13.4. O referido Instrumento contratual deverá ser rescindido conforme 
previsão nos artigos 78 e 79 da Lei 8.666/93, como também a qualquer 
momento pela Secretaria Municipal de Saúde, inclusive quando 
não houver necessidade na manutenção dos profissionais a serem 
disponibilizados pelas empresas ora contratadas.

13.5. O contrato administrativo firmado na forma deste credenciamento 
não gerará vínculo empregatício.

14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

14.1. As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão 
por conta de recursos provenientes do Fundo Municipal de Saúde de 
Jacareí, como também Recursos Federais, Estaduais e/ou Municipal, 
podendo ser ainda incluso de forma excepcional recursos/dotações 
suplementares: Dotação Orçamentária –  02.04.03 | 10.304.0003.2196 
| 05 | 3.3.90.39.00

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. A participação no presente processo de credenciamento implica 
na aceitação integral e irretratável de todas as condições exigidas neste 
edital e nos documentos que dele fazem parte, bem como a observância 
dos preceitos e regulamentações em vigor.

15.2. A Secretaria Municipal de Saúde, na forma do dispositivo no 
parágrafo 3º do art. 43, da Lei nº. 8.666/93 e alterações, reserva-se 
o direito de promover qualquer diligência destinada a esclarecer ou 
complementar a instrução do processo relativo a este credenciamento.

15.3. Nenhuma indenização será devida aos participantes pela 
elaboração e/ou apresentação de quaisquer documentos relativos ao 
presente credenciamento.

15.4. Os contratados prestarão seus serviços de acordo com as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, e desde já ficam cientes 
que os contratados deverão ter disponibilidade para atuar em regime de 
escala, de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde.

15.5. A habilitação/Credenciamento gera apenas a expectativa de direito 
à contratação.

15.6. Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que 
não tenham sido expressamente previstos no presente Edital serão 
resolvidos pela Secretaria de Saúde.

16. DOS ANEXOS
16.1. São partes integrantes do presente Edital:
Anexo I – Modelo de Inscrição para o credenciamento.
Anexo II – Declaração de Desimpedimento.
Anexo III – Minuta do Contrato.
Anexo IV – Termo de Ciência e Notificação.
Anexo V – Declaração de Documentos a Disposição do Tribunal de 
Contas.
Anexo VI - Cronograma

Jacareí, 12 de Julho de 2022.
PAULO ROBERTO ROSA
Diretora Administrativo
DRA. ROSANA GRAVENA 
Secretária de Saúde

ANEXO I

(modelo)

INSCRIÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO Nº      /2021

À: PREFEITURA DE JACAREÍ
A/C Secretaria de Saúde

Prezados Senhores,
A empresa ____________________________, inscrita no CNPJ sob o 
número ______________________, por intermédio de seu representante 
legal o(a) Sr (a) __________________, RG nº ___________________ 
e CPF nº ___________________________, em atenção ao Edital de 
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS 
DE SERVIÇOS MÉDICOS PEDIATRA PARA ATUAÇÃO JUNTO A 
SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JACAREÍ NO COMITÊ 
DE COMBATE A MORTALIDADE INFANTIL, comparece perante Vossas 
senhorias para apresentar a documentação exigida, para exame dessa 
Secretaria.
Igualmente, informa que concorda com todas as condições estipuladas no 
edital e no referido Termo de Credenciamento.
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Data: _____/_____/_____

Assinatura: _____________________________________________     
(representante legal da empresa)

ANEXO II
DECLARAÇÃO
CREDENCIAMENTO  Nº .          /2022

A empresa (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF sob nº (NÚMERO 
DO CNPJ), com sede na (ENDEREÇO COMPLETO), aqui representada 
por (NOME E QUALIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL), para 
fins de participação no procedimento licitatório Credenciamento nº.        
/2022, e em cumprimento a legislação e regulamentos vigentes, às 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 anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 anos em 
qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 
dos quatorze anos;

6. que cumpre as normas relativas a saúde e a segurança do trabalho de 
seus empregados, excluindo no que se refere a este aspecto quaisquer 
responsabilidades do Município de Jacareí;

7. que examinou todos os documentos apresentados, bem como as 
especificações técnicas, tendo tomado conhecimento do grau de 
dificuldade e complexidade do objeto, bem como está ciente de que não 
poderá alegar desconhecimento para alteração dos preços propostos ou 
para o cumprimento do objeto desta licitação;

8. que, caso venha a apresentar o Certificado de Registro Cadastral do 
Município de Jacareí para participação desta licitação, não existem fatos 
supervenientes à data de expedição do CRC que venham a impossibilitar 
sua habilitação.
Data: _____/_____/_____
Assinatura: _______________________________________________

ANEXO III

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº 0.____.00/(ANO)

EXPEDIENTE Nº.  ___/____- ____
CREDENCIAMENTO Nº. ___/___
Secretaria de Saúde
Inexigibilidade (Art. 25, caput, Lei Nº8.666/93)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI FIRMAM 
O MUNICÍPÍO DE JACAREÍ E O CREDENCIADO (NOME).

Por este instrumento contratual, de um lado o MUNICÍPIO DE 
JACAREÍ, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/
MF sob o nº 46.694.139/0001-83, sediado na Praça dos Três Poderes, 
nº.73, Centro, Jacareí, SP, CEP 12.327-170, neste ato, por força dos 
Decretos Municipais nº.1 de 02 de janeiro de 2017 e 639 de 30 de 
novembro de 2018, representado pelo gestor da contratação, sr(a). 
(NOME ), (QUALIFICAÇÃO COMPLETA), doravante denominado 
simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa (NOME DO 
CREDENCIADO), (QUALIFICAÇÃO COMPLETA E ENDEREÇO), neste 
ato representada por (REPRESENTANTE LEGAL), (QUALIFICAÇÃO 
COMPLETA E ENDEREÇO), doravante denominada simplesmente 
CONTRATADA, com fundamento na Lei 8.666/93, em especial seu 
artigo 25, caput, têm entre si justo e acertado o presente CONTRATO 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, mediante as cláusulas e condições a 
seguir especificadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA
OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços médicos na 
especialidade de Pediatra, para atuação junto a Secretaria Municipal de 
Saúde.

CLÁUSULA SEGUNDA
DOCUMENTOS APLICÁVEIS

Integram o presente instrumento, como se aqui fossem transcritos, os 
documentos a seguir especificados, cujo teor considera-se conhecido e 
acatado pelas partes:

a) Edital de Credenciamento   nº        /2022;

CLÁUSULA TERCEIRA
VIGÊNCIA

O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura, sendo 
sua eficácia condicionada à publicação oficial deste termo, pelo prazo 
de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos 
períodos até o limite legal.

CLÁUSULA QUARTA
EXECUÇÃO

4.1. O objeto da contratação visa a prestação de serviços médicos na(s) 
especialidade(s) _______________________ na rede no sistema de 
saúde pública do Município de Jacareí, SP.

4.2. A carga horária do credenciamento será determinada de acordo 
com o quadro de locais e horários publicado no item 4 do Edital de 
Credenciamento. 

CLÁUSULA QUINTA
PAGAMENTO

5.1. O valor a ser pago pelo serviço prestado mensalmente será apurado 
mediante a contabilização das horas trabalhadas, ficando este contrato 
estimado no valor máximo de R$___________.

 5.2. As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão por 
conta de recursos provenientes do Fundo Municipal de Saúde de Jacareí, 
como também Recurso Federal, Estadual e/ou Municipal, podendo ainda 
ser incluso de forma excepcional recursos/dotações suplementares:
Dotação Orçamentária –  02.04.03 | 10.304.0003.2196 | 05 | 3.3.90.39.00

5.3. O pagamento será efetuado através de depósito bancário, após  18 
(dezoito) DFS (Dias Fora a Semana), tendo por base a fatura extraída 
pela CONTRATADA, devidamente conferida pelo Setor Requisitante.

5.3. A qualquer tempo será cabível o reequilíbrio-econômico financeiro, 
desde que se comprove que foi afetada a parte financeira do contrato, 
bem como as previsões iniciais da CONTRATADA quanto aos seus 
encargos econômicos e lucros normais do empreendimento.

5.3.1. o pedido deverá ser protocolado diretamente junto à Gerência de 
Contratos e Convênios, situada no 1º andar da Prefeitura Municipal de 
Jacareí, Praça dos Três Poderes, 73, Centro;

5.3.2. para viabilizar a análise pelo setor técnico competente, o pedido 
deverá ser instruído com documentação comprobatória da solicitação, 
que demonstre claramente a variação verificada entre a situação original 
e a atual, inclusive declinando os valores pretendidos;

5.3.3 uma vez deferido o pedido, total ou parcialmente, para efetiva 
aplicação do novo preço solicitado - o qual retroagirá à data do 
desequilíbrio - deverá haver formalização mediante assinatura de termo 
bilateral de aditamento;

5.3.4. o valor realinhado deverá se basear no acima disposto, não 
se tratando de mero reajuste nem tampouco de aplicação do preço 
praticado no mercado.

5.4. O valor contratado somente será objeto de reajuste após decorridos 
12 (doze) meses da data da contratação, ou do último reajuste, 
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observado o seguinte:

5.4.1. o valor contratado somente será objeto de reajuste após decorrido 
um ano da data da contratação, ou do último reajuste, cuja formalização 
se dará mediante apostila, tomando-se por base a variação do INPC/
IBGE verificado no período vencido, ou qualquer índice que venha a 
substituí-lo;

5.4.2. o reajuste será aplicado sempre a partir do 13º (décimo-terceiro) 
mês, devendo ser considerado, para sua apuração, a variação dos 
índices mensais acumulados nos 12 (doze) meses anteriores;

5.4.3. quando do cálculo do reajuste deverá ser abatida qualquer 
variação decorrente de eventual reequilíbrio econômico-financeiro 
concedido no período;

5.4.4. o primeiro reajuste a ser aplicado s
obre o valor do contrato deverá retroagir à data de apresentação da 
proposta comercial.

CLÁUSULA SEXTA
6. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
A empresa, através de seus prepostos deverá:
6.1.1. Atuar na Unidade de Saúde obedecendo à escala de serviço pré-
determinado;
6.1.2. Comparecer ao seu local de trabalho conforme escala de 
serviço pré-determinada e cumprir sua carga horária, atuando ética e 
dignamente;
6.1.3. Cumprir com pontualidade seus horários de chegada ao local de 
trabalho, com o mínimo de quinze minutos de antecedência;
6.1.4. Tratar com respeito e coleguismo todos os demais colegas de 
trabalho;
6.1.5. Utilizar-se com zelo e cuidado das acomodações, veículos, 
aparelhos e instrumentos colocados para o exercício de suas profissões, 
ajudando na preservação do patrimônio e servindo como exemplo aos 
demais funcionários;
6.1.6. Acatar e respeitar as rotinas estabelecidas;
6.1.7. Ser fiel aos interesses do serviço público, evitando denegri-los ou 
conspirar contra os mesmos;
6.1.8. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas no edital, conforme disposto no inciso XIII do art. 
55 da Lei nº. 8.666/93;
6.1.9. Obedecer às normas e rotinas do CONTRATANTE, em especial 
as que disserem respeito à proteção de dados pessoais, à segurança, 
à guarda, à manutenção e à integridade das informações acessadas, 
reproduzidas, transmitidas, distribuídas, processadas, arquivadas, 
eliminadas ou avaliadas durante a execução do objeto a que se refere 
a Clausula Primeira deste Contrato, observando as normas legais e 
regulamentares aplicáveis;
6.20. Guardar sigilo em relação às informações ou documentos de 
qualquer natureza de que venha a tomar conhecimento, respondendo, 
administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgação e 
incorreta ou inadequada utilização;

CLÁUSULA SÉTIMA
7.  DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
7.1. Pagar os serviços prestados nas formas e condições ajustadas 
neste instrumento;
7.2. Informar previamente o(a) CONTRATADO(A) sobre toda e qualquer 
anormalidade do sistema de saúde que possa influir no atendimento de 
paciente;
7.3. Zelar para que os serviços ora contratados sejam executados com 
diligência e perfeição, cumprindo rigorosamente as normas pertinentes 
e o estabelecido neste contrato, sem que, com isso, interfira na relação 
profissional-paciente, bem como na conduta diagnóstica e/ou na proposta 
terapêutica adotada pelo(a) CONTRATADO(A), desde que adequadas/
consentâneos com ética e o saber cientifico preconizado na atualidade;
7.4. Zelar para que o(a) CONTRATADO(A) atenda o beneficiário do 
sistema de saúde dentro das normas impostas pelo exercício da 
profissão.
7,5. Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, 
empregados, prepostos, administradores e/ou sócios da CONTRATADA, 
a que tenha acesso durante a execução do objeto a que se refere a 
Cláusula Primeira deste Contrato, as normas legais e regulamentares 
aplicáveis, em especial, a Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 
2018, com suas alterações subsequentes (“Lei Federal nº 13.709/2018”)

CLAÚSULA OITAVA
FISCALIZAÇÃO
8.1. O CONTRATANTE, através da Secretaria de Saúde, reserva-se o 
direito de exercer a mais ampla e completa fiscalização dos trabalhos 
contratados, fiscalização esta que em nenhuma hipótese eximirá a 
CONTRATADA das responsabilidades contratuais e legais, bem como 
dos danos materiais ou pessoais que forem causados a terceiros por 
imperícia, dolo ou omissão, seja por seus atos, atos de seus funcionários 
e/ou prepostos.

8.2. A CONTRATADA encontra-se submetida à fiscalização do 
CONTRATANTE em todos os aspectos pertinentes ao uso ora permitido, 
obrigando-se ao acatamento de todas as recomendações procedidas no 
intuito da regularização ou melhoria do atendimento aos usuários.

CLÁUSULA NONA
RESPONSABILIDADE

9.1. A CONTRATADA adotará medidas, precauções e cuidados de forma 
a evitar danos materiais e pessoais a seus funcionários e a terceiros, bem 
como todas as medidas relativas ao seguro contra tais danos, ficando 
sempre responsável por eventuais acidentes que se verificarem, assim 
como todas as medidas provenientes necessárias quanto a ocorrência 
de sinistros, responsabilizando-se exclusiva e integralmente, no campo 
cível e penal, pelas consequências advindas a seus empregados e a 
terceiros.

9.2. A CONTRATADA assume total responsabilidade pelos encargos 
fiscais, sociais, tributários trabalhistas, comerciais e outras despesas 
provenientes da execução do presente contrato, eximindo-se o 
CONTRATANTE de eventuais reembolsos ou restituições que a mesma 
despender com tais pagamentos.

CLÁUSULA DÉCIMA
RESCISÃO DO CREDENCIAMENTO

10.1.  Constituem motivo para rescisão do presente contrato:

a) o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas acordadas 
ou lentidão no seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar 
a impossibilidade da conclusão do fornecimento no prazo estipulado;

b) subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contrato 
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a 
fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital ou não acordadas;

c) decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

d) dissolução da sociedade;

e) alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 
empresa, que prejudique a execução do acordado;

f) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera 
administrativa a que está subordinado a CONTRATADA, exaradas no 
processo administrativo a que se refere o presente instrumento;

g) suspensão de sua execução, por ordem da Administração, por prazo 
superior a 120 (cento e vinte) dias;

h) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente 
comprovado, impeditivo da execução do serviço credenciado.

10.2. Dar-se-á o descredenciamento:

a) a qualquer tempo, a pedido do credenciado, quando não mais lhe 
interessar a prestação dos serviços credenciados;

a.1) O pedido de descredenciamento deverá ser encaminhado à 
Comissão de Credenciamentos da Secretaria de Saúde de Jacareí, que 
irá comunicar ao Secretária de Saúde para aprovação e assinatura no 
prazo máximo de até 30 (trinta) dias corridos;

a.2.) A interrupção da prestação dos serviços só poderá ocorrer após a 
assinatura do Termo de Descredenciamento pela Secretária de Saúde.



Documento assinado por meio eletrônico mediante certificação digital ICP-Brasil, segundo a Lei nº 6.301/2019.

BOLETIM OFICIAL
do Município de Jacareí

ANO XXIII - Nº 1464
Jacareí, 15 de julho de 2022

31

b) a qualquer tempo, por conveniência e oportunidade do Município, 
quando não mais interessar a continuidade do credenciamento, caso em 
que haverá o descredenciamento de todos os credenciados.

b.1) Neste caso a Administração Municipal deverá comunicar todos os 
credenciados com 15 (quinze) dias de antecedência.

10.3. Nos casos de descredenciamento será observado o direito de 
ampla defesa e contraditório.

10.4. Em qualquer caso de descredenciamento, não haverá ou caberá 
indenização.

10.5. Quando verificado o não atendimento aos requisitos para a 
continuidade do credenciamento, a Comissão de Credenciamentos 
da Secretaria de Saúde de Jacareí convocará o credenciado para 
que providencie a regularização, ficando suspenso o credenciamento 
enquanto perdurar a irregularidade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
PENALIDADES

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 a empresa sujeita às seguintes penalidades:

11.1.1. advertência;

11.1.2. multa correspondente a até 30% (trinta por cento) sobre o valor 
da parcela do objeto ainda não cumprida, sendo que tal percentual será 
fixado pela Administração sempre de forma proporcional à gravidade da 
falta cometida;

11.1.3. suspensão do direito de licitar e de contratar com o Município 
de Jacareí 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;

11.1.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública;

11.1.5. em especial ocorrerá o descredenciamento no Cadastro de 
Fornecedores do Município de Jacareí, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a penalizou, 
caso a CONTRATADA:

a) ensejar o retardamento da execução do objeto contratado;

b) não mantiver a proposta, injustificadamente;

c) comportar-se de modo inidôneo;

d) cometer fraude fiscal;

e) falhar ou fraudar na execução do contrato.

