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LEIS
L E I  C O M P L E M E N T A R  Nº 118/2022
Dispõe sobre o procedimento para a instalação de infraestrutura de 
suporte para Estação Transmissora de Radiocomunicação - ETR 
autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, nos 
termos da legislação federal vigente.
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.
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º O procedimento para a instalação no município de Infraestrutura 
de Suporte para Estação Transmissora de Radiocomunicação – ETR, 
ETR móvel e ETR de pequeno porte, cadastrados, autorizados e/ou 
homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, 
fica disciplinado por esta Lei.
§ 1º Não estão sujeitos às prescrições previstas nesta Lei as 
infraestruturas para suporte de radares militares e civis, com propósito 
de defesa ou controle de tráfego aéreo, cujo funcionamento deverá 
obedecer à regulamentação própria.
§ 2º Para planejamento e viabilização da implementação desta Lei, o 
Poder Executivo, enquanto responsável pela execução das políticas de 
uso e ocupação do solo do Município, fica autorizado a criar Comissão 
Municipal formada por membros das seguintes Secretarias: 
I - Secretaria de Administração e Recursos Humanos;
II - Secretaria de Governo e Planejamento;
III - Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana;
Art. 2º Para os fins de aplicação desta Lei, nos termos da legislação 
federal vigente, observam-se as seguintes definições:
I - Estação Transmissora de Radiocomunicação – ETR: conjunto de 
equipamentos ou aparelhos, dispositivos e demais meios necessários 
à realização de comunicação, incluindo seus acessórios e periféricos, 
que emitem radiofrequências, possibilitando a prestação dos serviços de 
telecomunicações;
II - Estação Transmissora de Radiocomunicação Móvel – ETR Móvel: 
conjunto de instalações que comporta equipamentos de radiofrequência, 
destinado à transmissão de sinais de telecomunicações, de caráter 
transitório;
III - Estação Transmissora de Radiocomunicação de Pequeno Porte – 
ETR de Pequeno Porte: conjunto de equipamentos de radiofrequência 
destinado a prover ou aumentar a cobertura ou capacidade de tráfego 
de transmissão de sinais de telecomunicações para a cobertura de 
determinada área, apresentando dimensões físicas reduzidas e que seja 
apto a atender aos critérios de baixo impacto visual, assim considerados 
aqueles que observam os requisitos definidos no art. 15 do Decreto 
Federal nº 10.480, de 1 de setembro de 2020;
IV - Infraestrutura de Suporte: meios físicos fixos utilizados para dar 
suporte à instalação de redes de telecomunicações, entre os quais 
postes, torres, mastros, armários, estruturas de superfície e estruturas 
suspensas;
V - Detentora: pessoa física ou jurídica que detém, administra ou 
controla, direta ou indiretamente, uma infraestrutura de suporte;
VI - Prestadora: pessoa jurídica que detém concessão, permissão ou 
autorização para exploração de serviços de telecomunicações;
VII - Torre: infraestrutura vertical transversal triangular ou quadrada, 
treliçada, que pode ser do tipo autossuportada ou estaiada;
VIII - Poste: infraestrutura vertical cônica e autosuportada, de concreto 
ou constituída por chapas de aço, instalada para suportar equipamentos 
de telecomunicações;
IX - Poste de Energia ou Iluminação: infraestrutura de madeira, 
cimento, ferro ou aço destinada a sustentar linhas de transmissão de 
energia elétrica e iluminação pública, que pode suportar também os 
equipamentos de telecomunicações;
X - Antena: dispositivo para irradiar ou capturar ondas eletromagnéticas 

no espaço;
XI - Instalação Externa: instalação em locais não confinados, tais como 
torres, postes, topo de edificações, fachadas, caixas d’água etc.;
XII - Instalação Interna: instalação em locais internos, tais como no 
interior de edificações, túneis, shopping centers, aeroportos, estádios 
etc.
Art. 3º A aplicação dos dispositivos desta Lei rege-se pelos seguintes 
princípios:
I - o sistema nacional de telecomunicações compõe-se de bens e 
serviços de utilidade pública e de relevante interesse social;
II - a regulamentação e a fiscalização de aspectos técnicos das redes 
e dos serviços de telecomunicações é competência exclusiva da 
União, sendo vedado aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal 
impor condicionamentos que possam afetar a seleção de tecnologia, a 
topologia das redes e a qualidade dos serviços prestados;
III - a atuação do Município não deve comprometer as condições e os 
prazos impostos ou contratados pela União em relação a qualquer serviço 
de telecomunicações de interesse coletivo, nos termos da Lei Federal nº 
13.116/2015, regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.480/2020.
Art. 4º  As Infraestruturas de Suporte para Estação Transmissora de 
Radiocomunicação – ETR, ETR móvel e ETR de pequeno porte, ficam 
enquadradas na categoria de equipamento urbano e são considerados 
bens de utilidade pública e relevante interesse social, conforme disposto 
na Lei Federal nº 13.116/2015 – Lei Geral de Antenas, podendo ser 
implantadas em todas as zonas ou categorias de uso, desde que 
atendam exclusivamente ao disposto nesta Lei, além de observar os 
gabaritos de altura estabelecidos na Portarias do DECEA nº 145, nº146 
e 147/DGCEA de 3 de agosto de 2020, do Comando Aeronáutica, ou 
outra que vier a substituí-la.
§ 1º Em bens privados, é permitida a instalação de Infraestrutura de 
Suporte para Estação Transmissora de Radiocomunicação – ETR, 
ETR móvel e ETR de pequeno porte, mediante a devida autorização 
do proprietário do imóvel ou, quando não for possível, do possuidor do 
imóvel.
§ 2º Nos bens públicos de todos os tipos, é permitida a instalação 
de Infraestrutura de Suporte para Estação Transmissora de 
Radiocomunicação – ETR, ETR móvel e ETR de pequeno porte, 
mediante Permissão de Uso ou Concessão de Direito Real de Uso, 
que será outorgada pelo órgão competente, da qual deverão constar as 
cláusulas convencionais e o atendimento aos parâmetros de ocupação 
dos bens públicos.
§ 3º Nos bens públicos de uso comum do povo, a Permissão de Uso ou 
Concessão de Direito Real de Uso para implantação da Infraestrutura de 
Suporte para Estação Transmissora de Radiocomunicação – ETR, ETR 
móvel e ETR de pequeno porte, será outorgada pelo órgão competente 
a título não oneroso, nos termos da legislação federal.
§ 4º Os equipamentos que compõem a Infraestrutura de Suporte e 
Estação Transmissora de Radiocomunicação – ETR, a ETR móvel 
e a ETR de pequeno porte, não são considerados áreas construídas 
ou edificadas para fins de aplicação do disposto na legislação de uso 
e ocupação do solo, não se vinculando ao imóvel onde ocorrerá a 
instalação.
CAPÍTULO II
DOS PROCEDIMENTOS PARA INSTALAÇÃO
Art. 5º A instalação da Infraestrutura de Suporte para Estação 
Transmissora de Radiocomunicação – ETR está sujeita ao prévio 
cadastramento realizado junto ao Município, por meio de requerimento 
padronizado, instruído com os seguintes documentos:
I - Requerimento padrão;
II - Projeto executivo de implantação da Infraestrutura de Suporte e 
respectiva ART;
III - Contrato social da Detentora e comprovante de inscrição no CNPJ – 
Cadastro nacional de Pessoas Jurídicas;
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IV - Documento legal que comprove a autorização do proprietário ou 
possuidor do imóvel;
V - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT) pela Execução da Infraestrutura de 
Suporte para Estação Transmissora de Radiocomunicação – ETR;
VI - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro 
de Responsabilidade Técnica (RRT) pelo Projeto/Execução da 
instalação da Infraestrutura de Suporte para Estação Transmissora de 
Radiocomunicação – ETR;
VII - Comprovante do pagamento da taxa única de cadastramento 
eletrônico prévio;
VIII - Declaração de Cadastro do PRÉ-COMAR ou Declaração de 
Inexigibilidade de Aprovação do Comando da Aeronáutica (COMAER), 
nos casos em que a instalação ultrapassar a edificação existente ou, 
ainda, caso tais Declarações não estejam disponíveis ao tempo do 
Cadastramento previsto no caput, laudo de empresa especializada que 
ateste que a estrutura observa o gabarito de altura estabelecido pelo 
COMAER.
§ 1º O cadastramento, de natureza autodeclaratória, a que se 
refere o caput, consubstancia autorização do Município para a 
instalação da Infraestrutura de Suporte para Estação Transmissora 
de Radiocomunicação – ETR, no ato do protocolo dos documentos 
necessários, tendo por base as informações prestadas pela Detentora.
§ 2º Fica instituído por essa Lei a taxa única de cadastramento eletrônico 
prévio, cujo valor será 20 (vinte) VRM (Valor de Referência do Município).
§ 3º A taxa para o cadastramento será paga no ato do protocolo do 
respectivo requerimento, ajustado anualmente pelo IPCA ou por outro 
índice que vier a substituí-lo.
§ 4º O cadastramento deverá ser renovado a cada 10 (dez) anos ou 
quando ocorrer a modificação da Infraestrutura de Suporte instalada.
§ 5º A alteração de características técnicas decorrente de processo 
de remanejamento, substituição ou modernização tecnológica não 
caracteriza a ocorrência de modificação para fins de aplicação do § 3º, 
observado o seguinte:
I - remanejamento é o ato de alterar a disposição, ou a localização 
dos elementos que compõem uma estação transmissora de 
radiocomunicação;
II - substituição é a troca de um ou mais elementos que compõem a 
Infraestrutura de Suporte de Estação Transmissora de Radiocomunicação 
- ETR, ETR Móvel e ETR de Pequeno Porte por outro similar;
III - modernização é a possibilidade de inclusão ou troca de um 
ou mais elementos que compõem uma Estação Transmissora de 
Radiocomunicação - ETR, com a finalidade de melhoria da prestação de 
serviços e/ou eficiência operacional.
Art. 6º  Prescindem do cadastro prévio previsto no artigo 5º, bastando 
à Detentora comunicar a instalação ao órgão municipal competente, no 
prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da instalação:
I – o compartilhamento de Infraestrutura de Suporte para Estação 
Transmissora de Radiocomunicação – ETR ou para ETR de pequeno 
porte já cadastrada perante o Município;
II - a instalação de ETR Móvel;
III - a Instalação Externa de ETR de Pequeno Porte.
Parágrafo Único. A Instalação Interna de ETR de Pequeno Porte não 
estará sujeita a comunicação aludida no caput, sujeitando-se apenas à 
autorização do proprietário ou do possuidor da edificação.
Art. 7º  Quando se tratar de instalação de Infraestrutura de Suporte 
para Estação Transmissora de Radiocomunicação – ETR, ETR móvel 
e ETR de pequeno porte que envolva supressão de vegetação, 
intervenção em Área de Preservação Permanente ou Unidade de 
Conservação, ou implantação em imóvel tombado, será expedida pelo  
Município Licença de Instalação, mediante expediente administrativo 
único e simplificado, consultando-se os órgãos responsáveis para que 
analisem o pedido no prazo máximo de 60 dias.
§ 1º O expediente administrativo referido no caput será iniciado por meio 