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 rescisão contratual.

11.3. A aplicação de quaisquer das penalidades inicia-se com a 
notificação à CONTRATADA, descrevendo os fatos e indicando a 
penalidade que será aplicada, abrindo-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis 
para prévia defesa, à exceção dos itens 9.1.4 e 9.1.5, cujo prazo será de 
10 (dez) dias úteis.

11.4. As multas, a critério do CONTRATANTE, poderão ser cobradas 
cumulativamente em uma ou mais das seguintes formas:

11.4.1. recolhidas aos cofres do Município de Jacareí, no prazo de 3 
(três) dias úteis da data de sua aplicação, mediante guia de recolhimento 
oficial que será encaminhada à CONTRATADA;

11.4.2. descontadas do pagamento devido à CONTRATADA;

11.4.3. cobradas judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DA ANTICORRUPÇÃO

12.1. Na execução do presente Contrato é vedado à Administração 
Municipal Direta e Indireta e à Contratada e/ou o empregado seu, e/ou o 
preposto seu, e/ou o gestor seu:

a) Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem 
indevida a agente público ou a quem quer que seja, ou a terceira pessoa 
a ele relacionada;

b) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar 
o presente Contrato;

c) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de 
modificações ou prorrogações do presente Contrato, sem autorização 
em lei, no ato convocatório da licitação pública ou  nos respectivos 
instrumentos contratuais; 

d) Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do presente 
Contrato; ou

e) De qualquer maneira fraudar o presente Contrato, assim como 
realizar quaisquer ações ou omissões que constituam prática ilegal ou 
de corrupção, nos termos da Lei nº12.846/2013, regulamentada pelo 
Decreto nº8.420/2015 (e posteriores alterações), bem como quaisquer 
outras leis regulamentos aplicáveis ainda que não citadas expressamente 
no presente edital e futuro Contrato. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

A CONTRATADA deve cumprir a Lei Federal nº 13.709/2018 no âmbito 
da execução do objeto deste Contrato e observar as instruções por 
escrito do CONTRATANTE no tratamento de dados pessoais.

PARAGRAFO PRIMEIRO

A CONTRATADA deve assegurar que o acesso a dados pessoais seja 
limitado aos empregados, prepostos ou colaboradores que necessitem 
conhecer/acessar os dados pertinentes, na medida em que sejam 
estritamente necessários para as finalidades deste Contrato, e cumprir 
a legislação aplicável, assegurando que todos esses indivíduos 
estejam sujeitos a compromissos de confidencialidade ou obrigações 
profissionais de confidencialidade;

PARAGRAFO SEGUNDO

Considerando a natureza dos dados tratados, as características 
especificas do tratamento e o estado atual da tecnologia, assim como os 
princípios previstos na caput do artigo 6º da Lei Federal nº13.709/2018, 
a CONTRATADA deve adotar, em relação aos dados pessoais, medidas 
de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados  e 
informações de acessos não autorizados e de situações acidentais ou 
ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma 
de tratamento inadequado ou ilícito.

PARAGRAFO TERCEIRO 

Considerando a natureza do tratamento a CONTRATADA deve, 
enquanto operadora de dados pessoais, implementar medidas técnicas 
e organizacionais apropriadas para o cumprimento das obrigações do 
CONTRATANTE previstas na Lei Federal nº 13.709/2018.
PARAGRAFO QUARTO

A CONTRATADA deve:
I – Imediatamente notificar o CONTRATANTE ao receber requerimento 
de um titular de dados, na forma prevista no artigo 18 da Lei Federal nº 
13.709/2018; e

II – Quando for o caso, auxiliar o CONTRATANTE na elaboração da 
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resposta ao requerimento a que se refere o Inciso I deste parágrafo;

PARAGRAFO QUINTO

A CONTRATADA deve notificar ao CONTRATANTE, imediatamente, a 
incidência de incidente de segurança relacionado a dados pessoais, 
fornecendo informações suficientes para que o CONTRATANTE cumpra 
quaisquer obrigações de comunicar à autoridade nacional e aos titulares 
dos dados a ocorrência de incidente de segurança sujeita à Lei Federal 
n° 13.709/2018.

PARAGRAFO SEXTO

A CONTRATADA deve adotar as medidas cabíveis para auxiliar na 
investigação, mitigação e reparação de cada um dos incidentes de 
segurança.

PARAGRAFO SETIMO

A CONTRATADA deve auxiliar o CONTRATANTE na elaboração 
de relatórios de impacto à proteção de dados pessoais, observado o 
disposto no artigo 38 da Lei Federal n° 13.709/2018 , no âmbito da 
execução deste Contrato.

PARAGRAFO OITAVO 

Na ocasião do encerramento desta Contrato, a CONTRATADA deve, 
imediatamente, ou, mediante justificativa, em até 10 (dez) dias uteis 
da data de seu encerramento, devolver todos os dados pessoais ao 
CONTRATANTE ou elimina-los, conforme decisão do CONTRATANTE, 
inclusive eventuais cópias de dados pessoais tratados no âmbito deste 
CONTRATO, certificando por escrito, ao CONTRATANTE, o cumprimento 
desta obrigação.

PARAGRAFO NONO 

A CONTRATADA deve colocar à disposição do CONTRATANTE, 
conforme solicitado, toda informação necessária para demonstrar o 
cumprimento do disposto nesta cláusula, e deve permitir auditorias e 
contribuir com elas, incluindo inspeções pelo CONTRATANTE ou auditor 
por ele indicado, em relação ao tratamento de dados pessoais.

PARAGRAFO DEZ

Todas as notificações e comunicações realizadas nos termos desta 
cláusula devem se dar por escrito e ser entregues pessoalmente, 
encaminhadas pelo correio ou por e-mail para os endereços físicos ou 
eletrônicos informados em documento escrito emitido por ambas as 
partes por ocasião da assinatura deste Contrato, ou outro endereço 
informado em notificação posterior.

PARAGRAFO ONZE

A CONTRATADA responderá por quaisquer danos, perdas ou 
prejuízos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes 
do descumprimento da Lei Federal nº 13.709/2018 ou de instruções 
do CONTRATANTE relacionadas a este Contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização do CONTRATANTE em 
seu acompanhamento.

PARAGRAFO DOZE

Caso o objeto da presente contratação envolva o tratamento de dados 
pessoais com fundamento no consentimento do titular de que trata o 
inciso I do artigo 7º da Lei Federal nº 13.709/2018 deverão ser observadas 
pela CONTRATADA ao longo de toda a vigência do contrato,  todas as 
obrigações especificas vinculadas a essa hipótese legal de tratamento 
de dados pessoais, conforme instruções por escrito do CONTRATANTE;

PARAGRAFO TREZE

É vedada a transferência de dados pessoais, pela CONTRATADA, para 
fora do território do Brasil sem o prévio consentimento, por escrito, do 
CONTRATANTE, e demonstração da observância pela CONTRATADA 
da adequada proteção, desses dados, cabendo à CONTRATA, o 
cumprimento de toda legislação de proteção de dados ou de privacidade 
de outro(s) país (es) que for aplicável.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
FORO

As dúvidas e questões referente ao presente instrumento, ou, ainda, 
referentes à sua execução, serão dirimidas no Foro da Comarca 
de Jacareí, SP, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente instrumento 
em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas 
infra-assinado.

Jacareí (DATA)
MUNICÍPIO DE JACAREÍ
Gestor da Contratação

(NOME DA EMPRESA)

(NOME DO REPRESENTANTE)

Testemunhas
(Representante Legal da empresa)

ANEXO IV

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
(CONTRATOS) 

CONTRATANTE: ____________________________   
CONTRATADO: ____________________________________________
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):___________________________
OBJETO: _________________________________________________
ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: (*)_____________________________
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o 
acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise 
e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo 
trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo 
cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, 
mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em 
consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os 
Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao 
aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno 
do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, 
de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos 
prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão 
cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – 
CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, 
conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados 
sempre atualizados.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento 
final e consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas 
legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o 
que mais couber.

LOCAL e DATA: ___________________________________________
AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: ____________________________
Cargo:____________________________
CPF: ____________________________ 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU 
RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:
Nome: ____________________________
Cargo:____________________________
CPF: ____________________________ 
Assinatura: ____________________________
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RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:
Nome: ____________________________
Cargo:____________________________
CPF: ____________________________ 
Assinatura: ____________________________

Pela contratada:
Nome: ____________________________
Cargo:____________________________
CPF: ____________________________ 
Assinatura: ____________________________

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: ____________________________
Cargo:____________________________
CPF: ____________________________ 
Assinatura: ____________________________

GESTOR(ES) DO CONTRATO:
Nome: ____________________________
Cargo: ____________________________
CPF: ____________________ 
Assinatura: ____________________________

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):
Tipo de ato sob sua responsabilidade: FISCAL
Nome: ____________________________
Cargo: ____________________________
CPF: ____________________
Assinatura:  ____________________________

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) 
deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a 
prática do ato jurídico,  na  condição  de  ordenador  da  despesa;  de  
partes  contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, 
monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; 
de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com 
atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados 
relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese 
de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja 
distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e 
Notificação, será ele objeto de notificação específica. (inciso acrescido 
pela Resolução nº 11/2021)

ANEXO V
CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 
Declaração de documentos à disposição do tribunal
CONTRATANTE:
CNPJ Nº:
CONTRATADA:
CNPJ Nº:
CONTRATO N° (DE ORIGEM):
DATA DA ASSINATURA:
VIGÊNCIA:
OBJETO:
VALOR (R$):
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade epigrafada, 
sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes 
à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, 
encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na 
origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e 
serão remetidos quando requisitados:
a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-
financeiro;
b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de 
todos os seus custos unitários;
c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das 
obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no 
exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou 
serviços foi contemplado em suas metas;
e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

LOCAL e DATA

RESPONSÁVEL: (nome, cargo, e-mail e assinatura)

ANEXO VI – CRONOGRAMA PREVISTO

EVENTOS DATAS PREVISTAS

Período de inscrição e habilitação. Das 08h00 do dia 16.07.2022 as 
17h00 do dia 19.07.2022

Resultado dos habilitados e eventual 
Contratação 20/07 à 26/07/2022

Prazo para recursos contra o resultado de 
inabilitados.

(Obs. Excepcionalmente por caráter de 
urgência, a apresentação de Recursos 

não impede a contratação dos já 
classificados/habilitados)

05 dias úteis após a publicação de 
decisão/resultado

RESULTADO FINAL DOS RECURSOS  05 dias úteis após ciência do 
candidato

COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO

Adriana Cristina de Souza Faria – Matrícula 21.708 – Presidente
Anderson Luiz da Costa – Matrícula 24.512
Leandro Ramos Barbosa – Matricula 27.946

EDITAL – PREFEITURA DE JACAREÍ – INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS 
A DELEGADO DA SOCIEDADE E DO SETOR TÉCNICO

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA OFICINAS, INSTITUIÇÃO DE 
COMISSÃO ELEITORAL, METODOLOGIA PARA COLETA DE 
PROPOSTAS E PROCEDIMENTOS PARA ELEIÇÃO DE DELEGADOS 
PARA A REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE ORDENAMENTO 
TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ, ENTRE OUTRAS 
DISPOSIÇÕES.

O Conselho Gestor da Revisão do Plano Diretor do Município de Jacareí, 
nomeado pela Portaria nº 798, de 23 de novembro de 2021, publicada 
no Boletim Oficial do Município nº 1.423, de 26 de novembro de 2021, 
no exercício de suas atribuições previstas no artigo 11, § 3º, do Decreto 
Municipal nº 936, de 13 de dezembro de 2019, publicado no Boletim 
Oficial do Município nº 1.289, de 13 de dezembro de 2019, tornam 
públicas as regras para inscrição e habilitação de candidatos a delegado  
regional e a delegado técnico que irão votar nas propostas de revisão 
ao Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Município de Jacareí, 
durante a Conferência da Cidade, bem como a metodologia de oficinas, 
capacitação da população, coleta e avaliação de  propostas de revisão, 
entre outras disposições, nos termos que seguem: 

DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Este Edital regulamenta o processo de realização das oficinas 
destinadas à capacitação da população, coleta e habilitação de propostas 
de revisão ao Plano Diretor do Município de Jacareí, eleição dos 
delegados, entre outras disposições, nos termos do Decreto Municipal 
nº 936, de 13 de dezembro de 2019. 
Art. 2º Para fins deste Edital, entende-se por: 
I - Leituras Comunitárias: etapa do processo de revisão do Plano 
Diretor Jacareí realizada entre 15 de março a 2 de abril de 2022, de 
forma presencial, e entre 24 de março e 12 de abril de 2022, em formato 
online, por meio da disponibilização de questionário eletrônico, nas quais 
foram realizados consultas à população para fins de levantamento de 
informações sobre os problemas e potencialidades da cidade, conforme 
metodologia desenvolvida pela entidade conveniada;
II - Leitura Crítica da Cidade: estudo realizado pelo Conselho Gestor 
de Revisão do Plano Diretor, com suporte de entidade conveniada, a 
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partir dos dados apresentados no Caderno de Leitura Técnica e das 
informações colhidas junto à população nas Leituras Comunitárias, 
devendo o mesmo subsidiar os trabalhos de revisão do Plano Diretor;
III – Relatório de Monitoramento: estudo realizado pelo Grupo de 
Trabalho, com suporte da entidade conveniada, destinado à avaliação da 
aplicação do Plano Diretor de Jacareí, desde sua instituição até os dias 
de hoje, nos termos e limites dos dados disponíveis na administração 
municipal, conforme art. 143 da Lei Complementar nº 49/2003; 
IV - oficinas: etapa do processo de revisão do Plano Diretor de Jacareí 
em que ocorrem as devolutivas à população do resultado das Leituras 
Comunitárias; apresentação dos resultados da Leitura Crítica da Cidade 
e do Relatório de Monitoramento; coleta de propostas e eleição de 
delegados, nos termos do art. 11 e seguintes do Decreto Municipal nº 
936/2019;
V – delegado: cidadão eleito durante a fase de oficinas, o qual terá direito 
a votar, durante a Conferência da Cidade, nas propostas que irão integrar 
o projeto de lei de revisão do Plano Diretor de Jacareí, nos termos do art. 
11 e seguintes do Decreto Municipal nº 936/2019;
VI – delegado regional: cidadão com título de eleitor devidamente 
regularizado, inscrito em uma das zonas eleitorais do Município de 
Jacareí e eleito na fase das oficinas de revisão do Plano Diretor, nos 
termos deste Edital;
VII – delegado técnico: cidadão com título de eleitor devidamente 
regularizado, com comprovada atuação profissional ou acadêmica 
no Município de Jacareí em área afeta às discussões que envolvem 
planejamento territorial, eleito na fase das oficinas de revisão do Plano 
Diretor, nos termos deste Edital;
VIII - Comissão Eleitoral: grupo formado por representantes do 
Conselho Gestor de Revisão e do Poder Público Municipal, responsável 
por organizar a realização das oficinas; avaliar, deferir ou indeferir as 
inscrições de candidaturas a delegados técnicos e regionais; fiscalizar 
a apuração dos votos; homologar o resultado da votação; e analisar e 
emitir parecer pela habilitação ou inabilitação das propostas de revisão 
ao Plano Diretor, entre outras competências, nos termos deste Edital; 
IX - proposta de revisão ao Plano Diretor: sugestão de alteração ao 
Plano Diretor de Jacareí vigente apresentada por participante de oficina, 
conforme metodologia disposta neste Edital. 
DA COMISSÃO ELEITORAL
Art. 3° As oficinas serão organizadas e presididas pelo Conselho 
Gestor do Plano Diretor, a quem caberá instituir, por meio de portaria, 
Comissão Eleitoral responsável por deliberar sobre o detalhamento dos 
procedimentos a serem realizados nos eventos, dirimir casos omissos 
neste Regimento e atuar em grau de recurso quando necessário.
Art. 4º A Comissão Eleitoral será composta por membros titulares e 
suplentes do Conselho Gestor do Plano Diretor e por servidores do 
Poder Público Municipal, conforme a seguinte composição: 
I – 1 (um) coordenador executivo, membro do Conselho Gestor;
II – 4 (quatro) membros do Conselho Gestor representantes da sociedade 
civil organizada; e
III – 4 (quatro) servidores indicados pelo Poder Público Municipal, sendo 
2 (dois) membros da Secretaria de Governo e Planejamento e 2 (dois) 
membros da Procuradoria Geral do Município.
§ 1º O coordenador executivo da Comissão Eleitoral, assim como os 
demais membros representantes do Conselho Gestor de Revisão, será 
eleito em reunião do colegiado.
§ 2º
  Em caso de vacância do cargo de coordenador executivo, assumirá o 
segundo candidato mais votado para a vaga.
§ 3º Em caso de vacância do cargo de membro da Comissão Eleitoral 
representante do Conselho Gestor, assumirá o candidato mais votado 
que não tenha conseguido se eleger.
§ 4º Os membros da comissão eleitoral servidores do Poder Público 
Municipal serão nomeados pelo chefe do Poder Executivo.
Art. 5º Os membros do Conselho Gestor interessados em concorrer às 
vagas da Comissão Eleitoral deverão apresentar candidatura durante a 
reunião do Conselho Gestor em que for realizada a eleição.
Parágrafo único. Os membros da comissão eleitoral não poderão se 
candidatar como delegado nas oficinas.
Art. 6º Estão aptos a se inscrever como representante do Conselho 
Gestor de Revisão na comissão eleitoral qualquer membro titular ou 
suplente do colegiado.
Art. 7º São competências da Comissão Eleitoral:
I – coordenar o processo de eleição de delegados regionais e delegados 
técnicos;
II – acompanhar o processo eleitoral em todas suas etapas;
III – analisar e homologar as inscrições dos candidatos a delegados 
regionais e delegados técnicos;

IV – fiscalizar a votação e apuração dos votos;
V – lavrar ata de apuração da eleição;
VI – analisar as propostas de revisão do Plano Diretor apresentadas pela 
população nas oficinas, proferindo parecer pela habilitação e inabilitação;
VII – receber e analisar recursos e impugnações contra decisões da 
comissão;
VIII – julgar e deliberar sobre eventuais ocorrências durante o processo 
da eleição;
IX – deliberar sobre os casos omissos no presente Edital.
§ 1º Qualquer ocorrência deverá ser constada em ata e encaminhado 
ao coordenador executivo para fins de julgamento e deliberação pela 
Comissão Eleitoral.
§ 2º Equipe da Câmara Municipal de Jacareí será convidada a 
acompanhar os trabalhos da Comissão Eleitoral.

DA METODOLOGIA E RITO DAS OFICINAS 

Art. 8º As oficinas possuem como finalidade promover a participação 
qualificada da população na revisão do Plano Diretor de Jacareí, a fim 
de assegurar o cumprimento do princípio da gestão democrática da 
cidade, nos termos do art. 2º, II, da Lei Federal nº 10.257/2001 (Estatuto 
da Cidade), do Decreto Municipal nº 936/2019 e demais normativas 
aplicáveis.

Art. 9º As oficinas ocorrerão entre 1º a 15 de agosto de 2022, 
preferencialmente nas 26 (vinte e seis) localidades em que ocorreram 
as Leituras Comunitárias.

Art. 10. As oficinas serão conduzidas por moderadores responsáveis por 
orientar os participantes nos processos de elaboração e apresentação 
das propostas de revisão do Plano Diretor, bem como de eleição de 
delegados.

Art. 11. As oficinas serão ministradas da seguinte forma:

I – inscrição de interessados em concorrer a vaga de delegado regional a 
partir de uma hora de antecedência do início da oficina até o fim da etapa 
de coleta de propostas;

II – abertura da oficina, com apresentação dos objetivos e da metodologia 
de condução dos trabalhos; 

III - apresentação de vídeos institucionais padronizados, nos quais serão 
abordados os seguintes assuntos: 

a) o que é o Plano Diretor e qual a finalidade de sua revisão;
b) o que pode ser apresentado como proposta de revisão do 
Plano Diretor, do ponto de vista técnico, legal e constitucional, em 
conformidade com o ordenamento jurídico brasileiro;
c)  como foram as Leituras Comunitárias realizadas com a 
população entre 15 de março e 2 de abril de 2022, de forma presencial, 
e entre 24 de março e 12 de abril de 2022, em formato online;
d) quais foram os resultados gerais apontados na Leitura Crítica 
da Cidade;
e) quais foram os resultados gerais apontados no Relatório de 
Monitoramento e Avaliação do Plano Diretor de 2003;
f)  o que é e como fazer uma proposta de revisão do Plano 
Diretor; e
g) qual a função dos delegados, no rito de revisão do Plano 
Diretor previsto no Decreto Municipal nº 936/2019, e como serão eleitos. 

IV - apresentação da análise dos resultados coletados na localidade 
durante a Leitura Comunitária presencial, indicando os problemas e 
potencialidades identificados nas escalas do bairro/território e da cidade;

V - divisão dos participantes em grupos para fins de realização de 
discussões e coleta de propostas de alteração ao Plano Diretor;

VI – eleição de delegados, precedida de apresentação pessoal de cada 
candidato presente, com tempo máximo de até 3 (três) minutos por 
candidato;

VII – apuração pela Comissão Eleitoral dos votos proferidos para as 
vagas de delegado regional;

VIII - lacração das urnas destinadas aos votos de delegados técnicos; 



Documento assinado por meio eletrônico mediante certificação digital ICP-Brasil, segundo a Lei nº 6.301/2019.

BOLETIM OFICIAL
do Município de Jacareí

ANO XXIII - Nº 1464
Jacareí, 15 de julho de 2022

35

IX – encerramento da oficina.

Parágrafo único. À apresentação de que trata o inciso IV deste artigo, 
poderão ser juntados outros dados pertinentes às discussões que serão 
realizadas, como estudos, mapas, cartografias, imagens, entre outros. 
DA ELEIÇÃO DE DELEGADOS
Art. 12. A eleição dos delegados regionais e técnicos que terão direito a 
votar nas propostas que integrarão o projeto de lei de revisão do Plano 
Diretor de Jacareí será realizada durante as oficinas.
Art. 13. Competirá aos delegados, durante a Conferência da Cidade, 
votar e apresentar emendas às propostas que irão integrar o projeto de 
lei de revisão do Plano Diretor do Município de Jacareí, nos termos do 
Decreto Municipal nº 936, de 13 de dezembro de 2019.
Art. 14. A eleição de delegados dar-se-á da seguinte forma:
I – o número máximo de delegados será de 390 (trezentos e noventa);
II – dois terços serão compostos por delegados regionais, os quais serão 
eleitos durantes as oficinas regionais a serem realizadas nos bairros, 
conforme distribuição de vagas prevista na tabela em anexo;
III – Um terço será composto por delegados técnicos eleitos durante as 
oficinas regionais.
Parágrafo único. O número de delegados representantes do setor técnico 
será definido conforme o número de delegados representantes da 
sociedade eleitos nas oficinas regionais, obedecendo a proporcionalidade 
disposta nos incisos II e III deste artigo.
Art. 15. Qualquer cidadão eleitor de Jacareí poderá votar e se candidatar 
a delegado, devendo fornecer os dados pessoais solicitados e apresentar, 
no momento da inscrição, documento oficial de identidade e número do 
título de eleitor de Jacareí.
§ 1º É vedada a participação do cidadão, como candidato ou eleitor, em 
mais de uma oficina, podendo participar em mais de uma como ouvinte.
§2º O cidadão que não efetuar inscrição dentro das condições 
estabelecidas neste Edital poderá participar como ouvinte, sem direito a 
votar e a candidatar-se a delegado.
Art. 16. O número de delegados regionais eleitos em cada oficina deverá 
respeitar a proporção de um delegado para cada dez eleitores presentes 
à oficina, sendo o número máximo de delegados por oficina regional 
limitado à tabela de densidade populacional em anexo.
Parágrafo único: Nas oficinas, o primeiro delegado será eleito a partir 
dos cinco primeiros eleitores presentes, sendo os demais eleitos na 
proporção de um delegado para cada dez eleitores.
Art. 17. Após o término do período de inscrições de candidatos a 
delegado na oficina, os candidatos técnicos e regionais presentes irão 
dispor de até 3 (três) minutos para se apresentarem e argumentarem os 
motivos e razões pelos quais deverão ser eleitos.

§1º O tempo de apresentação será dividido entre os candidatos, 
observando-se o limite máximo de 50 (cinquenta) minutos.

§2º Os participantes que quiserem votar deverão apresentar número 
título de eleitor regularizado perante à Justiça Eleitoral a fim de serem 
habilitados e escolherem os candidatos de sua preferência.

§3º Os participantes poderão votar em um candidato a delegado regional 
e um candidato a delegado técnico, devendo os votos serem proferidos 
em urnas diferentes.
DOS CANDIDATOS A DELEGADO REGIONAL.
Art. 18. Qualquer cidadão eleitor de Jacareí, com a inscrição eleitoral 
devidamente regularizada poderá se candidatar a delegado regional, 
devendo fornecer, para fins de inscrição e habilitação da candidatura: 
I – documento oficial de identidade, a exemplo de:
a) carteira de identidade (RG);
b) carteira nacional de habilitação (CNH);
c) carteira de trabalho e previdência social (CTPS);
d) carteira de identidade profissional expedida por órgãos 
fiscalizadores de exercício de profissão regulamentada; ou
e) passaporte; e 
II – Número do título de eleitor comprovando domicílio eleitoral no 
Município de Jacareí.
Parágrafo único. É permitido a membro do Conselho Gestor de Revisão 
do Plano Diretor a candidatura a delegado.
Art. 19. A inscrição do candidato a delegado regional também poderá 
será feita com antecedência entre os dias 15 e 29 de julho de 2022 
presencialmente no AtendeBem ou pelo endereço eletrônico www.
jacarei.sp.gov.br/termo-de-responsabilidade-atendebem-online/, 
devendo indicar, no ato da inscrição, a oficina em que pretende ser 
candidato. 
§ 1º O candidato a delegado regional somente poderá ser votado em 

uma oficina, a qual será indicada no ato da inscrição. 
§ 2º O interessado também poderá realizar a inscrição presencialmente 
no local da oficina em que pretende se candidatar, no período entre 18h30 
até o fim da fase de apresentação de propostas de revisão, mediante a 
apresentação dos documentos dispostos no art. 18 deste edital. 
§ 3º Caso seja verificado, no ato da inscrição, que o interessado 
não preenche os requisitos dispostos neste Edital ou que já tenha 
se candidatado em outra oficina, a mesma será automaticamente 
inabilitada, sendo liberada a participação na condição de ouvinte.
DOS CANDIDATOS A DELEGADO TÉCNICO
Art. 20. Qualquer cidadão com comprovada atuação profissional ou 
acadêmica no Município de Jacareí em área afeta às discussões que 
envolvem o planejamento territorial da cidade poderá se candidatar a 
delegado técnico, devendo fornecer, para fins de inscrição e habilitação 
da candidatura:
I – documento oficial de identidade, tais como;
a) carteira de identidade (RG);
b) carteira nacional de habilitação (CNH);
c) carteira de trabalho e previdência social (CTPS);
d) carteira de identidade profissional expedida por órgãos 
fiscalizadores de exercício de profissão regulamentada; ou
e) passaporte; 
II – registro profissional ou diploma, de nível técnico ou superior, de 
entidade legalmente reconhecida;
III – carta de intenções encaminhada à Comissão Eleitoral relatando 
atuação profissional ou acadêmica na área do planejamento territorial, 
devidamente acompanhada de documentos comprobatórios da atividade 
exercida, e justificando a razão pela qual deseja concorrer à vaga de 
delegado técnico.
Parágrafo único. Serão aceitos, a título de comprovação de atuação 
profissional ou acadêmica na área de planejamento territorial, 
documentos oficiais emitidos por empresa, entidade profissional ou 
acadêmica, a exemplo de: 
a) registro em carteira de trabalho; 
b) anotação de responsabilidade técnica (ART), registro de 
responsabilidade técnica (RRT), ou equivalente; 
c) pesquisa no formato de artigo completo publicado em 
periódicos indexados no Qualis-CAPES, trabalho acadêmico completo 
publicado em anais de eventos, resumo publicado em anais de eventos, 
apresentação de trabalho em congressos e trabalho de conclusão de 
curso no formato de monografia, dissertação ou tese;
d) processo judicial em área do direito relacionada ao 
planejamento territorial;
e) declaração de instituição de ensino superior informando tempo 
de atividade acadêmica em docência, pesquisa ou extensão; e
f) outros documentos comprobatórios de atividade profissional 
ou acadêmica.
Art. 21. É obrigatória a participação em pelo menos uma oficina, para 
fins de habilitação da candidatura a delegado técnico. 
Art. 22. A inscrição de candidatos a delegado técnico será realizada no 
período de 15 a 29 de junho de 2022, presencialmente no AtendeBem 
ou no site institucional da Prefeitura Municipal de Jacareí, através do link:  
https://www.jacarei.sp.gov.br/termo-de-responsabilidade-atendebem-
online/, mediante preenchimento de ficha de inscrição e apresentação 
da documentação disposta no art. 20 deste Edital.
Art. 23. Efetuada a inscrição, o candidato a delegado técnico poderá 
ser votado em qualquer oficina, podendo, no entanto, ter a candidatura 
inabilitada caso seja verificado, após a realização da eleição, que a 
documentação apresentada não atende ao disposto neste Edital e 
demais normativas que regulamentam o processo de revisão do Plano 
Diretor. 
Parágrafo único. Da decisão que inabilitar a candidatura do setor técnico 
após a realização da eleição, caberá recurso. 
Art. 24. Caberá à Comissão Eleitoral, durante o processo de inscrição, 
avaliação e habilitação de candidaturas a delegado técnico:
I – divulgar a lista de candidatos a delegado técnico inscritos até o dia da 
realização da primeira oficina;
II - avaliar a documentação apresentada pelos candidatos;
III – realizar diligência junto ao candidato caso verificada inconsistência 
na documentação apresentada;
IV – solicitar retificação de informações ou apresentação de nova 
documentação, em caso de necessidade; e 
V – publicar o resultado final da avaliação indicando as candidaturas 
a delegado técnico habilitadas e inabilitadas no Boletim Oficial do 
Município após o término do calendário de oficinas.
§ 1º A decisão pela inabilitação da candidatura será realizada de forma 
fundamentada, com base nos instrumentos normativos que orientam o 

http://www.jacarei.sp.gov.br/termo-de-responsabilidade-atendebem-online/
http://www.jacarei.sp.gov.br/termo-de-responsabilidade-atendebem-online/
https://www.jacarei.sp.gov.br/termo-de-responsabilidade-atendebem-online/
https://www.jacarei.sp.gov.br/termo-de-responsabilidade-atendebem-online/
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processo de revisão do Plano Diretor de Jacareí.
§2º Ao candidato a delegado técnico, é vedada a inscrição como 
candidato a delegado regional.
§3º Em caso de desistência à vaga de delegado técnico antes do término 
do período de oficinas, a qual deverá ser formalizada junto à Comissão 
Eleitoral, o candidato poderá concorrer a vaga de delegado regional.
Art. 25. A lista das inscrições a delegados técnicos deferidas e indeferidas 
será divulgada no dia 19 de agosto de 2022 no site institucional da 
Prefeitura Municipal de Jacareí.
Art. 26. Os recursos e impugnações deverão ser apresentados em até 
cinco dias úteis da publicação do resultado dos candidatos deferidos e 
indeferidos, e somente serão aceitos se protocolados no Atende Bem.

Art. 27. O candidato a delegado técnico poderá ser votado em mais de 
uma oficina. 
§ 1 º Ao final do processo, a Comissão Eleitoral divulgará o número 
de vagas a delegado técnico definido conforme proporção disposta no 
art. 14, parágrafo único, bem como a lista de candidatos organizada 
conforme o respectivo número de votos recebidos por cada um.
§ 2º Serão eleitos os candidatos a delegado técnico que obtiverem maior 
votação conforme o número de vagas definidas para o segmento.
DA APURAÇÃO DOS VOTOS

Art. 28. Após a votação de todos os eleitores habilitados na oficina, 
a comissão eleitoral iniciará a apuração dos votos aos candidatos a 
delegados regionais.
§ 1º Encerrada a votação, as urnas utilizadas para eleição de delegados 
regionais e de delegados técnicos serão lacradas e remetidas aos 
membros presentes da Comissão Eleitoral para apuração. 
§ 2º A apuração dos votos para delegado regional será realizada ao final 

de cada oficina.
§ 3º A apuração dos votos para delegado técnico será realizada após a 
finalização das 26 (vinte e seis) oficinas. 
DA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO AO PLANO 
DIRETOR
Art. 29. Durante a realização das oficinas, interessados em apresentar 
propostas de alteração ao Plano Diretor deverão fazê-lo na fase das 
dinâmicas de grupo, mediante preenchimento de formulário próprio.
Parágrafo único. Equipe técnica da Prefeitura de Jacareí estará 
disponível no local para prestar apoio e esclarecer dúvidas a respeito da 
metodologia de apresentação de propostas.
Art. 30. Para fins de emissão de parecer pela habilitação ou inabilitação, 
as propostas de revisão ao Plano Diretor serão avaliadas pela comissão 
eleitoral sob os seguintes aspectos:
I – constitucionalidade;
II – legalidade; 
III – juridicidade; e
IV – pertinência temática.
Art. 31. As propostas de alteração ao Plano Diretor Municipal habilitadas 
e inabilitadas serão publicadas em 26 de agosto de 2022 no site 
institucional da Prefeitura de Jacareí e no Boletim Oficial do Município.
Art. 32. O autor que quiser recorrer da decisão pela inabilitação da 
proposta de alteração ao Plano Diretor terá prazo de 5 (cinco) dias úteis 
para apresentar recurso à Comissão Eleitoral.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 33. Aos casos omissos, aplica-se supletivamente o disposto na 
legislação eleitoral e demais normativas aplicáveis. 
Art. 34. Este Edital será publicado no Boletim Oficial, afixado em local 
visível no Paço Municipal, abertamente na página online do Município de 
Jacareí, em jornais de circulação no município e pela TV Câmara.