de requerimento padronizado, instruído com os seguintes documentos:
I - Requerimento padrão;
II - Projeto executivo de implantação da Infraestrutura de Suporte e 
respectiva ART;
III - Contrato social da Detentora e comprovante de inscrição no CNPJ – 
Cadastro nacional de Pessoas Jurídicas;
IV - Documento legal que comprove a autorização do proprietário do 
imóvel ou possuidor do imóvel;
V - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro 
de Responsabilidade Técnica (RRT) pelo Projeto/Execução da 
instalação da Infraestrutura de Suporte para Estação Transmissora de 
Radiocomunicação – ETR;
VI - Atestado técnico ou termo de responsabilidade técnica, emitido 
por profissional habilitado, atestando que os elementos que 
compõem a Infraestrutura de Suporte para Estação Transmissora de 
Radiocomunicação – ETR atendem a legislação em vigor;
VII - Comprovante do pagamento da taxa única de cadastramento 
eletrônico prévio, se for exigida por Decreto;
VIII - Declaração de Inexigibilidade de Aprovação do Comando da  
Aeronáutica (COMAER) ou laudo técnico atestando a conformidade das 
características do empreendimento aos requisitos estabelecidos pelo 
COMAER do local de instalação, sem prejuízo da validação posterior.
§ 2º Para o processo de licenciamento ambiental, o expediente 
administrativo referido no caput se dará de forma integrada ao processo 
de expedição do licenciamento urbanístico.
§ 3º  Em não havendo a manifestação dos órgãos responsáveis no 
prazo referido no caput, o Município expedirá imediatamente a Licença 
de Instalação de Infraestrutura de Suporte para Estação Transmissora 
de Radiocomunicação – ETR, baseado nas informações prestadas 
pela Detentora, com as respectivas Anotações de Responsabilidade 
Técnica, e no atestado técnico ou termo de responsabilidade técnica 
atestando que os elementos que compõem a Infraestrutura de Suporte 
para Estação Transmissora de Radiocomunicação – ETR atendem a 
legislação em vigor.
CAPÍTULO III
DAS RESTRIÇÕES DE INSTALAÇÃO E OCUPAÇÃO DO SOLO
Art. 8º  Visando à proteção da paisagem urbana a instalação 
da Infraestrutura de Suporte para Estação Transmissora de 
Radiocomunicação – ETR, ETR móvel e ETR de pequeno porte, em bens 
privados ou bens públicos de uso especial ou dominiais, deverá atender 
a distância de 1,5m (um metro e cinquenta centímetros) do alinhamento 
frontal, das divisas laterais e de fundos, em relação às divisas do imóvel 
ocupado, contados a partir do eixo para a instalação de postes ou da 
face externa da base para a instalação de torres.
§ 1º  Poderá ser autorizada a instalação de Infraestrutura de Suporte 
para Estação Transmissora de Radiocomunicação – ETR, ETR móvel 
e ETR de pequeno porte desobrigadas das limitações previstas neste 
artigo, nos casos de impossibilidade técnica para prestação dos 
serviços, compatíveis com a qualidade exigida pela União, devidamente 
justificada junto ao órgão municipal competente, mediante laudo que 
justifique detalhadamente a necessidade de instalação e os prejuízos 
pela falta de cobertura no local.
§ 2º As restrições estabelecidas no Caput deste artigo, não se aplicam à 
Estação Transmissora de Radiocomunicação – ETR e à ETR de pequeno 
porte, edificados ou a edificar, implantadas no topo de edificações.
Art. 9º A instalação de abrigos de equipamentos da Estação Transmissora 
de Radiocomunicação – ETR é admitida, desde que respeitada à 
distância de 1,5m (um metro e meio) das divisas do lote.
Art. 10. A instalação de Infraestrutura de Suporte para Estação 
Transmissora de Radiocomunicação – ETR e ETR de pequeno porte, com 
containers e mastros, no topo e fachadas de edificações, obedecerão às 
limitações das divisas do terreno que contém o imóvel, não podendo ter 
projeção vertical que ultrapasse o limite da edificação existente para o 
lote vizinho, quando a edificação ocupar todo o lote próprio.



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 1474
Jacareí, 16 de setembro de 2022

3

Art. 11.  Os equipamentos que compõem a Estação Transmissora de 
Radiocomunicação - ETR deverão receber, se necessário, tratamento 
acústico para que o ruído não ultrapasse os limites máximos 
estabelecidos em legislação pertinente.
Art. 12.  O compartilhamento das Infraestruturas de Suporte pelas 
prestadoras de serviços de telecomunicações que utilizam estações 
transmissoras de radiocomunicação observará as disposições das 
regulamentações federais pertinentes.
CAPÍTULO IV
DA FISCALIZAÇÃO E DAS PENALIDADES
Art. 13.  Nenhuma Estação Transmissora de Radiocomunicação – ETR, 
ETR móvel e ETR de pequeno porte poderá ser instalada sem a prévia 
licença ou de cadastro tratado nesta lei, ressalvada a exceção contida 
no art. 6º.
Art. 14.  A ação fiscalizatória referente ao atendimento das normas 
previstas nesta lei, a qual deverá ser desenvolvida de ofício ou mediante 
notícia de irregularidade, observado o procedimento estabelecido neste 
capítulo, competirá ao órgão que o Poder Executivo vier a indicar em 
regulamento, após estudos técnicos realizados pela Comissão de que 
trata o art. 1º, § 2º desta Lei.
Art. 15.  Constatado o desatendimento das obrigações e exigências 
legais, a detentora ficará sujeita às seguintes medidas:
I - no caso de ETR previamente licenciada e de ETR móvel ou ETR de 
pequeno porte previamente cadastrados:
a) intimação para remoção ou regularização no prazo de 30 (trinta) dias, 
contado da data do seu recebimento;
b) não atendida a intimação de que trata a alínea “a” deste inciso, nova 
intimação para a retirada da instalação no prazo de 30 (trinta) dias, 
contado da data do seu recebimento, com a concomitante aplicação de 
multa conforme inciso III do caput deste artigo;
II – no caso de ETR, ETR móvel ou ETR de pequeno porte instalada sem 
a prévia licença ou de cadastro tratado nesta Lei:

a) intimação para remoção ou regularização no prazo de 30 (trinta) dias, 
contado da data do seu recebimento, com a concomitante aplicação de 
multa conforme inciso III do caput deste artigo;
b) não atendida a intimação de que trata a alínea “a” deste inciso, nova 
intimação para a retirada da instalação ou do equipamento no prazo de 
30 (trinta) dias, contado da data do seu recebimento, com a concomitante 
aplicação de multa conforme inciso III do caput deste artigo;
III – observado o previsto nos incisos I e II do caput deste artigo, a 
detentora ficará sujeita à aplicação de multa no valor que vier a ser 
fixado pelo Poder Executivo em regulamento.
§ 1º Os valores mencionados no inciso III do caput deste artigo serão 
atualizados anualmente pelo IPCA, do IBGE, ou por outro índice que 
vier a substituí-lo.
§ 2º A multa será renovável anualmente, enquanto perdurarem as 
irregularidades.
Art. 16.  Na hipótese de não regularização ou de não remoção de ETR ou 
da infraestrutura de suporte por parte da detentora, a Prefeitura poderá 
adotar as medidas para remoção, cobrando da infratora os custos 
correlatos, sem prejuízo da aplicação das multas e demais sanções 
cabíveis.
Art. 17.  As notificações e intimações deverão ser encaminhadas 
à detentora por mensagem em endereço eletrônico indicado no 
requerimento da licença ou no cadastro, quando houver.
Art. 18.  O Executivo poderá utilizar a base de dados, disponibilizada 
pela Anatel, do sistema de informação de localização de ETRs, ETRs 
móvel e ETRs de pequeno porte destinados à operação de serviços de 