 

ANEXO 

NÚMERO DE DELEGADOS REGIONAIS POR OFICINA REGIONAL 

Oficinas Regionais 

Locais Habitantes Região W2 Delegados por região 
Educamais São João 
Bairros: São João, Cidade Jardim, Jardim Didinha, Jardim Jacinto, Jardim Siesta 
Endereço: Praça da Independencia S.N 

 

9.308 

 

11 

EMEF Aluízio do Amaral Campos 
Bairros: Quilombo Coração Valente, Bandeira Branca 1 e 2 
Endereço: Rua Osvaldo Tursi, 955 – Bandeira Branca 1 

Habitantes Região W11 Delegados por região 
 

9.147 
 

11 
EMEIF Adelia Pereira Braz Rossi 

Bairros: Santo Antonio da Boa Vista , Jardim Leblon 
Endereço: Rômulo Rossi, 679 – Sto. Antonio da Boa Vista 

Habitantes Região S5 Delegados por região 
 
 

3.076 

 
 

4 
EMEF José Éboli de Lima 
Bairros: São Silvestre Vila Garcia, Vila São João, Jardim Boa Vista, Jardim São Gabriel, Chácaras 
Marília, Chácaras Guararema 
Endereço: Rodovia General Euryale de Jesus Zerbini, 1023 - São Silvestre 

Habitantes W13, W14, W15, W15, W16, 
W18 e Sudoeste 

Delegados por região 

 

6.794 

 

8 
EMEIF Presbítero Mabito Shoji 
Bairros: Veraneio Ijal e Veraneio Irajá 
Endereço: Rua Cecília Meireles, 10 - Veraneio Ijal 

Habitantes Região W8 Delegados por região 

 
1.036 

 
1 

Educamais Centro 
Bairros: Centro, Jardim Bela Vista, Jardim Pereira do Amparo, Jardim Mesquita 
Endereço: Rua Alfredo Schurig, 20 - Centro 

Habitantes Região Central Delegados por região 
 

19.000 
 

21 
EMEF Joaquim Passos 
Bairros: Cidade Salvador, Jardim Real, Jardim Santa Marina 
Endereço: Rua Mogi das Cruzes, 441 - Cidade Salvador 

Habitantes Região W7 Delegados por região 

 
14.463 

 
16 

EMEF Ricardina dos Santos Morães 
Bairros: Nova Esperança, Jardim Imperial, Nova Jacareí 
Endereço: Rua Graça Aranha, 121 – Jardim Nova Esperança 

Habitantes Região W5,W6 Delegados por região 
 

11.077 
 

13 

EMEF Maria Luiza de Souza Vasques 
Bairros: Rio Comprido, Conjunto Santa Paula 
Endereço: Estrada do Imperador, 196 - Rio Comprido 

Habitantes Regiões E2 e Rio Comprido Delegados por região 
 

7.768 
 

9 

EMEF Conceição Aparecida Magalhães Silva 
Bairros: Jardim Paraíso,  Jardim Yolanda,  Jardim Novo Amanhecer,    Jardim Pitoresco, Vila Romana, 
Jardim Coleginho, Conjunto Santa Terezinha 1 
Endereço: Rua Expedicionário Lourenço Nogueira, 211 – Jardim Paraíso 

Habitantes Região S4 Delegados por região 
 
 
 

9.597 

 
 
 

11 
EMEF Célia Guedes 
Bairros: Jardim Primavera, Jardim Vera Lúcia,  Jardim Marcondes,  Jardim Luiza,  Jardim Califórnia 
Endereço: Rua dos Amarantos, 313 - Jardim Primavera 

Habitantes Região E3 Delegados por região 
 

16.918 
 

18 

EMEF Professora Maria Regina Cachuté 
Bairros: Jardim Pedramar e Jardim Imperial 
Endereço: Avenida Nilo David, 65 – Parque Imperial 

Habitantes Região W9 Delegados por região 
 

4.477 
 

5 
EMEIF Tarcísio Francisco Barbosa 
Bairros: 1º de Maio, 22 de Abril, Recanto dos Pássaros, Portal Alvorada 
Endereço: Rua dos Professores, 120  -  Conjunto 1º de Maio 

Habitantes Região W7 Delegados por região 
 

6.820 
 

8 
EMEIF Jorge Vieira da Silva 
Bairros: Varadouro, Jardim Colonia 
Endereço: Estrada do Varadouro, 87 

Habitantes Região E5 Delegados por região 
 

4.209 
 

5 
EMEF Delly Gaspar dos Santos. 
Bairros: Jardim do Marquês, Conjunto São Benedito, Vila Zezé, Parque dos Príncipes 
Endereço: Avenida Papa João XXIII, Nº 95 - Conjunto São Benedito 

Habitantes Região E5 Delegados por região 
 

12.721 
 

15 
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EMEF Ricardina dos Santos Morães 
Bairros: Nova Esperança, Jardim Imperial, Nova Jacareí 
Endereço: Rua Graça Aranha, 121 – Jardim Nova Esperança 

Habitantes Região W5,W6 Delegados por região 
 

11.077 
 

13 

EMEF Maria Luiza de Souza Vasques 
Bairros: Rio Comprido, Conjunto Santa Paula 
Endereço: Estrada do Imperador, 196 - Rio Comprido 

Habitantes Regiões E2 e Rio Comprido Delegados por região 
 

7.768 
 

9 

EMEF Conceição Aparecida Magalhães Silva 
Bairros: Jardim Paraíso,  Jardim Yolanda,  Jardim Novo Amanhecer,    Jardim Pitoresco, Vila Romana, 
Jardim Coleginho, Conjunto Santa Terezinha 1 
Endereço: Rua Expedicionário Lourenço Nogueira, 211 – Jardim Paraíso 

Habitantes Região S4 Delegados por região 
 
 
 

9.597 

 
 
 

11 
EMEF Célia Guedes 
Bairros: Jardim Primavera, Jardim Vera Lúcia,  Jardim Marcondes,  Jardim Luiza,  Jardim Califórnia 
Endereço: Rua dos Amarantos, 313 - Jardim Primavera 

Habitantes Região E3 Delegados por região 
 

16.918 
 

18 

EMEF Professora Maria Regina Cachuté 
Bairros: Jardim Pedramar e Jardim Imperial 
Endereço: Avenida Nilo David, 65 – Parque Imperial 

Habitantes Região W9 Delegados por região 
 

4.477 
 

5 
EMEIF Tarcísio Francisco Barbosa 
Bairros: 1º de Maio, 22 de Abril, Recanto dos Pássaros, Portal Alvorada 
Endereço: Rua dos Professores, 120  -  Conjunto 1º de Maio 

Habitantes Região W7 Delegados por região 
 

6.820 
 

8 
EMEIF Jorge Vieira da Silva 
Bairros: Varadouro, Jardim Colonia 
Endereço: Estrada do Varadouro, 87 

Habitantes Região E5 Delegados por região 
 

4.209 
 

5 
EMEF Delly Gaspar dos Santos. 
Bairros: Jardim do Marquês, Conjunto São Benedito, Vila Zezé, Parque dos Príncipes 
Endereço: Avenida Papa João XXIII, Nº 95 - Conjunto São Benedito 

Habitantes Região E5 Delegados por região 
 

12.721 
 

15 
 

EMEF Tito Máximo 
Bairros: Parque Santo Antônio, Jardim das Oliveiras, Jardim Nova Aliança, Vila Aprazível,  Bela 
Vista, Jardim Maria Amélia 1, 2 e 3, Jardim Santa Mônica 
Endereço: Rua dos Ibiscos, 580 – Parque Santo Antonio 

Habitantes Região S1 Delegados por região 
 

10.175 

 

12 

EMEI Antonio Lélis Vieira 
Bairros: Parque  Califórnia,  Altos de Santana II,  Cond. Villa D’Itália,  Cond. Pedras Preciosas, Pedras 

de Santana 
Endereço: Av. Dr. João Victor Lamanna, 72 – Parque Califórnia 

Habitantes Regiões E4, E6 Delegados por região 
 

14.749 

 

17 

EMEF Adélia Monteiro 
Bairros: Jardim Olímpia, Jardim do Vale, Jardim Colinas, Vila Santa Rita, Bosque das Mangueiras 
Endereço: Estrada Municipal Eugênio Bicudo, 35 - Campo Grande 

Habitantes Regiões S2,S3 Delegados por região 
 

7.656 
 

9 

EMEF Silvio Silveira Mello 
Bairros: Jardim  Santa Maria, Parque Brasil,  Santa Clara,  Avareí,  Santa Terezinha, Vila Guarani, Vila 

Pinheiro, Parque dos Sinos, Parque Itamaraty 
Endereço: Rua Dalton Siqueira Malta, Nº 380, Jardim Santa Maria 

Habitantes Regiões N2 e Pq dos Sinos Delegados por região 
 

12.307 

 

14 

EMEI Vicentina das Dores Queiroz 
Bairros: Jardim das Indústrias, Parque Nova America, Parque Itamaraty 
Endereço: Av. São Jeronimo, 1.100 – Jardim das Industrias 

Habitantes Bairros Delegados por região 
 

5.418 
 

6 
EMEF Décio Moreira – UNIVAP 
Bairros: Jardim Dora, Jardim Luiza, Vila Branca 
Endereço: Estrada Municipal do Limoeiro, 250 – Jardim Dora 

Habitantes Bairros Delegados por região 
 

13345 
 

15 
Instituto Federal de São Paulo – IFS) 
Bairros: Jardim America, Jardim Didinha, Panorama, Porto Velho, Terras de Santa Helena 
Endereço: Rua Antonio Fogaça de Almeida, 200 – Jardim América 

Habitantes Bairros Delegados por região 
 

7.779 
 

9 
 

EMEF Beatriz Junqueira 
Bairros: Parque Meia Lua, Jardim Conquista, Bairro do Poço, Lagoa Azul 
Endereço: Av. Alcídes Arnaldo Taino, 1.240 – Parque Meia Lua 

Habitantes Bairros Delegados por região 

 
8.024 

 
9 

EMEIF Prof Luiz Carlos Maiola Covre 
Bairros: Jardim Emilia, Vila Ita, Terras de Conceição, Vila Machado, Jardim Florida 
Endereço: Rua Professor Hélio Augusto de Souza, 105 – Jardim Emília 

Habitantes Bairros Delegados por região 
 
 

9308 

 
 

11 
Capela Nossa Senhora das Graças 
Bairros: Conjunto 22 de Abril, Paratei 
 Endereço: Rua 1º de Julho, 93 – Conjunto 22 de Abril 

Habitantes Conjuto 22 abril Delegados por região 

 
749 

 
1 

 Alojamento da Associação do Pagador de Andrade 
 Bairros: Pagador Andrade, Arboville 
 Endereço: Rua Clara Rezende Cesar, 385 – Pagador de Andrade 

Habitantes Pagador de Andrde Delegados por região 

 
522 

 
1 

 

 
 

 

Total 226.443 
 

260 

260 

0,0011 
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SERVIÇO DE REGULAÇÃO
 de Saneamento de Jacareí

Portaria Nº 007 /SRJ/2022
O Sr. Gustavo Costa, Diretor Presidente do Serviço de Regulação de 
Saneamento de Jacareí – SRJ, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei,

RESOLVE
Art. 1° DESIGNAR o servidor EDUARDO SOARES GARCIA, RG 
n° 47.850.529-2, para exercer interina e cumulativamente o cargo de 
Diretor Técnico Operacional durante as férias da titular do cargo, no 
período de 21 de julho a 04 de agosto de 2022, fazendo jus as vantagens 

pecuniárias previstas no artigo 60, da Lei Complementar n° 13/1993 
(Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jacareí).

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor em 21 de julho de 2022.

Registre-se e publique-se

Jacareí, 12 de julho de 2022.
Gustavo Costa
Diretor Presidente

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
do Município de Jacareí

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ – 
IPMJ, através da Comissão Permanente de Julgamento de Licitações, 
designada pela Portaria nº 209/2021, FAZ SABER a todos os interessados 
que se encontra aberta licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, 
sob nº. 001/2022, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para Contratação 
de empresa especializada para elaboração de projetos executivos e 
Certificação LEED da nova sede do Instituto de Previdência do Município 
de Jacareí (IPMJ) conforme descrito no Termo de Referência, constante 
do ANEXO I e que faz parte integrante do presente Edital.
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: Até às 14h00min do dia 
05/08/2022.
ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 05/08/2022 às 14h30min.
VISITA TÉCNICA: Obrigatória sem agendamento nos termos do 
Edital
Não havendo expediente nessa data, a abertura se dará no primeiro dia 
útil subsequente.
O edital na sua íntegra estará disponível para download no site do 
Instituto de Previdência do Município de Jacareí (IPMJ), na área 
referente a Licitações, podendo ser acessado através do seguinte link: 
http://www.ipmj.sp.gov.br  ou poderá ser retirado na Sede do IPMJ, sito 
na Rua Antônio Afonso, nº 513, Centro, Jacareí/SP, 2º andar, no horário 
das 08h00 às 17h00, mediante apresentação de um “pen drive”.

Rossana Vasques
Presidente do IPMJ

EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 003/2022
Reajuste do valor do Contrato nº 005/2019, firmado entre o Instituto 
de Previdência do Município de Jacareí – IPMJ e a empresa Embras – 

Empresa Brasileira de Tecnologia Ltda, que tem por objeto a prestação 
de serviços técnicos especializados de fornecimento de sistema de 
informática para a gestão sistemática e integrada das áreas do IPMJ, em 
12,285061%, pelo índice IPC/FIPE, conforme Cláusula 3.2 do contrato, 
passando o valor anual de R$ 146.638,92 (cento e quarenta e seis 
mil, seiscentos e trinta e oito reais e noventa e dois centavos) para R$ 
165.653,60 (cento e sessenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e três 
reais e sessenta centavos), passando o valor mensal de R$ 12.219,91 
(doze mil, duzentos e dezenove reais e noventa e um centavos) para R$ 
13.721,13 (treze mil, setecentos e vinte e um reais e treze centavos).
Jacareí, 8 de julho de 2022.

ROSSANA VASQUES
Presidente do IPMJ

EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 002/2022
Reajuste do valor do Contrato nº 003/2021, firmado entre o Instituto 
de Previdência do Município de Jacareí – IPMJ e a empresa Escritório 
Técnico de Assessoria Atuarial S/S Ltda, que tem por objeto a prestação 
de serviços de consultoria e assessoria técnica atuarial, em 12,285061%, 
pelo índice IPC/FIPE, conforme Cláusula 3.2 do contrato, passando o 
valor anual de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais) para R$ 43.791,12 
(quarenta e três mil, setecentos e noventa e um reais e doze centavos), 
passando o valor mensal de R$ 3.250,00 (três mil duzentos e cinquenta 
reais) para R$ 3.649,26 (três mil, seiscentos e quarenta e nove reais e 
vinte e seis centavos).
Jacareí, 8 de julho de 2022.