telecomunicações.
§ 1º Caberá à prestadora orientar e informar ao Executivo como se dará 
o acesso à base de dados e a extração de informações de que trata o 
caput. 
§ 2º Fica facultado ao Executivo a exigência de informações 
complementares acerca das ETRs instaladas, a ser regulamentado em 
decreto.
Art. 19.  Os profissionais habilitados e técnicos responsáveis, nos limites 
de sua atuação, respondem pela correta instalação e manutenção da 
infraestrutura de suporte, segundo as disposições desta Lei, de seu 
decreto regulamentar e das Normas Técnicas – NTs vigentes, bem como 
por qualquer sinistro ou acidente decorrente de deficiências de projeto, 
execução, instalação e manutenção.
Parágrafo Único.  Caso comprovada a inveracidade dos documentos 
e informações apresentados pelos profissionais habilitados e técnicos 
responsáveis, bem como a deficiência do projeto, execução, instalação 
e manutenção em razão da atuação ou omissão desses profissionais, 
a Prefeitura bloqueará o seu cadastramento por até 5 (cinco) anos em 
novos processos de licenciamento, comunicando o respectivo órgão de 
classe.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 20.  As Infraestruturas de Suporte para Estação Transmissora de 
Radiocomunicação – ETR, ETR móvel e ETR de pequeno porte, que 
estiverem instaladas na data de publicação desta Lei e não possuírem 
autorização municipal competente, ficam sujeitas ao atendimento 
das previsões contidas nesta Lei, devendo a sua Detentora promover 
o Cadastro, a Comunicação ou a Licença de Instalação referidos, 
respectivamente, nos artigos 5º, 6º e 7º.
§ 1º Para atendimento ao disposto no caput, fica concedido o prazo de 
2 (dois) anos, contados da publicação desta Lei, para que a Detentora 
adeque as Infraestruturas de Suporte para Estação Transmissora de 
Radiocomunicação – ETR, ETR móvel e ETR de pequeno porte, aos 
parâmetros estabelecidos nesta Lei, realizando cadastramento, a 
comunicação ou o licenciamento de instalação referidos nos artigos 5º, 
6º e 7º. 
§ 2º Verificada a impossibilidade de adequação, a detentora deverá 
apresentar laudo que justifique detalhadamente a necessidade de 
permanência da ETR, bem como apontar os prejuízos pela falta de 
cobertura no local à Prefeitura, que poderá decidir por sua manutenção.
§ 3º Durante o prazo disposto no §1º deste artigo, não poderá ser 
aplicada sanção administrativa às infraestruturas de suporte para 
Estação Transmissora de Radiocomunicação – ETR, ETR móvel e 
ETR de pequeno porte, mencionadas no caput, motivadas pela falta de 
cumprimento da presente Lei.
§ 4º No caso de remoção de Infraestruturas de Suporte para Estação 
Transmissora de Radiocomunicação – ETR, ETR móvel e ETR de 
pequeno porte, o prazo mínimo será de 360 (trezentos e sessenta) dias, 
contados a partir do cadastramento, da comunicação ou do licenciamento 
de instalação referidos nos artigos 5º, 6º e 7º, para a infraestrutura de 
suporte que substituirá a Infraestrutura de Suporte a ser remanejada.
Art. 21.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando 
as disposições em contrário, em especial a Lei nº 4.481, de 04 de julho 
de 2001.

Prefeitura Municipal de Jacareí,15 de setembro de 2022.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito Municipal de Jacareí
Autoria do projeto: Prefeito Municipal Izaias José de Santana.

ATOS DO PREFEITO

DECRETOS
DECRETO Nº 551, DE 12 DE SETEMBRO DE 2022.
Dispõe sobre a revogação do Decreto nº 1.737, de 21 de novembro 
de 2011, que outorga permissão de uso, a título precário e oneroso, 
à MARIA DA CONCEIÇÃO CARAÇA RIBEIRO, compreendendo a 
instalação e exploração de espaço comercial destinado a atividade de 
“Loja de Conveniência” no Terminal Rodoviário 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 disposto no processo nº 130/2020-4, 
DECRETA: 

Art 1º Fica revogado o Decreto nº 1.737, de 21 de novembro de 2011, 
que outorga permissão de uso, a título precário e oneroso, à MARIA 
DA CONCEIÇÃO CARAÇA RIBEIRO, compreendendo a instalação 
e exploração de espaço comercial destinado a atividade de “Loja de 
Conveniência” no Terminal Rodoviário de Jacareí. 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, 12 de setembro de 2022. 
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí
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DECRETO Nº 552, DE 13 DE SETEMBRO DE 2022.
Revoga o Decreto n° 1708, de 27 de outubro de 2011, que outorga 
permissão de uso, a título precário e oneroso, à EMPRESA DE ÔNIBUS 
PÁSSARO MARRON LTDA, compreendendo a instalação e exploração 
de guichês de venda de passagens nº 3 no Terminal Rodoviário de 
Jacareí”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei, e
CONSIDERANDO o requerimento da empresa Pássaro Marrom para 
revogar a permissão de uso de guichê no Terminal Rodoviário de 
Jacareí, desocupando na data do dia 03 de abril de 2022;
CONSIDERANDO o disposto no processo eletrônico n° 12119/2022;
DECRETA:
Art. 1º Fica revogado o Decreto n° 1708, de 27 de outubro de 2011, 
que outorga permissão de uso, a título precário e oneroso, à EMPRESA 
DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON LTDA, compreendendo a instalação 
e exploração de guichês de venda de passagens nº 3 no Terminal 
Rodoviário de Jacareí, produzindo seus efeitos a partir da data da 
desocupação da empresa.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 13 de setembro de 2022.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí

DECRETO Nº 554, DE 14 DE SETEMBRO 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 em diversas Secretarias Municipais, um crédito 
adicional suplementar no valor de R$ 378.783,00 (Trezentos e Setenta e 
Oito Mil e Setecentos e Oitenta e Três Reais), destinado ao reforço das 
seguintes dotações orçamentárias:

278-02.05.02 -12.122.0004.2118 -3.3.90.39.00 - 
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$ 20.000,00 