ROSSANA VASQUES
Presidente do IPMJ

SOFREU UM 
ACIDENTE 
DE TRÂNSITO? 
VOCÊ TEM DIREITO 
A SEGURO GRÁTIS!

clique aqui

http://www.ipmj.sp.gov.br
http://www.jacarei.sp.gov.br
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SERVIÇO AUTÔNOMO 
de Água e Esgoto

PORTARIA Nº 150, DE 08 DE JULHO DE 2022
O Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí – 
SAAE, NELSON GONÇALVES PRIANTI JUNIOR, no uso das suas 
atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR, nos termos do inciso I do artigo 14, da Lei Complementar 
nº 13, de 07 de outubro de 1993 (Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Jacareí), em virtude de aprovação no Concurso Público nº 
001/2018, no quadro dos servidores do SAAE de Jacareí:

I – PEDRO HENRIQUE GOMES, portador do RG nº 26.578.665-7, para 
exercer o cargo público de provimento efetivo de “Oficial Administrativo 
de Saneamento”, referência “6”, com lotação na Procuradoria Jurídica.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Jacareí, 08 de julho de 2022
NELSON GONÇALVES PRIANTI JUNIOR
Presidente do SAAE

PORTARIA Nº 151, DE 11 DE JULHO DE 2022
O Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí – 
SAAE, NELSON GONÇALVES PRIANTI JUNIOR, no uso das suas 
atribuições legais,
RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR JOAO PAULO MURILO MACEDO FELIPPE 
PENHA, portador do RG nº 29.808.218-4, matrícula 482018,  Diretor 
do Departamento de Operação e Manutenção,  para  responder  
interinamente  como  Supervisor de Unidade de Controle Operacional, 
durante período de férias do titular do cargo, nos dias 11 de julho de 2022 
a 25 de julho de 2022, sem percepção de diferença de vencimentos, nos 
termos do parágrafo único do artigo 60,  da  Lei  Complementar  nº  13,  
de  07  de  outubro  de  1993  (Estatuto  dos  Servidores  Públicos do 
Município de Jacareí).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Jacareí, 11 de julho de 2022.
NELSON GONÇALVES PRIANTI JUNIOR
Presidente do SAAE

PORTARIA Nº 152, DE 12 DE JULHO DE 2022
O Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí – 
SAAE, NELSON GONÇALVES PRIANTI JUNIOR, no uso das suas 
atribuições legais,
RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR CAROLINE NAVAS VIANA, portadora do RG nº 
36.535.809-5, matrícula 242019,  Executiva Pública,  para  responder  
interinamente  como  Supervisora da Unidade de Gestão de Pessoas, 
durante período de férias do titular do cargo, nos dias  18 de julho de 2022 
a 1º de agosto de 2022, sem percepção de diferença de vencimentos, 
nos termos do parágrafo único do artigo 60,  da  Lei  Complementar  nº  
13,  de  07  de  outubro  de  1993  (Estatuto  dos  Servidores  Públicos 
do Município de Jacareí).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Jacareí, 12 de julho de 2022.
NELSON GONÇALVES PRIANTI JUNIOR
Presidente do SAAE

ERRATA:
Errata da Portaria nº 139, de 05 de julho de 2022, publicada no Boletim 
Oficial do Município de Jacareí nº 1462, de 08 de julho de 2022.
ONDE SE LÊ:

Art. 4º Esta portaria entra em vigor nesta data.

LEIA-SE:
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor em 11 de julho de 2022.

NELSON GONÇALVES PRIANTI JUNIOR
Presidente do SAAE

PORTARIA Nº 153, DE 12 DE JULHO DE 2022
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 DESIGNAR Pregoeiro e Equipe de Apoio do Pregão, que fica 
doravante assim constituída:
I - Pregoeiros:
a)  Renato Máximo de Oliveira, matrícula 10306;
b) William Miranda, matrícula 132008;
c) Marcus Vinicius de Oliveira Junior, matrícula 122017;
II - Equipe de Apoio:
a) Dilicinio Kelvin Franco de Souza, matrícula 382015;
b) Marcela de Barros Lisboa Barbosa, matrícula 912012;
c) Katia Lopes Mateus Oliveira, matrícula 322012;
d) Renato Cardoso Viana, matrícula 882017;
e) Sabrine Fraga de Sá, matrícula 532019;
f) Renan Souza Vetorazzi, Matrícula 212020;
g) Livia Sayuri Aizawa, Matrícula 562019;

Art. 2º No impedimento ou impossibilidade de ambos os Pregoeiros 
em exercerem suas atribuições, estes serão substituídos pelo servidor 
primeiro designado na Equipe de apoio e assim sucessivamente, desde 
que habilitado.

Art. 3º O prazo de investidura desta Comissão é de 01(um) ano.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor nesta data.

Jacareí, 12 de julho de 2022.

NELSON GONÇALVES PRIANTI JUNIOR
Presidente do SAAE
PORTARIA Nº 154, DE 12 DE JULHO DE 2022
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 ALTERAR a composição da Comissão Permanente para Análise 
e Julgamento de Inscrição em Registro Cadastral do SAAE, que fica 
doravante assim constituída:
Presidente: Anna Carolina Barreto Fernandes Lopes, matrícula 542019;
Membro: Márcio Custodio da Silva, matrícula 692018;
Membro: Bruna Alves Bicudo, matrícula 42016;
Suplente: Mariana Marques Brito Fróis Costa, matrícula 142015;
Suplente: José Clebio de Paula Portes, matrícula 212014.

Art. 2º Na ausência do presidente, a Comissão será presidida pelo 
primeiro membro e, no impedimento deste, pelo segundo e assim 
sucessivamente.
Art. 3º Esta Portaria entra nesta data.

Jacareí, 12 de julho de 2022.
NELSON GONÇALVES PRIANTI JUNIOR
Presidente do SAAE 

AVISO DE CANCELAMENTO DE PUBLICAÇÃO – PE 051/2022.
Fica cancelada a publicação do aviso de licitação para o Pregão 
Eletrônico Nº 051/2022, no Boletim Oficial do Município de Jacareí do 
dia 08 de julho de 2022, na página 40/41, ano XXIII, Edição 1462.
Por uma falha administrativa, foi publicado o Aviso de Licitação, devendo 
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ser absolutamente desconsiderado para todos os efeitos legais.
Jacareí, 08 de julho de 2022.
Nelson Gonçalves Prianti Junior - Presidente do SAAE Jacareí.

Pregão Eletrônico Nº 023/2022 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUTAR SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA, PERÍODO 
NOTURNO, GARANTINDO A SEGURANÇA PATRIMONIAL DO SAAE 
JACAREÍ, DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE COMPRA (SC) Nº 
1943/2021, CONVERTIDA EM SC 364/2022.   
DESPACHO
Acato a orientação da PROCURADORIA JURÍDICA e DECIDO pelo 
DEFERIMENTO PARCIAL da IMPUGNAÇÃO impetrada pela empresa 
SESVESP – SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANÇA PRIVADA, 
SEGURANÇA ELETRÔNICA E CURSOS DE FORMAÇÃO DO ESTADO 
DE SÃO PAULO, e que proceda a reformulação do Edital.
Comuniquem-se os participantes desta decisão. Registre-se e publique-
se.
Jacareí, 05 de julho de 2022
Nelson Gonçalves Prianti Junior - Presidente do SAAE - Jacareí

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 023/2022.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUTAR SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA, PERÍODO 
NOTURNO, GARANTINDO A SEGURANÇA PATRIMONIAL DO SAAE 
JACAREÍ.
Valor estimado: R$ 128.604,96.
Visita técnica: preferencialmente 02 (dois) dias úteis anteriores à data do 
início da sessão pública
Recebimento dos Lances: às 09h00min do dia 29/07/2022.
Informações: Unidade de Licitações e Compras – R. Miguel Leite do 
Amparo, 121 – Centro – Jacareí – SP – fone 12-3954-0200 – Ramais 
1620/ 1630/ 1655 e 1670.
Edital: www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG 926641), 
www.saaejacarei.sp.gov.br (LINK “LICITAÇÕES”) ou mediante 
comparecimento ao balcão da Unidade de Licitações e Compras – R. 
Miguel Leite do Amparo, 121 – Centro – Jacareí - SP - das 08:30 às 
16:30, sem custo com apresentação de CD-r ou pendrive.
Jacareí, 07 de julho de 2022
Nelson Gonçalves Prianti Junior - Presidente do SAAE Jacareí

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 
ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE COLETORA DE 
ESGOTO COMPLEMENTAR DO BAIRRO JARDIM PEDRAMAR – 
JACAREÍ/SP.
Recebimento dos envelopes: impreterivelmente até às 09h00min do dia 
03/08/2022.
Credenciamento: às 09h00min, na mesma data e local
Sessão de abertura: após o credenciamento, em ato público.
Valor estimado: R$ 461.210,69
Edital: www.saaejacarei.sp.gov.br (LINK “LICITAÇÕES”) ou na Unidade 
de Licitações e Compras - Rua Miguel Leite Do Amparo, 121, Centro, 
Jacareí/SP– Centro – Jacareí - SP- das 08:30 às 16:30 – sem custo 
trazendo CD ou pendrive.
TELEFONES PARA INFORMAÇÕES: 12-3954.0200, Ramais 1620, 
1630, 1655, 1670.
Jacareí, 20 de junho de 2022.
Nelson Gonçalves Prianti Junior - Presidente do SAAE Jacareí.
CONCORRÊNCIA Nº 005/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO EM POÇOS 
PROFUNDOS E BOOSTERS TUBULARES.
COM COTA RESERVADA PARA ATENDER A LEI 147/2014 (ME/EPP)
Recebimento dos envelopes: até as 9:00 h do dia 18/08/2022
Sessão de abertura: às 09h00min, na mesma data, em ato público.
Valor estimado: R$ 1.783.696,92.
Edital: www.saaejacarei.sp.gov.br (LINK “TRANSPARÊNCIA”, SUBLINK 
“LICITAÇÕES”) ou na Unidade de Licitações e Compras - Rua Miguel 
Leite do Amparo, 121 – Centro – Jacareí - SP- das 08:30 às 16:30 – sem 
custo trazendo CD ou pendrive.
TELEFONES PARA INFORMAÇÕES: 12-3954.03p00, Ramais 1612/ 
1620/ 1630/ 1655 e 1670.
Jacareí, 12 de julho de 2022.
Nelson Gonçalves Prianti Junior - Presidente do SAAE Jacareí

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 051/2022.
COM COTA RESERVADA PARA ATENDER A LEI 147/2014 (ME/EPP)

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
GALVANIZADOS.
Valor estimado: R$ 301.434,70
Recebimento dos Lances: às 09h00min do dia 29/07/2022
Informações: Unidade de Licitações e Compras – R. Miguel Leite do 
Amparo, 121 – Centro – Jacareí – SP – fone 12-3954-0200 – Ramais 
1620/ 1630/ 1655 e 1670.
Edital: www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG 926641), 
www.saaejacarei.sp.gov.br (LINK “TRANSPARÊNCIA” SUBLINK 
“LICITAÇÕES”) ou mediante comparecimento ao balcão da Unidade 
de Licitações e Compras – R. Miguel Leite do Amparo, 121 – Centro – 
Jacareí - SP - das 08:30 às 16:30, sem custo com apresentação de CD-r 
ou pendrive.
Jacareí, 12 de julho de 2022
Nelson Gonçalves Prianti Junior - Presidente do SAAE Jacareí.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 052/2022.
COM COTA RESERVADA PARA ATENDER A LEI 147/2014 (ME/EPP)
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAP, LUVAS, 
TÊS TRIPARTIDOS, CURVAS, TAMPÕES, REDUÇÕES, REGISTROS, 
TOCOS, TUBOS K7 E K09 DE FERRO FUNDIDO (DN 80MM, 100MM, 
150MM, 200MM, 300MM E 450MM).
Valor estimado: R$ 2.378.398,82.
Recebimento dos Lances: às 09h00min do dia 01/08/2022.
Informações: Unidade de Licitações e Compras – R. Miguel Leite do 
Amparo, 121 – Centro – Jacareí – SP – fone 12-3954-0200 – Ramais 
1620/ 1630/ 1655 e 1670.
Edital: www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG 926641), 
www.saaejacarei.sp.gov.br (LINK “LICITAÇÕES”) ou mediante 
comparecimento ao balcão da Unidade de Licitações e Compras – R. 
Miguel Leite do Amparo, 121 – Centro – Jacareí - SP - das 08:30 às 
16:30, sem custo com apresentação de CD-r ou pendrive.
Jacareí, 13 de julho de 2022.
Nelson Gonçalves Prianti Junior - Presidente do SAAE Jacareí.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 053/2022.
COM COTA RESERVADA PARA ATENDER A LEI 147/2014 (ME/EPP)
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
ELÉTRICOS.
Valor estimado: R$ 377.378,80
Recebimento dos Lances: às 09h00min do dia 01/08/2022
Informações: Unidade de Licitações e Compras – R. Miguel Leite do 
Amparo, 121 – Centro – Jacareí – SP – fone 12-3954-0200 – Ramais 
1620/ 1630/ 1655 e 1670.
Edital: www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG 926641), 
www.saaejacarei.sp.gov.br (LINK “LICITAÇÕES”) ou mediante 
comparecimento ao balcão da Unidade de Licitações e Compras – R. 
Miguel Leite do Amparo, 121 – Centro – Jacareí - SP - das 08:30 às 
16:30, sem custo com apresentação de CD-r ou pendrive.
Jacareí, 13 de julho de 2022.
Nelson Gonçalves Prianti Junior - Presidente do SAAE Jacareí.

4ª NOTIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 213/2019.
Edital: 006/2018; Mod.: Concorrência; Empresa: ALLSAN ENGENHARIA 
E ADMINISTRAÇÃO LTDA.
Finalidade: A Unidade de Contratos e Convênios, juntamente com o 
Departamento Administrativo, em atendimento à solicitação da Unidade 
de Análise e Avaliação de Consumo, vem NOTIFICÁ-LOS À:
Atender, IMEDIATAMENTE, a solicitação presente ao Memorando nº 
070/2022/DC, fl. 03 do GCON nº 220/2022/03;
Apresentar justificativas para as ocorrências apontadas pela fiscalização;
Comunicamos que o prazo para defesa é de 05 (cinco) dias úteis, 
contados do dia útil subsequente à publicação da presente notificação.
Alertamos que o não atendimento a presente notificação dentro do prazo 
supracitado e a falta do cumprimento do prazo e/ou obrigação contratual 
deixam sua empresa sujeita a aplicação de sanções legais cabíveis ao 
contrato, dispostas no Artigo 87 da Lei Federal 8.666/93 e alterações. 
Os autos do processo se encontram disponíveis para consulta, de 
segunda a sexta-feira, das 08:00 as 17:00, no endereço Rua Miguel 
Leite do Amparo, nº 121 – Jd. Pereira do Amparo – CEP: 12.327-703; 
Jacareí/SP, sendo este a sede do SAAE-Jacareí.
E-mails para esclarecimentos: contratos@saaejacarei.sp.gov.br
Telefone para contato: (12) 3954-0200 e (12) 3954-0300, ramais: 1642, 
1641 e 1636
Jacareí, 12 de julho de 2022.
Nelson Gonçalves Prianti Junior – Presidente do SAAE - Jacareí.
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8ª NOTIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 164/2020.
Edital: 005/2019; Mod.: Concorrência; Empresa: ELECTRA SERVIÇOS 
DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA.
Finalidade: A Unidade de Contratos e Convênios, juntamente com 
o Departamento Administrativo, em atendimento à solicitação do 
Departamento de Planejamento e Obras, vem NOTIFICÁ-LOS À:
Atender, IMEDIATAMENTE, a solicitação presente ao Memorando nº 
581/2022/DPO, fl. 03 do GCON nº 231/2022/03;
Apresentar justificativas para as ocorrências apontadas pela fiscalização;
Comunicamos que o prazo para defesa é de 05 (cinco) dias úteis, 
contados do dia útil subsequente à publicação da presente notificação.
Alertamos que o não atendimento a presente notificação dentro do prazo 
supracitado e a falta do cumprimento do prazo e/ou obrigação contratual 
deixam sua empresa sujeita a aplicação de sanções legais cabíveis ao 
contrato, dispostas no Artigo 87 da Lei Federal 8.666/93 e alterações. 
Os autos do processo se encontram disponíveis para consulta, de 
segunda a sexta-feira, das 08:00 as 17:00, no endereço Rua Miguel 
Leite do Amparo, nº 121 – Jd. Pereira do Amparo – CEP: 12.327-703; 
Jacareí/SP, sendo este a sede do SAAE-Jacareí.
E-mails para esclarecimentos: contratos@saaejacarei.sp.gov.br
Telefone para contato: (12) 3954-0200 e (12) 3954-0300, ramais: 1642, 
1641 e 1636
Jacareí, 12 de julho de 2022.
Nelson Gonçalves Prianti Junior – Presidente do SAAE - Jacareí.

9ª NOTIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 164/2020.
Edital: 005/2019; Mod.: Concorrência; Empresa: ELECTRA SERVIÇOS 
DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA.
Finalidade: A Unidade de Contratos e Convênios, juntamente com 
o Departamento Administrativo, em atendimento à solicitação do 
Departamento de Planejamento e Obras, vem NOTIFICÁ-LOS À:
Atender, IMEDIATAMENTE, a solicitação presente ao Memorando nº 
556/2022/DPO, fl. 03 do GCON nº 232/2022/03;
Apresentar justificativas para as ocorrências apontadas pela fiscalização;
Comunicamos que o prazo para defesa é de 05 (cinco) dias úteis, 
contados do dia útil subsequente à publicação da presente notificação.
Alertamos que o não atendimento a presente notificação dentro do prazo 
supracitado e a falta do cumprimento do prazo e/ou obrigação contratual 
deixam sua empresa sujeita a aplicação de sanções legais cabíveis ao 
contrato, dispostas no Artigo 87 da Lei Federal 8.666/93 e alterações. 
Os autos do processo se encontram disponíveis para consulta, de 
segunda a sexta-feira, das 08:00 as 17:00, no endereço Rua Miguel 
Leite do Amparo, nº 121 – Jd. Pereira do Amparo – CEP: 12.327-703; 
Jacareí/SP, sendo este a sede do SAAE-Jacareí.
E-mails para esclarecimentos: contratos@saaejacarei.sp.gov.br
Telefone para contato: (12) 3954-0200 e (12) 3954-0300, ramais: 1642, 
1641 e 1636
Jacareí, 12 de julho de 2022.
Nelson Gonçalves Prianti Junior – Presidente do SAAE - Jacareí.

1ª NOTIFICAÇÃO À AF Nº 801/2022.
Edital: 019/2022; Mod.: Pregão Eletrônico; Empresa: AQUILA ESTEFANE 
LIMA DA SILVA.
Finalidade: A Unidade de Contratos e Convênios, juntamente com o 
Departamento Administrativo, em atendimento à solicitação da Unidade 
de Logística, vem NOTIFICÁ-LOS À:
Atender, IMEDIATAMENTE, a solicitação presente ao Memorando nº 
052/2022/ULOG, fl. 03 do GCON nº 234/2022/03;
Apresentar justificativas para as ocorrências apontadas pela fiscalização;
Comunicamos que o prazo para defesa é de 05 (cinco) dias úteis, 
contados do dia útil subsequente à publicação da presente notificação.
Alertamos que o não atendimento a presente notificação dentro do prazo 
supracitado e a falta do cumprimento do prazo e/ou obrigação contratual 
deixam sua empresa sujeita a aplicação de sanções legais cabíveis ao 
contrato, dispostas no Artigo 87 da Lei Federal 8.666/93 e alterações. 
Os autos do processo se encontram disponíveis para consulta, de 
segunda a sexta-feira, das 08:00 as 17:00, no endereço Rua Miguel 
Leite do Amparo, nº 121 – Jd. Pereira do Amparo – CEP: 12.327-703; 
Jacareí/SP, sendo este a sede do SAAE-Jacareí.
E-mails para esclarecimentos: contratos@saaejacarei.sp.gov.br
Telefone para contato: (12) 3954-0200 e (12) 3954-0300, ramais: 1642, 
1641 e 1636
Jacareí, 12 de julho de 2022.
Nelson Gonçalves Prianti Junior – Presidente do SAAE - Jacareí.

“O  Serviço  Autônomo  de  Água  e  Esgoto  de  Jacareí  torna  
pública a aplicação de  penalidade à empresa SARTORI E SARTONI 

TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – ATA DE RP 
nº 033/2022; Modalidade: Pregão Eletrônico nº 004/2022, decorrente do 
processo de 1ª notificação, tramitado pela pasta GCON nº 135/2022, 
PJ Nº 334/2022/03 e PARECER nº 301/2022. Comunicamos V.Sa. que, 
conforme decisão emitida pelo Sr. Presidente do SAAE-Jacareí, aplica-
se a penalidade de:
Advertência.
Comunicamos ainda que, o prazo para defesa, deve ser observado no 
artigo 87, da Lei 8.666/93, § 2º. 
Os autos do processo encontram-se disponíveis para consulta, de 
segunda a sexta-feira, das 08:00 as 17:00, no endereço Rua Miguel 
Leite do Amparo, nº 121 – Jd. Pereira do Amparo – CEP: 12.327-703; 
Jacareí/SP, sendo este a sede do SAAE-Jacareí.
E-mails para esclarecimentos: contratos@saaejacarei.sp.gov.br
Telefone para contato: (12) 3954-0200 e (12) 3954-0300, ramais: 1642, 
1641 e 1636 
Jacareí, 12 de julho de 2022.
Nelson Gonçalves Prianti Junior – Presidente do SAAE - Jacareí.

“O  Serviço  Autônomo  de  Água  e  Esgoto  de  Jacareí  torna  
pública a aplicação de  penalidade à empresa META COMÉRCIO DE 
FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI ME – Contrato nº 046/2022; 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 006/2022, decorrente do processo 
de 1ª notificação, tramitado pela pasta GCON nº 130/2022, PJ Nº 
283/2022/03 e PARECER nº 254/2022. Comunicamos V.Sa. que, 
conforme decisão emitida pelo Sr. Presidente do SAAE-Jacareí, aplica-
se a penalidade de:
Advertência.
Comunicamos ainda que, o prazo para defesa, deve ser observado no 
artigo 87, da Lei 8.666/93, § 2º. 
Os autos do processo encontram-se disponíveis para consulta, de 
segunda a sexta-feira, das 08:00 as 17:00, no endereço Rua Miguel 
Leite do Amparo, nº 121 – Jd. Pereira do Amparo – CEP: 12.327-703; 
Jacareí/SP, sendo este a sede do SAAE-Jacareí.
E-mails para esclarecimentos: contratos@saaejacarei.sp.gov.br
Telefone para contato: (12) 3954-0200 e (12) 3954-0300, ramais: 1642, 
1641 e 1636 
Jacareí, 12 de julho de 2022.
Nelson Gonçalves Prianti Junior – Presidente do SAAE - Jacareí.

“O  Serviço  Autônomo  de  Água  e  Esgoto  de  Jacareí  torna  
pública a aplicação de  penalidade à empresa ELECTRA SERVIÇOS 
DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA – Contrato nº 054/2022; 
Modalidade: Contratação direta por dispensa de licitação, decorrente do 
processo de 1ª notificação, tramitado pela pasta GCON nº 152/2022, 
PJ Nº 391/2022/03 e PARECER nº 363/2022. Comunicamos V.Sa. que, 
conforme decisão emitida pelo Sr. Presidente do SAAE-Jacareí, aplica-
se a penalidade de:
Advertência.
Comunicamos ainda que, o prazo para defesa, deve ser observado no 
artigo 87, da Lei 8.666/93, § 2º. 
Os autos do processo encontram-se disponíveis para consulta, de 
segunda a sexta-feira, das 08:00 as 17:00, no endereço Rua Miguel 
Leite do Amparo, nº 121 – Jd. Pereira do Amparo – CEP: 12.327-703; 
Jacareí/SP, sendo este a sede do SAAE-Jacareí.
E-mails para esclarecimentos: contratos@saaejacarei.sp.gov.br
Telefone para contato: (12) 3954-0200 e (12) 3954-0300, ramais: 1642, 
1641 e 1636 
Jacareí, 12 de julho de 2022.
Nelson Gonçalves Prianti Junior – Presidente do SAAE - Jacareí.

“O  Serviço  Autônomo  de  Água  e  Esgoto  de  Jacareí  torna  
pública a aplicação de  penalidade à empresa ELECTRA SERVIÇOS 
DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA – Contrato nº 054/2022; 
Modalidade: Contratação direta por dispensa de licitação, decorrente do 
processo de 2ª notificação, tramitado pela pasta GCON nº 153/2022, 
PJ Nº 392/2022/03 e PARECER nº 364/2022. Comunicamos V.Sa. que, 
conforme decisão emitida pelo Sr. Presidente do SAAE-Jacareí, aplica-
se a penalidade de:
Advertência.
Comunicamos ainda que, o prazo para defesa, deve ser observado no 
artigo 87, da Lei 8.666/93, § 2º. 
Os autos do processo encontram-se disponíveis para consulta, de 
segunda a sexta-feira, das 08:00 as 17:00, no endereço Rua Miguel 
Leite do Amparo, nº 121 – Jd. Pereira do Amparo – CEP: 12.327-703; 
Jacareí/SP, sendo este a sede do SAAE-Jacareí.
E-mails para esclarecimentos: contratos@saaejacarei.sp.gov.br
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Telefone para contato: (12) 3954-0200 e (12) 3954-0300, ramais: 1642, 
1641 e 1636 
Jacareí, 12 de julho de 2022.
Nelson Gonçalves Prianti Junior – Presidente do SAAE - Jacareí.

“O  Serviço  Autônomo  de  Água  e  Esgoto  de  Jacareí  torna  
pública a aplicação de  penalidade à empresa ELECTRA SERVIÇOS 
DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA – Contrato nº 054/2022; 
Modalidade: Contratação direta por dispensa de licitação, decorrente do 
processo de 3ª notificação, tramitado pela pasta GCON nº 159/2022/03, 
PJ Nº 393/2022/03 e PARECER nº 365/2022. Comunicamos V.Sa. que, 
conforme decisão emitida pelo Sr. Presidente do SAAE-Jacareí, aplica-
se a penalidade de:
Advertência.
Comunicamos ainda que, o prazo para defesa, deve ser observado no 
artigo 87, da Lei 8.666/93, § 2º. 
Os autos do processo encontram-se disponíveis para consulta, de 
segunda a sexta-feira, das 08:00 as 17:00, no endereço Rua Miguel 
Leite do Amparo, nº 121 – Jd. Pereira do Amparo – CEP: 12.327-703; 
Jacareí/SP, sendo este a sede do SAAE-Jacareí.
E-mails para esclarecimentos: contratos@saaejacarei.sp.gov.br
Telefone para contato: (12) 3954-0200 e (12) 3954-0300, ramais: 1642, 
1641 e 1636 
Jacareí, 12 de julho de 2022.
Nelson Gonçalves Prianti Junior – Presidente do SAAE - Jacareí.

“O  Serviço  Autônomo  de  Água  e  Esgoto  de  Jacareí  torna  pública 
a aplicação de  penalidade à empresa FORÇA E APOIO SERVIÇOS 
GERAIS EM MÃO DE OBRA LTDA – Contrato nº 280/2019; Modalidade: 
Pregão Eletrônico nº 114/2019, decorrente do processo de 10ª 
notificação, tramitado pela pasta GCON nº 162/2022, PJ Nº 370/2022/03 
e PARECER nº 351/2022. Comunicamos V.Sa. que, conforme decisão 
emitida pelo Sr. Presidente do SAAE-Jacareí, aplica-se a penalidade de:
Multa no valor de R$ 8.809,99 (oito mil, oitocentos e nove reais e noventa 
e nove centavos), que deverá ser descontada do próximo pagamento, na 
impossibilidade, através de envio de boleto de cobrança amigável;
Comunicamos ainda que, o prazo para defesa, deve ser observado no 
artigo 87, da Lei 8.666/93, § 2º. 
Os autos do processo encontram-se disponíveis para consulta, de 
segunda a sexta-feira, das 08:00 as 17:00, no endereço Rua Miguel 
Leite do Amparo, nº 121 – Jd. Pereira do Amparo – CEP: 12.327-703; 
Jacareí/SP, sendo este a sede do SAAE-Jacareí.
E-mails para esclarecimentos: contratos@saaejacarei.sp.gov.br
Telefone para contato: (12) 3954-0200 e (12) 3954-0300, ramais: 1642, 
1641 e 1636 
Jacareí, 12 de julho de 2022.
Nelson Gonçalves Prianti Junior – Presidente do SAAE - Jacareí.

“O  Serviço  Autônomo  de  Água  e  Esgoto  de  Jacareí  torna  pública 
a aplicação de  penalidade à empresa LJM DOS SANTOS – ATA de RP 
nº 082/2021; Modalidade: Pregão Presencial nº 004/2020, decorrente 
do processo de 1ª notificação, tramitado pela pasta GCON nº 115/2022, 
PJ Nº 316/2022/03 e PARECER nº 282/2022. Comunicamos V.Sa. que, 
conforme decisão emitida pelo Sr. Presidente do SAAE-Jacareí, aplicam-
se as penalidades de:
Advertência, e
Multa no valor de R$ 35,20 (trinta e cinco reais e vinte centavos), que 
deverá ser descontada do próximo pagamento, na impossibilidade, 
através de envio de boleto de cobrança amigável;
Comunicamos ainda que, o prazo para defesa, deve ser observado no 
artigo 87, da Lei 8.666/93, § 2º. 
Os autos do processo encontram-se disponíveis para consulta, de 
segunda a sexta-feira, das 08:00 as 17:00, no endereço Rua Miguel 
Leite do Amparo, nº 121 – Jd. Pereira do Amparo – CEP: 12.327-703; 

Jacareí/SP, sendo este a sede do SAAE-Jacareí.
E-mails para esclarecimentos: contratos@saaejacarei.sp.gov.br
Telefone para contato: (12) 3954-0200 e (12) 3954-0300, ramais: 1642, 
1641 e 1636 
Jacareí, 12 de julho de 2022.
Nelson Gonçalves Prianti Junior – Presidente do SAAE - Jacareí.

3º ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 200/2022.
Edital: 053/2020; Mod.: Pregão Eletrônico; Empresa: TELEFONICA 
BRASIL S/A.
Finalidade: Prorrogação do prazo do contrato.
Do prazo: O presente aditivo prorroga o prazo contratual em 12 (doze) 
meses, contados a partir de 03/08/2022, ficando seu término estabelecido 
para o dia 02/08/2023.
Do valor: R$ 41.406,19 (quarenta e um mil e quatrocentos e seis reais e 
dezenove centavos).
Jacareí, 11 de julho de 2022.
Nelson Gonçalves Prianti Junior – Presidente do SAAE - Jacareí.

5º ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 070/2018.
Edital: 012/2018; Mod.: Pregão Presencial; Empresa: PHABRICA DE 
PRODUÇÕES SERVIÇO DE PROPAGANDDA E PUBLICIDADE LTDA-
ME.
Finalidade: Prorrogação do prazo do contrato.
Do prazo: O presente aditivo prorroga o prazo contratual em 12 (doze) 
meses, contados a partir de 12/07/2022, ficando seu término estabelecido 
para o dia 11/07/2023.
Do valor: R$ 56.250,00 (cinquenta e seis mil e duzentos e cinta reais).
Jacareí, 11 de julho de 2022.
Nelson Gonçalves Prianti Junior – Presidente do SAAE - Jacareí.

5º ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 106/2017.
Empresa: LEMMARA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
LTDA – EPP;
Finalidade: Prorrogação do prazo do contrato.
Do prazo: O presente aditivo prorroga o prazo contratual em 12 (doze) 
meses, contados a partir de 15/09/2022, ficando seu término estabelecido 
para o dia 14/09/2023.
Jacareí, 11 de julho de 2022.
Nelson Gonçalves Prianti Junior – Presidente do SAAE - Jacareí.

Apostila de Reajuste nº 012/2022 – Referente ao Contrato nº 047/2018 
e Pregão Presencial nº 006/2018 - celebrado entre o SERVIÇO 
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACAREÍ - SAAE e a empresa JD 
SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP, cujo objeto consiste na contratação 
de empresa para prestação de serviço de medicina do trabalho.
Em face do 4º Aditamento, o qual teve por finalidade a prorrogação 
anual do contrato, a presente apostila se faz necessária para registro 
do Reajuste de preços aplicado anualmente ao contrato, sendo este no 
percentual de 12,892840%, conforme variação do índice INPC/IBGE 
verificada no período de 23/04/2021 a 22/04/2022.                                    
Sendo assim, o índice supracitado, aplicado sobre o 4º Aditamento, 
resulta no reajuste de preços equivalente a R$ 22.413,48 (vinte e dois 
mil e quatrocentos e treze reais e quarenta e oito centavos). 
Esta despesa será suportada no exercício de 2022 pela dotação 
orçamentária nº 03.05.01, classificação funcional nº 04.122.0011, 
classificação econômica nº 3.3.90.39.50, devidamente empenhado sob 
nº 01674/2022-01, ficha nº 55, no valor de R$ 15.440,40 (quinze mil e 
quatrocentos e quarenta reais e quarenta centavos), ficando o restante, 
ou seja, R$ 6.973,08 (seis mil e novecentos e setenta e três reais e oito 
centavos), a ser empenhado no exercício de 2023.
Jacareí, 12 de julho de 2022.
Nelson Gonçalves Prianti Junior – Presidente do SAAE – Jacareí.
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FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY
José Maria de Abreu

EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 008/2022
 
CONCURSO PARA SELEÇÃO DE PROJETOS DE DIFUSÃO ARTÍSTI-
CO-CULTURAIS PARA 2022 

Em conformidade com o item 12.4 que trata  dos RECURSOS E RESUL-
TADOS DA AVALIAÇÃO, segue o resultado do recurso.

Proponente Projeto
Situação do 
recurso

Delson 
Fernando da 
Silva Lute pela Vida INABILITADO
Renato Santos 
Ramalho

Catalisador De 
sonhos INABILITADO

Os pareceres estão disponíveis para consulta pelos proponentes.

Jacareí, 13 de julho de 2022.

GUILHERME AUGUSTO DE CAMPOS MENDICELLI
Presidente da Fundação Cultural de Jacarehy - 
José Maria de Abreu

EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 008/2022
 
CONCURSO PARA SELEÇÃO DE PROJETOS DE DIFUSÃO ARTÍSTI-
CO-CULTURAIS PARA 2022 
Segue lista dos projetos Premiados no Edital 008/20022

PREMIADOS
PROPONENTE PROJETO

F N de Oliveira Produções Artísticas Fenix e as Cinzaz - Reexistir

Rafael Felipe dos Santos
Trio Brazuka Vale Toca "José Maria de 
Abreu"

Tânia de Cassia da Cruz Silva Reis
Colcha de Retalhos Cantando o Vale do 
Paraíba

Jequitibá Cultural - Patrimônio, Criação 
e Arte Piano e Vozes - Cantos da Nossa Gente
Edson Toledo Albino Elpídio: Em Cantos Caipiras
Demétrio Azevedo Mussi Filho Poema - Versos - Música
Fernanda Cordeiro de Araujo Cupim_Lab - Sessão Periferia Centro
Lucimélia Aparecida Romão Margens do Vale
Isabela Correia de Oliveira Resquícios de Aruanda
Vanderci Chelucci do Couto 
02847344896 Patrimônio - Mestres e Memória
Fernanda da Silva Corrêa Samba Amassa barro
Ivâ Marcos de Souza Curta na Rua

Ana Carolina de Almeida Lacerda
Curta Documentário Feira do Rolo: A Troca 
Como Afeto

Alan Tomé da Anunciação Cria do Vale 2
Jailson Ottoni Lima Cena Musical – Cultura de Resistência
Borandá Audiovisual: Educação, 
Cultura e Arte (WR da Silva 
Produções) Ofícios no Vale
Luiz Gustavo Brasileiro Peixoto de 
Moraes Cineclube Jacareí
Lucas Rodrigues Maxwel Siqueira Circuito de Arte Urbana em Jacareí
Douglas Marques dos Reis A Cobra que Era Feita de Gente
Iuri Lucas Souza Vacques Expressarau - 3ª e 4ª Edição
Paul Peter Constantinides ENCANTO - A Vida Cultural de Jacarehy
Adarilson Thiago da Silva Workshop de Capoeira Adaptada
Bruna Larissa da Silva Souza Conte-me seu sonho e ganhe um livro
L.F.S.B da Silva Estudio de Danças Cadê o Piraquara que Tava Aqui?
Leandro Cenci Machado Temporada de Brincar

PREMIADOS
PROPONENTE PROJETO

F N de Oliveira Produções Artísticas Fenix e as Cinzaz - Reexistir

Rafael Felipe dos Santos
Trio Brazuka Vale Toca "José Maria de 
Abreu"

Tânia de Cassia da Cruz Silva Reis
Colcha de Retalhos Cantando o Vale do 
Paraíba

Jequitibá Cultural - Patrimônio, Criação 
e Arte Piano e Vozes - Cantos da Nossa Gente
Edson Toledo Albino Elpídio: Em Cantos Caipiras
Demétrio Azevedo Mussi Filho Poema - Versos - Música
Fernanda Cordeiro de Araujo Cupim_Lab - Sessão Periferia Centro
Lucimélia Aparecida Romão Margens do Vale
Isabela Correia de Oliveira Resquícios de Aruanda
Vanderci Chelucci do Couto 
02847344896 Patrimônio - Mestres e Memória
Fernanda da Silva Corrêa Samba Amassa barro
Ivâ Marcos de Souza Curta na Rua

Ana Carolina de Almeida Lacerda
Curta Documentário Feira do Rolo: A Troca 
Como Afeto

Alan Tomé da Anunciação Cria do Vale 2
Jailson Ottoni Lima Cena Musical – Cultura de Resistência
Borandá Audiovisual: Educação, 
Cultura e Arte (WR da Silva 
Produções) Ofícios no Vale
Luiz Gustavo Brasileiro Peixoto de 
Moraes Cineclube Jacareí
Lucas Rodrigues Maxwel Siqueira Circuito de Arte Urbana em Jacareí
Douglas Marques dos Reis A Cobra que Era Feita de Gente
Iuri Lucas Souza Vacques Expressarau - 3ª e 4ª Edição
Paul Peter Constantinides ENCANTO - A Vida Cultural de Jacarehy
Adarilson Thiago da Silva Workshop de Capoeira Adaptada
Bruna Larissa da Silva Souza Conte-me seu sonho e ganhe um livro
L.F.S.B da Silva Estudio de Danças Cadê o Piraquara que Tava Aqui?
Leandro Cenci Machado Temporada de Brincar

Jacareí, 13 de julho de 2022.

GUILHERME AUGUSTO DE CAMPOS MENDICELLI
Presidente da Fundação Cultural de Jacarehy - 
José Maria de Abreu

EDITAL DE CHAMAMENTO 012/2022 VISANDO SELEÇÃO DE 
ENTIDADES PARA A FEIRA DE SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO 
IMATERIAL - BOLINHO CAIPIRA DE JACAREÍ DE 2022.

PREÂMBULO

A Fundação Cultural de Jacarehy - José Maria de Abreu, torna público 
o presente Edital e faz saber a todos interessados que está aberta a 
inscrição para participação de Entidades, Associações ou outra Instituição 
equiparada do município de Jacareí, com fim beneficente, assistenciais 
sem fins lucrativos “FEIRA DE SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO 
IMATERIAL - BOLINHO CAIPIRA DE JACAREÍ 2022”.

Considerando que a “FEIRA DE SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO 
IMATERIAL - BOLINHO CAIPIRA DE JACAREÍ 2022” é uma importante 
ação para salvaguardar nosso patrimônio cultural conforme Lei Municipal 
5.677 de 10 de maio de 2012 que instituiu o Registro de Bens Culturais 
que constituem o Patrimônio Cultural de Jacareí e a Lei Municipal 5497 
de 22 de Julho de 2010 que dispões sobre o registro da receita do 
Bolinho Caipira de Jacareí 

Para a revenda da iguaria, durante a FEIRA, são selecionadas por meio 
do presente edital, organizações da sociedade civil, que além da receita 
tradicional de bolinho caipira - confeccionado com a farinha branca e 
recheio de carne suína - , podem ofertar como segunda opção, outros 
tipos de bolinhos com sabores diferenciados, não devendo os mesmos 
terem a denominação de bolinho caipira.

Considerando que essas entidades desenvolvem um trabalho de 
grande importância para a cidade e para manter seu funcionamento 
com qualidade, necessitam de doação e participação de pessoas da 
sociedade de forma voluntária e dos eventos anuais organizados pelo 
município,  assim levantando fundos para custear suas atividades, que 
ainda sofrem com os efeitos da pandemia.

Considerando que essas entidades não possuem condições próprias para 
elaborar, organizar e executar eventos; estas contam com a  Fundação 
Cultural para as apoiar, bem como, as demais secretarias envolvidas, 
garantindo assim infraestrutura, segurança, mobilidade, entretenimento 
cultural e divulgação que são essenciais para a realização e o sucesso 
do evento.

O edital tem por objetivo selecionar Entidades Beneficentes interessadas 
em fornecer alimentação conforme descrição neste edital e bebidas de 
boa qualidade e preço justo, em espaço específico, durante a realização 
do evento.

1. OBJETO DO CHAMAMENTO

1.1 O presente edital se presta ao chamamento de interessados no 
fornecimento de alimentação e de bebidas com qualidade e a preço 
justo, os quais funcionarão a Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino, 
na altura do estacionamento da entrada principal do Parque da Cidade 
das 14 às 22h, o evento será  realizado  nos dias 19, 20 e 21 de agosto 
de 2022. O público alvo são todos os participantes do evento e conta 
com o propósito de salvaguarda deste patrimônio imaterial da cidade, 
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por meio da tradicional FEIRA DE SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO 
IMATERIAL - BOLINHO CAIPIRA DE JACAREÍ, que promove ainda a 
arrecadação de fundos para entidades sem fins lucrativos e assistenciais 
do município.

2. DEFINIÇÕES DO BOLINHO

2.1 Considera-se como “Bolinho Caipira de Jacareí” a iguaria preparada 
fundamentalmente com: massa de farinha de milho branca, polvilho doce, 
sal, alfavaca ou cheiro-verde, e RECHEADA COM CARNE SUÍNA, com 
dimensões de 10 cm  e 55 gramas a unidade, atendendo ao Dossiê do 
Bolinho Caipira de 2019 em conformidade com a Lei Municipal 5.497 
de 22 de julho de 2010 e Lei 5.677 de 10 de maio de 2012 que instituiu 
o Registro de Bens Culturais que constituem o Patrimônio Cultural de 
Jacareí.

3. NÚMERO DE VAGAS

3.1 A seleção das entidades será realizada pela Comissão de 
Licitações da Fundação Cultural. Será disponibilizado o número 
mínimo de 8 e máximo de 15 vagas conforme a capacidade do espaço 
do Estacionamento do Parque da Cidade e, mediante autorização do 
Corpo de Bombeiros.

3.2 É facultada a venda do bolinho caipira com recheio de carne suína 
ou qualquer outro tipo de carne de origem animal, a três entidades 
classificadas neste edital, desde que as mesmas tenham atuação 
comprovada na defesa da causa animal. Porém, o quitute não poderá 
ser denominado Bolinho Caipira.

3.3 Tanto as vagas quanto os lugares de ocupação pelos interessados 
serão concedidos mediante sorteio, a ser organizado em 01 de 
agosto, às 10h, na Sala Mário Lago, Pátio dos Trilhos, Centro. 

4. DOS INSUMOS E DA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE
4.1 Insumos de natureza do edital (requisitos mínimos):
- Comidas (bolinho caipira) e outra opção de bolinho
- Produção e venda de produtos alimentícios e Bebidas.

4.1.1 Considera-se como “Bolinho Caipira de Jacareí” a iguaria 
preparada fundamentalmente com: massa de farinha de milho branca, 
polvilho doce, sal, alfavaca ou cheiro-verde, e RECHEADA COM 
CARNE SUÍNA, com dimensões de 10 cm  e 55 gramas a unidade, 
atendendo ao Dossiê do Bolinho Caipira de 2019 em conformidade com 
a Lei Municipal 5497 de 22 de julho de 2010 e Lei 5.677 de 10 de maio 
de 2012 que instituiu o Registro de Bens Culturais que constituem o 
Patrimônio Cultural de Jacareí.

Poderão ser vendidas somente em embalagens descartáveis: 

Bebidas Valores unitários
Água R$ 2,00 unidade

Água com gás R$ 3,00 unidade

Refrigerante 290ml R$ 4,00 unidade

Sucos e bebidas em lata R$ 5,00 unidade

Bolinho Caipira R$ 2,00 unidade

Doces Juninos R$ 4,00 unidade

Quentão (copo 210 ml) R$ 4,00 unidade

Vinho quente (copo 210 ml) R$ 4,00 unidade

Cerveja lata R$ 6,00 unidade

4.2 A comercialização seguirá as orientações dos decretos municipais 
e estaduais que disciplinam e organizam a realização de eventos e 
participação do público durante a Pandemia de COVID -19.

4.3 A vistoria do Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária do evento 
será de responsabilidade da organização da FEIRA DE SALVAGUARDA 
DO PATRIMÔNIO IMATERIAL - BOLINHO CAIPIRA DE JACAREÍ 2022

4.4  Os itens deverão ser vendidos somente em embalagens descartáveis;

4.5. As entidades deverão ofertar o bolinho caipira conforme item 4.1.1, 

ao longo de toda a duração do evento, estipulada por este edital, sendo 
FACULTATIVA a oferta de segunda opção de bolinho. 

4.6. As entidades deverão organizar o formato da venda, de forma a 
cumprir as orientações estabelecidas pelo Ministério da Saúde e 
respeitando todas as normas e os decretos vigentes.

4.7 As entidades selecionadas deverão manter pessoal em número 
suficiente para garantir o atendimento ao público, durante todos os 
horários de funcionamento do evento. Estes deverão utilizar máscaras e 
toucas, além de seguirem todas as normas e os decretos vigentes.

4.8 Adequação do ambiente do ponto de venda em atenção às normas 
de Vigilância Sanitária, será de responsabilidade de cada entidade 
participante da FEIRA DE SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO 
IMATERIAL - BOLINHO CAIPIRA DE JACAREÍ 2022.

4.9 A venda do bolinho é de responsabilidade de cada entidade, todos 
os decretos, leis e normas vigentes deverão ser cumpridos e em caso 
de descumprimento o participante poderá ser punido, com a exclusão 
no evento e impedimento de participação em edições futuras da FEIRA.

5. DA INSCRIÇÃO

5.1 Poderão se inscrever as entidades beneficentes e assistenciais do 
município de Jacareí, sem fins lucrativos, regularizadas, que possam 
promover a culinária regional caipira, desde que atendam todos os 
requisitos deste Edital.

5.2 Os interessados deverão se inscrever de forma gratuita do dia 25 ao 
dia 29 de julho de 2022, pessoalmente de segunda a sexta feira, na 
Presidência da Fundação Cultural de Jacarehy, Av. José Cristovão 
Arouca, n.º 40 - Centro, no horário das 9h às 14h. Telefone: (12) 
3951 0710. Não serão recebidas inscrições fora das datas e horários 
estabelecidos.

5.3 A inscrição só será efetivada mediante preenchimento da ficha de 
inscrição e apresentação da documentação exigida em ENVELOPE 
FECHADO E DEVIDAMENTE IDENTIFICADO de forma presencial

ENTREGA E PROTOCOLO NA PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO CULTURAL 
DE JACAREHY – JOSÉ MARIA DE ABREU

Av. José Cristovão Arouca, n.º 40 - Centro, Jacareí/SP, das 9h às 14h, 

do dia 25  até o dia 29 de julho de 2022.

6. DA HABILITAÇÃO
6.1 Para a habilitação dos interessados é necessário os seguintes 
documentos a serem entregues:
a) Inscrição no Cadastro de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b) Estatuto Social, registrado em cartório, que contenha o fim de 
beneficente e, sem fins lucrativos, bem como conste assistência social 
e ou proteção animal;
c) Inscrição Municipal no município de Jacareí;
d) Comprovante de endereço da Instituição;
e) Ata de Eleição de Diretoria registrada em cartório e RG e CPF do 
representante legal, com telefone atualizado para contato  (ANEXO I).
f) Descrição do alimento que será objeto da barraca na feira (ANEXO II).

6.2 Os respectivos documentos deverão ser entregues dentro de 
envelope lacrado e devidamente identificado. 

7. DAS DESPESAS

7.1 As despesas de insumos, de mão de obra, bem como os materiais de 
consumo relacionados à execução do objeto serão de responsabilidade 
exclusiva das entidades habilitadas por este edital.

8. DA CONTRAPARTIDA

8.1 Garantir-se-á aos selecionados o direito de comercialização de seus 
produtos, ficando, todavia, vetada:

● a produção de alimentos que produzam fumaça ou forte odor;
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● a utilização de aparelhos sonoros dentro dos espaços das 
barracas. 
● fica proibido o uso de fritadeira elétrica;
● a utilização de botijão de gás do tipo P2, nos termos da Lei 
Municipal nº 4.660, de 27 de dezembro de 2002, conforme:

“Art. 1º  Ficam o comércio eventual e ambulante, praticados em nossa 
cidade através de trailers, carrinhos de lanche, carrinhos de pipoca, 
carrinhos de algodão doce, e similares, que utilizam fogões e fogareiros 
a gás para o preparo de seus produtos e/ou lampiões a gás para 
iluminação, proibidos de utilizar o botijão de gás do tipo P2 e obrigados 
a utilizar em seus equipamentos mangueiras prescritas pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e devidamente aprovadas pelo 
INMETRO.”

● os botijões deverão estar em perfeitas condições de uso, os quais 
serão vistoriados pelos representantes dos Bombeiros credenciados, 
vetando os equipamentos que estejam em desacordo com as normas de 
segurança e certificações necessárias;
● serão vetados equipamentos para cozimento, fervura ou fritura 
que ofereçam riscos ou perigo às pessoas, tais como defeitos na base de 
apoio, enferrujados, tortos, trincados, quebrados, com fios descascados 
ou quaisquer outras avarias;
● todas as mangueiras de botijões de gás deverão ser de borracha 
revestida de malha metálica flexível, acompanhada dos respectivas 
registros e reguladores; 

8.2 Será oferecido aos selecionados pela Fundação Cultural de Jacarehy: 

● Energia Elétrica: Serão disponibilizados 02 pontos de energia, 
podendo ser 220v ou 110v, atendendo às necessidades de cada 
participante.
● Lixeiras disponíveis durante o período do evento.
● Segurança no local, a ser fornecida a partir de uma hora antes do 
início oficial do evento, até uma hora após o término oficial do evento.
● Barracas no tamanho 5x5m de acordo com o número de vagas 
do item 2.1.

8.3 Será oferecido aos selecionados pela Fundação Cultural de Jacarehy 
divulgação de cada entidade, informando local de compra e retirada no 
seguinte meio de comunicação:

● Na página oficial da Fundação Cultural;
● No Facebook da Fundação Cultural;
● No Instagram da Fundação Cultural; 

9. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

9.1 As entidades selecionadas deverão apresentar-se para seu preparo 
prévio, para bom atendimento no dia 19 de agosto sendo necessário 
fazer todas as montagens até às 13h, devendo retirar seu equipamento 
do referido espaço no dia 22 de agosto, no máximo até as 12h.

9.2 O acesso às barracas com veículos dos expositores será permitido 
apenas nos seguintes horários:

● Sexta-feira, dia 19 de agosto: Até as 12h (meio dia).
● Sábado, dia 20 de agosto: Até as 12h (meio dia).
● Domingo: O acesso de veículos estará fechado, devendo ser feito 
exclusivamente a pé.

10. DO DESCARTE DOS RESÍDUOS

10.1 O descarte dos resíduos sólidos (orgânicos) deverá ocorrer, no 
mínimo, 02 vezes por dia.
10.2 O descarte do material reciclável deverá ser executado como 
coleta seletiva de lixo, no mínimo 02 vezes por dia.
10.3 As lixeiras dispostas na área de alimentação são para utilização 
do público visitante. Os resíduos produzidos internamente nos estandes 
serão de responsabilidade dos expositores e deverão ser separados 
entre orgânicos e recicláveis.

11. AS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

11.1 Poderão participar do presente chamamento, as Entidades 
Beneficentes e Assistenciais em geral, ressalvadas eventuais exigências 
técnicas contidas no presente edital.

11.2 Uma vez selecionados, os participantes comprometem-se a realizar 
os seus trabalhos de acordo com a legislação em vigor e as normas 
contidas neste edital, bem como quaisquer outras normas expedidas pela 
Fundação Cultural de Jacarehy – José Maria de Abreu, obrigando-se, 
ainda, a ingressar e permanecer no local nos horários determinados, e 
a entregar o local de trabalho com a limpeza e adequação devidamente 
feitas.

11.3 Os alimentos e bebidas deverão ser acondicionados e servidos 
de acordo com as normas da Vigilância Sanitária, nos termos da Lei 
Estadual de São Paulo nº10.083 de 23 de Setembro de 1998, e Lei 
Municipal nº 3.847 de 19 de Agosto de 1996, que adotou a legislação 
estadual em âmbito municipal. Deverá ser observado o artigo 62º da lei 
Complementar Municipal nº 68/2008 (Código de Normas , Posturas e 
Instalações Municipais).

12. DO CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO

12.1 O critério de participação obedecerá aos seguintes aspectos:

● Ser entidade beneficente e/ou assistencial, sem fins lucrativos 
do município de Jacareí; ressalvadas eventuais exigências técnicas e 
documentais contidas no presente edital.
● Obediência a todas as regras presentes neste edital;
● Produzir e vender durante o evento a receita registrada do 
Bolinho Caipira, - tradicional de farinha branca com recheio de carne 
suína -  e sendo facultativo a venda de mais um bolinho com sabor da 
escolha da entidade, sendo que o mesmo não poderá ser denominado 
Bolinho Caipira.

13. DA FISCALIZAÇÃO

13.1 Para efeitos de cumprimento do item 4.1.1 do presente edital, 
a Fundação Cultural de Jacarehy nomeará uma COMISSÃO 
FISCALIZADORA constituída de, no mínimo, 02 (dois) servidores da 
Fundação Cultural de Jacarehy e 01 (um) membro da sociedade civil, 
representante do setorial de Culturas Populares e Tradicionais do 
Conselho Municipal de Políticas Culturais (CMPC) ou outro membro 
indicado pelo CMPC, não participante da FEIRA;

13.2 A COMISSÃO FISCALIZADORA fará vistorias às instalações 
das entidades participantes da FEIRA com o intuito de verificação 
da observância aos itens deste edital, sobretudo os dispostos na Lei 
Municipal 5497 de 22 de julho de 2010 e na Lei 5.677 de 10 de maio 
de 2012 que instituiu o Registro de Bens Culturais que constituem o 
Patrimônio Cultural de Jacareí;

13.3 A COMISSÃO FISCALIZADORA será identificada por crachá, 
sendo que a vistoria poderá ser realizada em qualquer horário durante o 
tempo de duração da FEIRA, conforme descrito no item 14.1;

13.4 Verificado o não cumprimento ao disposto no item 4.1.1, bem 
como outros itens do presente edital, a COMISSÃO FISCALIZADORA 
notificará a entidade participante por escrito, cabendo ao notificado às 
penalidades descritas no item 4.9 deste edital;

13.5 A COMISSÃO FISCALIZADORA é soberana em suas decisões não 
cabendo quaisquer recursos.

14. DO TEMPO DE DURAÇÃO DO OBJETO

14.1 O tempo de acordo para o presente objeto terá a duração referente 
ao período de 14h às 22h, dos dias 19, 20 e 21 de agosto de 2022.

15. DOS DIREITOS AUTORAIS

15.1 Os participantes selecionados comprometem-se a assinar Termo 
de Renúncia a Direitos Autorais, por meio do qual renunciarão, em 
favor da Fundação Cultural de Jacarehy – José Maria de Abreu, a todo 
e qualquer direito autoral sobre fotos, imagens e créditos de natureza 
autoral decorrentes do evento, sob pena de desclassificação.

16. RECURSOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL

16.1 Dos atos da Fundação Cultural de Jacarehy “José Maria de Abreu” 
decorrentes deste chamamento caberá recurso, nos estritos termos do 
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artigo 109 da Lei 8.666/93, o qual será endereçado à própria Fundação 
e protocolado junto ao Setor de Compras, situado na Avenida José 
Cristóvão Arouca, 40, Centro, Jacareí, SP.

16.1.1 O prazo para interposição de recurso no chamamento será de 3 
(três) dias úteis, findo o qual as demais interessadas serão comunicadas 
de sua existência, abrindo-se prazo de 3 (três) dias úteis para eventual 
impugnação ao recurso, e, após, a Fundação Cultural terá até 5 (cinco) 
dias para manter ou reconsiderar sua decisão;

16.1.2 Uma vez tomada a decisão, o recurso será encaminhado à 
autoridade competente para homologar ou não essa decisão, no prazo 
de até 5 (cinco) dias úteis, nos termos do Decreto Municipal nº 1/2017.

16.2 A interposição de eventuais impugnações ao edital deverá 
observar o disposto no art. 41, §§ 1º e 2º, da Lei 8666/93, devendo 
ser encaminhadas à Fundação Cultural de Jacarehy “José Maria de 
Abreu” e protocolada junto ao Setor de Compras, situado na Avenida 
José Cristóvão Arouca, 40, Centro, Jacareí, SP, no horário das 08h00 
às 17h00.

16.2.1 Para efeitos de impugnação será considerada interessada toda e 
qualquer empresa que, tendo ou não retirado o edital, possua condições 
de atender o objeto licitado;

16.2.2 A impugnação interposta por interessados, nos termos da Lei 
Licitatória, deverá ser protocolada junto ao Setor de Compras, no 
endereço já indicado, em até 2 (dois) dias úteis antes da abertura dos 
requerimentos;

16.2.3 Não serão consideradas impugnações ou recursos encaminhadas 
por intermédio de e-mail, nem tampouco aquelas corretamente 
apresentadas, mas recebidas intempestivamente ou em local distinto do 
supra indicado;

16.2.4 A interposição de impugnação por interessado, não a impedirá de 
participar do certame, possuindo efeito suspensivo, apenas no tocante 
aos atos que estejam diretamente relacionados à matéria impugnada.

17. RESCISÃO CONTRATUAL

17.1 O ajuste poderá ser rescindido pela ocorrência de qualquer das 
hipóteses previstas nos arts. 77 e 78 da Lei 8666/93.

17.2 A rescisão poderá se dar de modo unilateral ou amigável, conforme 
decorra de inadimplemento das partes ou conveniência para a Fundação, 
respeitadas suas consequências legais, nos moldes dos arts.79 e 80 da 
Lei 8666/93.

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1 O ato de inscrição implica a aceitação e concordância integral das 
normas especificadas neste Edital.

18.2 Todos os documentos e demais materiais enviados não serão 
devolvidos.

18.3 A decoração das tendas e barracas são de responsabilidade de 
cada entidade participante.

18.4 Os preços dos produtos deverão estar visíveis.

18.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação 
da Fundação Cultural de Jacarehy, que deverá interpretar as regras 
previstas neste chamamento e basear suas decisões segundo as 
normas vigentes e os princípios que regem a Administração Pública.

Jacareí, 08 de julho de 2022.

GUILHERME MENDICELLI
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY
 JOSÉ MARIA DE ABREU

ANEXO I

DADOS PESSOAIS DO RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE

NOME COMPLETO:
CPF: RG/UF:
DATA NASC. _____/______/________ SEXO (  ) MASC (  ) FEM

NATURALIDADE:
ESTADO CIVIL:

ENDEREÇO RESIDENCIAL:
BAIRRO: CIDADE:
CEP: ESTADO:
TELEFONE FIXO ( ) TEL. CELULAR ( )
E-MAIL:

DADOS DA ENTIDADE

ENTIDADE: 
CONTATO TEL ( )
CNPJ:

Obs: O Interessado reconhece que o(s) representante(s) legal(is) acima 
referido(s) possui(em) plenos poderes de representação, assumindo, 
para todos os fins legais, quaisquer responsabilidades decorrentes da 
assinatura deste Requerimento.
__________________________________________
Assinatura do Responsável Legal pela Entidade

ANEXO II
FICHA DESCRITIVA
NOME DA ENTIDADE: ______________________________________
ATIVIDADE DESENVOLVIDA: ________________________________
MATERIAIS ANEXOS : ______________________________________
ENERGIA ELÉTRICA: ( )110v OU ( )220v. 
DESCRIÇÃO:______________________________________________
(     ) É entidade de proteção animal que  opta por não vender o 
Bolinho Caipira conforme item 2.1 deste edital (recheio de carne 
suína) 

MINUTA DE TERMO DE ACORDO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 012/2022 - FCJ
Expediente nº 091/FCJ/2022
TERMO DE ACORDO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
A FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY “JOSÉ MARIA DE 
ABREU” E A (NOME DA ENTIDADE)
Pelo presente instrumento, na melhor forma de direito, de um lado a  
Fundação Cultural de Jacarehy “José Maria de Abreu”, pessoa jurídica 
de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 50.457.753/0001-
07, sediado na Avenida José Cristóvão Arouca, nº40, Centro, Jacareí, 
SP, neste ato, por força da Lei Municipal n° 6149/2017, representado 
pelo gestor da contratação, e de outro lado a Entidade Beneficente 
abaixo relacionada, representada por seu representante legal, em ordem 
de preferência por classificação, doravante denominada simplesmente 
ACORDANTE, em conformidade com o estabelecido na Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas posteriores alterações, 
e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, bem como do 
Edital de Chamamento Público nos autos do processo em epígrafe, 
resolvem firmar o presente Termo de Acordo, mediante condições e 
cláusulas a seguir estabelecidas:
ENTIDADE XXX, CNPJ:XXX, ENDEREÇO:XXX, REPRESENTANTE 
LEGAL:XXX.
DO OBJETO
Cláusula 1ª. O presente acordo tem por objeto da execução das ações 
do projeto denominado FEIRA DE SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO 
IMATERIAL - BOLINHO CAIPIRA DE JACAREÍ 2022.
DAS AÇÕES/OBRIGAÇÕES
Cláusula 2ª. Para execução do objeto deste acordo as partes se obrigam:
DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY “JOSÉ MARIA DE 
ABREU”:
• Coordenar e operacionalizar o projeto FEIRA DE SALVAGUARDA 
DO PATRIMÔNIO IMATERIAL - BOLINHO CAIPIRA DE JACAREÍ 
2022.
• Definir logística do evento, se for o caso;
• Definir peças promocionais;
• Divulgar o projeto;
• Obter as licenças junto às repartições competentes, necessárias 
à execução do projeto;
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• Cumprir todas as obrigações deste termo.

DA ACORDANTE:
• Observar e cumprir as normas de participação.
• Manter, durante a execução do presente, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no edital que lhe é(são) pertinente(s).
• Cumprir todas as obrigações que lhe compete definidas no edital

DO PRAZO
Cláusula 3ª. O presente acordo terá vigência da data de sua assinatura até 
22 de agosto de 2022, prazo máximo para a retirada dos equipamentos 
utilizados na realização do evento.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Cláusula 4ª. Recusa injustificada do interessado em assinar e aceitar o 
acordo, dentro do prazo estipulado, caracterizará descumprimento total 
da obrigação assumida, sendo impedido de participar do evento.
 
Cláusula 5ª. Em caso de descumprimento parcial ou total das condições 
contidas no Edital e neste termo pelo participante selecionado, aplicar-
se-á a penalidade prevista no artigo 68, da Lei Complementar nº 68, de 
17 de dezembro de 2008 (Código de Normas, Posturas e Instalações 
Municipais), referente a uma multa equivalente a 5 (cinco) VRMs, 
atualizáveis conforme o valor do dia da infração.

Cláusula 6ª. A multa a que alude o item anterior não impede que a 
Administração Pública rescinda unilateralmente o acordo e aplique as 
outras sanções previstas no Edital e na Lei.

Cláusula 7ª. As penalidades aqui previstas são autônomas e suas 
aplicações, que poderão ser cumulativas, serão regidas pelo artigo 87, 
conforme aplicável, da lei 8666/93 com suas posteriores alterações.

Cláusula 8ª. As multas previstas não têm caráter compensatório, 
porém moratório e consequentemente o pagamento delas não exime a 
interessada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que 
seu ato punível venha a acarretar à Administração;

Cláusula 9ª. Não sendo pagas as multas no prazo previsto no item 
anterior, haverá a incidência de juros de mora, nos termos estabelecidos 
no artigo 406 da Lei 10.406/02 – Código Civil.

DA RESCISÃO CONTRATUAL
Cláusula 10ª. O termo de acordo poderá ser rescindido pela ocorrência 
de qualquer das hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei 8666/93.

Cláusula 11ª. A rescisão poderá se dar de modo unilateral ou amigável, 
conforme decorra de inadimplemento das partes ou conveniência para a 
Administração, respeitadas suas consequências legais, nos moldes dos 
arts. 79 e 80 da Lei 8666/93.

Cláusula 12ª. O presente termo de acordo poderá ser rescindido por 
ato administrativo unilateral da FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY 
“JOSÉ MARIA DE ABREU”:
• Quando a ACORDANTE não vier a cumprir, ou vier a cumprir 
irregularmente as obrigações decorrentes do presente contrato;
• Em quaisquer outras hipóteses admitidas em lei.

DO REGIME JURÍDICO E DAS REGRAS DISCIPLINADORAS
Cláusula 13ª. Será admitida a celebração de termo aditivo, entre as 
partes, sempre que juridicamente exigido ou cabível, face a eventuais 
alterações na legislação Federal que regulamenta a matéria.

Cláusula 14ª. A ACORDANTE deverá adotar medidas, precauções 
e cuidados necessários, de modo a evitar eventuais danos causados 
diretamente a FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY “JOSÉ 
MARIA DE ABREU” ou a terceiros, seja por ato ou omissão de seus 
empregados, prepostos ou assemelhados, decorrentes de sua culpa ou 
dolo na execução do termo.

Cláusula 15ª. Para todas as questões pertinentes ao presente contrato, 
o foro será o da Comarca do Município de Jacareí, com renúncia de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Cláusula 16ª. Não haverá o repasse de recursos públicos, sendo que 
todas as despesas de insumos, mão de obra, bem como materiais de 
consumo relacionados a execução do objeto serão de responsabilidade 

exclusiva da ACORDANTE.

Cláusula 17ª. A ACORDANTE se responsabilizará por todos os ônus e 
obrigações concernentes a legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista.

Clausula 18ª. A ACORDANTE renuncia os direitos autorais em favor 
da Fundação Cultural de Jacarehy – José Maria de Abreu, conforme 
definida no edital.

Cláusula 19ª. O presente instrumento foi lavrado em decorrência de 
Chamamento Público nº 012/2022 - FCJ, regendo-se pelas normas da 
Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993, com suas posteriores alterações, 
às quais também se sujeitam as partes que o celebram.

Lido e achado conforme, assinam este instrumento, as partes e 
testemunhas.

Jacareí, 08 de julho de 2022
Fundação Cultural de Jacarehy” José Maria de Abreu”
(Presidente)

Entidade
(Representante legal)

Testemunhas:

ATA DA AVALIAÇÃO DOS INSCRITOS NO EDITAL MESTRE CULTURA 
VIVA 2022
Aos onze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, no 
Museu de Antropologia do Vale do Paraíba, reuniram–se, a partir das 
14h00 horas, os senhores(a): Geraldo Magela dos Santos, Maria Silvia 
Bigareli de Menezes e Ione Cancio de Oliveira abaixo assinados, todos 
integrantes da Comissão Julgadora , referente ao EDITAL Nº 004/2022 
PRÊMIO MESTRE CULTURA VIVA DE JACAREÍ– EDIÇÃO 2022.

Foi deliberado que o candidato Benedito Julio, embora seja um artista 
relevante como registrador da memória, não se enquadra como mestre 
pela falta de comprovação de transmissão de saber. A comissão sugeriu 
que seja feita uma exposição ou palestra sobre suas memórias e 
desenhos produzidos. 

O candidato Carlos Alves merece destaque pela ação social executada a 
partir da capoeira, voltando-a para o cuidado com o ser humano também 
sob um aspecto social e de inclusão, obtendo, portanto, uma pontuação 
superior neste quesito em relação ao outro candidato na categoria 
Capoeira.

A comissão também entendeu pertinente a inscrição dos senhores 
Evanildo Bebiano e Laurindo Cid, tendo este último destaque para suas 
atividades voltadas para a cultura e arte do município de Jacareí. 

Assim sendo, segue abaixo a relação dos premiados conforme a 
deliberação da comissão julgadora:

Proponente Categoria
Carlos Alves da 

Silva Capoeira
Evanildo 

Aparecido 
Bebiano Capoeira

Laurindo Cid Artes Visuais

Sem nada mais a tratar a reunião foi encerrada às 15h22. Eu, Luiz Flávio 
da Silva lavrei a presente ata.

Geraldo Magela dos Santos
RG:17.859.086-1
Maria Sílvia Bigareli de Menezes
RG 16.303.492-8
Ione Cancio de Oliveira
RG  9.542.195-6

Jacareí, 11 de julho de 2022.
GUILHERME AUGUSTO DE CAMPOS MENDICELLI
Presidente da Fundação Cultural de Jacarehy - 
José Maria de Abreu           
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