297-02.05.02 -12.365.0004.2438 -3.3.90.93.00 - 
Indenizações e Restituições R$ 1.000,00 

315-02.05.03 -12.365.0004.2118 -3.3.90.39.00 - 
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$ 20.000,00 

343-02.05.04 -12.361.0004.2118 -3.3.90.39.00 - 
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$ 50.000,00 

407-02.09.02 -08.241.0005.2048 -4.4.90.51.00 - 
Obras e Instalações R$ 5.400,00 

598-02.10.05 -15.451.0006.1069 -3.3.90.30.00 - 
Material de Consumo R$ 177.383,00 

667-02.11.01 -04.122.0007.2299 -3.3.90.30.00 - 
Material de Consumo R$ 60.000,00 

669-02.11.01 -04.122.0007.2299 -3.3.90.39.00 - 
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$ 10.000,00 

1089-02.15.01 -27.812.0010.1071 -3.3.90.93.00 - 
Indenizações e Restituições R$ 35.000,00 

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$ 177.383,00 

248-02.05.01 -12.122.0004.2373 -3.3.90.39.00 - 
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$ 1.000,00 

338-02.05.04 -12.361.0004.1034 -4.4.90.51.00 - 
Obras e Instalações R$ 90.000,00 

405-02.09.02 -08.241.0005.2048 -3.3.90.36.00 - 
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física R$ 5.400,00 

663-02.11.01 -04.122.0007.2095 -4.4.90.52.00 - 
Equipamentos e Material Permanente R$ 70.000,00 

875-02.15.01 -27.812.0010.1071 -4.4.90.51.00 - 
Obras e Instalações R$ 35.000,00 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data.

Gabinete do Prefeito, 14 de setembro de 2022.

IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí
CELSO FLORÊNCIO DE SOUZA 
Secretário de Governo e Planejamento
CLAUDIO LUIZ TOSETTO
Secretário de Finanças

PORTARIAS
PORTARIA Nº 1.678, DE 14 DE SETEMBRO 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 MARCELO CARVALHO LIMA, matrícula 
nº 702610, ocupante do cargo, de livre provimento em comissão, de 
Diretor Geral, para responder como PRESIDENTE da Fundação Cultural 
de Jacarehy - "Jose Maria de Abreu", referência CCI,  durante as férias 
do titular do cargo, de 19 de setembro a 03 de outubro do ano corrente, 
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, 14 de setembro de 2022.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí

PORTARIA Nº 1.679, DE 14 DE SETEMBRO 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 THIAGO SIQUEIRA DO PRADO, matrícula 
nº 28.226, ocupante do cargo, de provimento em comissão, de Diretor 
Geral, para responder como CHEFE DE GABINETE, referência CC0, 
com lotação no Gabinete do Prefeito, durante as férias da titular do 
cargo, no período de 19 de setembro a 03 de outubro do corrente ano, 
fazendo jus às vantagens pecuniárias previstas no artigo 60, da Lei 
Complementar n° 13, de 07.10.93 (Estatuto dos Servidores Públicos do 

Município de Jacareí).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 14 de setembro de 2022.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí

PORTARIA Nº 1.688, DE 14 DE SETEMBRO 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 MADAIR DE FARIAS TRIGO, matrícula 
nº 29.658, ocupante do cargo de livre provimento em comissão de 
Diretor de Gestão Administrativa e Financeira, para responder como 
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, referência CC0, com lotação 
na Secretaria de Assistência Social, durante o afastamento da titular do 
cargo, de 19 de setembro a 03 de outubro 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, 14 de setembro de 2022.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí

PORTARIA Nº 1.689, DE 14 DE SETEMBRO DE 2022.
O Sr. IZAIAS JOSÉ DE SANTANA, Prefeito do Município de Jacareí, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
RESOLVE:

http://legislacao.jacarei.sp.gov.br:85/jacarei/images/leis/html/D17072011.html
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Art. 1º DEMITIR conforme consta no Processo Administrativo Disciplinar 
nº 009/2022, o servidor JOAO CARLOS DE MELO FERREIRA, matrícula 
nº 29.841, ocupante do cargo, de provimento efetivo, de Agente de 
Combate às Endemias, com lotação na Secretaria de Saúde, nos termos 
do artigo 240, incisos XIII, com fundamento nos artigos 226, incisos XIII, 
XIV e XVI  e 227, inciso XVII, 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, 14 de setembro de 2022.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí

PORTARIA Nº 1.697, DE 14 DE SETEMBRO 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 DANIELLI VILLAR LEMES, matrícula 
nº 29.647, ocupante do cargo, de provimento em comissão de, 
Secretária Adjunta, para responder como SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, referência CC0, com lotação na Secretaria Municipal de 
Educação, durante o afastamento da titular do cargo, de 19 de setembro 
a 03 de outubro 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, 14 de setembro de 2022.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí

PORTARIA Nº 1.698, DE 14 DE SETEMBRO 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 JEAN JOSE ALMEIDA ARAUJO, matrícula 
nº 25.238, ocupante do cargo, de provimento efetivo de, Agente 
Municipal de Mobilidade Urbana, para responder como SECRETÁRIO 
DE MOBILIDADE URBANA, referência CC0, com lotação na Secretaria 
de Mobilidade Urbana, durante o afastamento do titular do cargo, de 19 
de setembro a 03 de outubro 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, 14 de setembro de 2022.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí

ATOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E RH 

PORTARIA Nº 1.672, DE 13 DE SETEMBRO 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 
006/2022,
RESOLVE:
Art. 1º APLICAR a penalidade de ADVERTÊNCIA à servidora ANA 
PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA, matrícula n° 28.473, ocupante do 
cargo, de provimento efetivo, de FARMACEUTICO 20 HS SEMANAIS, 
com lotação na Secretaria de Saúde, nos termos do artigo 235, inciso I, 
por infração ao disposto no inciso III, artigo 226, 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, 13 de setembro de 2022.
GILIANI FORTES ROSSI
Secretária de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1.675, DE 13 DE SETEMBRO 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 dos Servidores da Prefeitura 
de Jacareí, do cargo público de provimento efetivo, de PROFESSOR 
30 HORAS, ocupado pela servidora PATRICIA KELLY MARTINS 
AGOSTINHO, matrícula nº 29.027, RG n° 56.965.700-3 /SSP-SP, em 
virtude de seu falecimento ocorrido em 29 de Agosto de 2022, conforme 
Certidão de Óbito n° 115204 01 55 2022 4 00065 293 0022499 77, do 
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 2º Subdistrito de São 
José dos Campos, nos termos do art. 64, inciso VII da Lei Complementar 
n° 13, de 07.10.93.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Jacareí, 13 de setembro de 2022.
GILIANI FORTES ROSSI
Secretária de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1.676, DE 13 DE SETEMBRO 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 - CHRISTIANE DA SILVA, matrícula n° 27.337, 60 (sessenta) dias;
II - ELENILDA LINCES SANTOS, matrícula n° 28.548, 12 (doze) dias;
III - MARCO ANTONIO RAMALHO, matrícula n° 20.657, 10 (dez) dias;
IV - SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA, matrícula n° 27.151, 60 
(sessenta) dias;
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor em 15 de Setembro de 2022.
Jacareí, 13 de setembro de 2022.
GILIANI FORTES ROSSI
Secretária de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA N° 1.677, DE 13 DE SETEMBRO 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 das que lhe foram delegadas,
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER à servidora RAYSSA MAYARA DA SILVA ALVES, 
RG nº 45.713.401-x, matrícula nº 29.320, ocupante do cargo, de 
provimento efetivo, de OFICIAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, com 
lotação na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, nos termos 
do artigo 113 da Lei Complementar nº 13, de 07 de outubro de 1993 
(Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jacareí), licença para 
tratar de interesses particulares, pelo prazo de 02 (dois) anos, sem os 
vencimentos de seu cargo.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir de 12 de setembro de 2022.
Jacareí, de 13 de setembro de 2022.
GILIANI FORTES ROSSI
Secretária de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1.680, DE 14 DE SETEMBRO 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 à servidora LEILA APARECIDA NUNES OLIVEIRA, 
matrícula n° 25.116, 30 (trinta) dias de 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).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir de 19 de setembro de 2022.

Jacareí, 14 de setembro de 2022.
GILIANI FORTES ROSSI
Secretária de Administração e Recursos Humanos
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PORTARIA Nº 1.681, DE 14 DE SETEMBRO 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 o servidor MAURICIO FERNANDO DE BARROS, 
matrícula n° 28.124, com lotação na Secretaria de Infraestrutura 
Municipal, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de Serviços 
Urbanos - FG 2, 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 19 de setembro de 2022.
Jacareí, 14 de setembro de 2022.
GILIANI FORTES ROSSI
Secretária de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1.682, DE 14 DE SETEMBRO 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 GIGLIOLA RAVENA HATANAKA 
MACHADO, matrícula nº 23.746, ocupante do cargo, de provimento 
efetivo, de Oficial de Serviços Municipais, para responder como 
DIRETOR GERAL, referência CCI, com lotação na Secretaria Municipal 
de Educação, durante as férias do titular do cargo, no período de 19 de 
setembro a 03 de outubro 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, 14 de setembro de 2022.
GILIANI FORTES ROSSI
Secretária de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1.684, DE 14 DE SETEMBRO 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 RUTH CAMPOS CAMARGO DOS SANTOS, matrícula 
nº 20.611, ocupante do cargo, de provimento efetivo, de Oficial de 
Serviços Municipais, para responder como DIRETOR GERAL, referência 
CCI, com lotação na Secretaria de Mobilidade Urbana, durante as férias 
do titular do cargo, no período de 19 de setembro à 03 de outubro 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, 14 de setembro de 2022.
GILIANI FORTES ROSSI
Secretária de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1.686, DE 14 DE SETEMBRO 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 MARCIA SANDRA LEITE, matrícula 
nº 29.496, ocupante do cargo de provimento efetivo de Assistente 
Social, para responder como DIRETOR DE GESTÃO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, referência CCII, com lotação na Secretaria de 
Assistência Social, durante as férias da titular do cargo, no período de 
19 de setembro a 03 de outubro do corrente ano, conforme previsto 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, 14 de setembro de 2022.
GILIANI FORTES ROSSI
Secretária de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1.690, DE 14 DE SETEMBRO 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 – ADILSON ADAIR DE OLIVEIRA, matrícula n° 22.377, 15 (quinze) 
dias, a partir de 21 de setembro de 2022;
II – CELIJANE PEREIRA DA SILVA DIAS, matrícula n° 25.307, 15 
(quinze) dias, a partir de 19 de setembro de 2022;
III – CLEUSA SATURNINO SANTOS, matrícula n° 26.836, 15 (quinze) 
dias, a partir de 23 setembro de 2022;
IV – DOUGLAS RANGEL FONSECA, matrícula n° 25.919, 45 (quarenta 
e cinco) dias, a partir de 20 setembro de 2022;
V – ROGERIO FERREIRA DE FREITAS, matrícula n° 25.965, 30 (trinta) 
dias, a partir de 20 setembro de 2022;
VI – ROSIENE MESSIAS MOREIRA, matrícula n° 27.755, 60 (sessenta) 
dias, a partir de 19 setembro de 2022;
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir de 16 de setembro de 2022.
Jacareí, 14 de setembro de 2022.
GILIANI FORTES ROSSI
Secretária de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1.692, DE 14 DE SETEMBRO 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 o servidor ENIO SILVESTRE VIEIRA, matrícula 
nº 29.688, ocupante do cargo, de livre provimento em comissão, de 
Assessor, para responder como DIRETOR DE LIMPEZA PUBLICA, 
referência CCII, com lotação na Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria 
Urbana, durante as férias do titular do cargo, no período de 19 de 
setembro a 03 de outubro 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, 14 de setembro de 2022.
GILIANI FORTES ROSSI
Secretária de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1.693, DE 14 DE SETEMBRO 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 NOMEAR, na forma do inciso I do art. 14 da Lei Complementar 
n° 13, de 07.10.93 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Jacareí), em virtude de aprovação em concurso público, para o Quadro 
dos Servidores da Prefeitura Municipal - QSPM:
I - JULIANA DA SILVA SANTOS COSTA, RG nº 44.365.159-0, 
classificado em 277º lugar, para exercer o cargo público, de provimento 
efetivo, de AGENTE DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, referência 06, 
com lotação na Secretaria Municipal de Educação;
II - ALINE DE SOUZA, RG nº 46.361.285-1, classificado em 278º lugar, 
para exercer o cargo público, de provimento efetivo, de AGENTE DE 
DESENVOLVIMENTO INFANTIL, referência 06, com lotação na 
Secretaria Municipal de Educação;
III - CAROLINE BORGES ROCHA, RG nº 50.661.424-4, classificado 
em 279º lugar, para exercer o cargo público, de provimento efetivo, 
de AGENTE DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, referência 06, com 
lotação na Secretaria Municipal de Educação ;
IV - CRISTIANE REGINA DO PRADO LIMA, RG nº 30.945.352-5, 
classificado em 20º lugar, para exercer o cargo público, de provimento 
efetivo, de ASSISTENTE SOCIAL, referência 11, com lotação na 
Secretaria de Saúde;
V - ISABELLY VICHI, RG nº 38.525.139-7, classificado em 5º lugar, 
para exercer o cargo público, de provimento efetivo, de BIOMEDICO, 
referência 11, com lotação na Secretaria de Saúde;
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Jacareí, 14 de setembro de 2022.
GILIANI FORTES ROSSI
Secretária de Administração e Recursos Humanos
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PORTARIA Nº 1.696, DE 14 DE SETEMBRO DE 2022.
À 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 o servidor CARLOS AUGUSTO AMARAL TORRES, 
matrícula nº 24.362, ocupante, do cargo de provimento efetivo, de 
Agente da Defesa Civil, para responder como DIRETOR DA DEFESA 
CIVIL, referência CCII, com lotação na Secretaria de Segurança e 
Defesa do Cidadão, durante as férias do titular do cargo, no período 
de 19 de setembro a 03 de outubro 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, 14 de setembro de 2022.
GILIANI FORTES ROSSI 
Secretária 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 1.674, DE 13 DE SETEMBRO DE 2022 -  Instaura 
Processo Administrativo Disciplinar nº 019/2022, 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 da servidora ANDREA CRISTINA 
DOS SANTOS, matrícula nº 26.083, ocupante do cargo, de provimento 
efetivo, de TELEFONISTA-30HS SEMANAIS, com lotação na Secretaria 
de Administração e Recursos Humanos, dos fatos narrados no  Parecer 
nº 211/RR/2022-PGM - do referido Memorando nº 155/2022-CG, e 
do Parecer nº 214/RR/2022-PGM, do Procedimento de Correição nº 
032/2022 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 a indiciada seja notificada dos termos integrais da 
presente Portaria, bem como, intimada da data estabelecida para ser 
ouvida 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.

ATOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
PORTARIA N° 1.694, DE 14 DE SETEMBRO DE 2022.
A Sra. MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO, Secretária Municipal de 
Educação, usando das atribuições legais e as que lhe foram delegadas,
RESOLVE:
Art. 1º Fica o requerente TIAGO DE BRITO FERREIRA, autorizado a 
utilizar o espaço público TEATRO MUNICIPAL ARIANO SUASSUNA, no 
dia 11 de dezembro de 2022, às 16h00 e às 19h30, para realização do 
espetáculo “PALAVRA CHAVE”, nos termos do expediente nº 27917/2022
Art. 2º A autorização de uso a que se refere o artigo 1º desta Portaria é 
concedida a título PRECÁRIO e ONEROSO, pelo período de realização 
do evento.
Parágrafo único. A utilização da área pública fica condicionada à 
formalização através do Termo de Autorização de Uso, a ser lavrado na 
Assessoria da Secretaria Municipal de Educação, mediante as condições 
estabelecidas pela administração.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Jacareí, 14 de setembro de 2022.
MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA N° 1.695, DE 14 DE SETEMBRO DE 2022.
A Sra. MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO, Secretária Municipal de 
Educação, usando das atribuições legais e as que lhe foram delegadas,
RESOLVE:
Art. 1º Fica a requerente LOPES COMÉRCIO DE MATERIAL DIDÁTICO E 
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LTDA - 
ME, autorizada a utilizar o espaço público TEATRO MUNICIPAL ARIANO 
SUASSUNA, no dia 27 de outubro de 2022, às 19h, para realização do 
“SARAU CULTURAL” nos termos do expediente nº 28929/2022.
Art. 2º A autorização de uso a que se refere o artigo 1º desta Portaria é 
concedida a título PRECÁRIO e ONEROSO, pelo período de realização 

do evento.
Parágrafo único. A utilização da área pública fica condicionada à 
formalização através do Termo de Autorização de Uso, a ser lavrado 
na Assessoria da Secretaria de Educação do Município de Jacareí, 
mediante as condições estabelecidas pela administração.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Jacareí, 13 de setembro de 2022.
MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA EDUCAMAIS N° 65, DE 13 DE SETEMBRO DE 2022.
A Sra. MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO, Secretária Municipal de 
Educação, usando das atribuições legais e as que lhe foram delegadas,
RESOLVE:
Art. 1º Fica a requerente RITA DE CASSIA TAMAIO DE SOUZA autorizada 
a utilizar o espaço público EDUCAMAIS SÃO JOÃO, nos dias 01, 15, 22 
e 29 de outubro de 2022 das 15h às 19h, com a finalidade de realizar 
prática esportiva de voleibol, nos termos do processo nº 40244/2022.
Art. 2º A autorização de uso a que se refere o artigo 1º desta Portaria é 
concedida a título PRECÁRIO e GRATUITO, pelo período de realização 
do evento.
Parágrafo único. A utilização da área pública fica condicionada à 
formalização através do Termo de Autorização de Uso, a ser lavrado na 
Assessoria da Secretaria Municipal de Educação, mediante as condições 
estabelecidas pela administração.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Jacareí, 13 de setembro de 2022.

MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO
Secretária Municipal de Educação

ATOS DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO

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 1.673, DE 13 DE SETEMBRO DE 2022 - 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 AMARILDO DONIZETE DE 
MELO, matrícula nº 8856, 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 035/2022 - Corregedoria 
da Guarda Civil Municipal, do Procedimento nº 032/2022 - Designa a 
Comissão Processante Permanente, nomeada pela Portaria n° 447, de 
23 de junho de 2021, alterada pela Portaria nº 1.368 de 1º 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.
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LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº.215/2022 – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 
UTILITÁRIO, 0 KM (ZERO QUILÔMETRO), DE CARGA, ANO 2022/2022
ENCAMINHAR PROPOSTA: até às 09h00 do dia 03/10/2022. 
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) JULIANA PINHEIRO DUALIBI
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº.216/2022 – CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CONJUNTOS DE UNIFORMES 
ESCOLARES 
ENCAMINHAR PROPOSTA: até às 09h00 do dia 30/09/2022. 
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 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº.147/2022 – CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO 
DE CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A3 E CPF EMITIDOS SOB A ICP-
BRASIL.
Tendo recebido os autos do procedimento licitatório 078/2022 -U.L., 
modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço total por item, 
HOMOLOGO o resultado do certame já adjudicado pela Pregoeira a 
empresa: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. no item 01 com 
o valor total de R$37.435,00. 
Jacareí, 12  de Setembro de 2022.
 Para formalização e empenhamento.
Publique-se
GILIANI FORTES ROSSI
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
CREDENCIAMENTO Nº001/2022 – CREDENCIAMENTO para 
realização de Oficinas Socioeducativas e Oficinas de Convivência 
Social em serviços a serem desenvolvidos no âmbito das Proteções 
Social e Especial
Tendo recebido os autos do procedimento licitatório nº. 003/2021 – SAS, 
que trata de credenciamento para realização de Oficinas Socioeducativas 
e Oficinas de Convivência Social em serviços a serem desenvolvidos 
no âmbito das Proteções Social e Especial, diante do constante na ata 
de julgamento dos documentos apresentados pela senhora Ana Júlia 
Lencioni Ivo HOMOLOGO o resultado do credenciamento para oficina 
de bijuteria e oficina de pintura em tela.
Autos à Comissão Permanente de Julgamento de Licitações para 
demais providências.
Jacareí, 12   de setembro  de 2022.
JULIANA DUALIBI
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
CREDENCIAMENTO Nº001/2022 – CREDENCIAMENTO para 
realização de Oficinas Socioeducativas e Oficinas de Convivência 
Social em serviços a serem desenvolvidos no âmbito das Proteções 
Social e Especial
Tendo recebido os autos do procedimento licitatório nº. 003/2021 – SAS, 
que trata de credenciamento para realização de Oficinas Socioeducativas 
e Oficinas de Convivência Social em serviços a serem desenvolvidos no 
âmbito das Proteções Social e Especial, diante do constante na ata de 
julgamento dos documentos apresentados pela empresa Eliana Costa 
Santos 01938239857 HOMOLOGO o resultado do credenciamento 
para oficina de artes plásticas e oficina de artesanato.
Autos à Comissão Permanente de Julgamento de Licitações para 
demais providências.
Jacareí, 12 de setembro  de 2022.
JULIANA DUALIBI
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
CREDENCIAMENTO Nº001/2022 – CREDENCIAMENTO para 
realização de Oficinas Socioeducativas e Oficinas de Convivência 
Social em serviços a serem desenvolvidos no âmbito das Proteções 
Social e Especial
Tendo recebido os autos do procedimento licitatório nº. 003/2021 – SAS, 
que trata de credenciamento para realização de Oficinas Socioeducativas 
e Oficinas de Convivência Social em serviços a serem desenvolvidos no 
âmbito das Proteções Social e Especial, diante do constante na ata de 
julgamento dos documentos apresentados pela empresa Elisa Mariano 
de Macedo 97876330878 HOMOLOGO o resultado do credenciamento 
para oficinas de arte em feltro e crochê.
Autos à Comissão Permanente de Julgamento de Licitações para 
demais providências.
Jacareí, 12     de  setembro  de 2022.
JULIANA DUALIBI
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
CREDENCIAMENTO Nº001/2022 – CREDENCIAMENTO para 
realização de Oficinas Socioeducativas e Oficinas de Convivência 
Social em serviços a serem desenvolvidos no âmbito das Proteções 
Social e Especial
Tendo recebido os autos do procedimento licitatório nº. 003/2021 – SAS, 
que trata de credenciamento para realização de Oficinas Socioeducativas 
e Oficinas de Convivência Social em serviços a serem desenvolvidos 
no âmbito das Proteções Social e Especial, diante do constante na ata 
de julgamento dos documentos apresentados pela senhora Marisa de 
Cássia dos Santos HOMOLOGO o resultado do credenciamento.
Autos à Comissão Permanente de Julgamento de Licitações para 
demais providências.
Jacareí, 12     de setembro  de 2022.
JULIANA DUALIBI
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
CREDENCIAMENTO Nº001/2022 – CREDENCIAMENTO para 
realização de Oficinas Socioeducativas e Oficinas de Convivência 
Social em serviços a serem desenvolvidos no âmbito das Proteções 
Social e Especial
Tendo recebido os autos do procedimento licitatório nº. 003/2021 – SAS, 
que trata de credenciamento para realização de Oficinas Socioeducativas 
e Oficinas de Convivência Social em serviços a serem desenvolvidos no 
âmbito das Proteções Social e Especial, diante do constante na ata de 
julgamento dos documentos apresentados pelo senhor Vitor Mateus de 
Araújo Gonçalves HOMOLOGO o resultado do credenciamento.
Autos à Comissão Permanente de Julgamento de Licitações para 
demais providências.
Jacareí,  12  de setembro     de 2022.
JULIANA DUALIBI
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
CREDENCIAMENTO Nº001/2022 – CREDENCIAMENTO para 
realização de Oficinas Socioeducativas e Oficinas de Convivência 
Social em serviços a serem desenvolvidos no âmbito das Proteções 
Social e Especial
Tendo recebido os autos do procedimento licitatório nº. 003/2021 – SAS, 
que trata de credenciamento para realização de Oficinas Socioeducativas 
e Oficinas de Convivência Social em serviços a serem desenvolvidos no 
âmbito das Proteções Social e Especial, diante do constante na ata de 
julgamento dos documentos apresentados pela senhora Micheli Moraes 
de Robertis HOMOLOGO o resultado do credenciamento.
Autos à Comissão Permanente de Julgamento de Licitações para 
demais providências.
Jacareí, 12  de setembro   de 2022.
JULIANA DUALIBI
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
CREDENCIAMENTO Nº001/2022 – CREDENCIAMENTO para 
realização de Oficinas Socioeducativas e Oficinas de Convivência 
Social em serviços a serem desenvolvidos no âmbito das Proteções 
Social e Especial

http://www.gov.br
http://www.gov.br


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 1474
Jacareí, 16 de setembro de 2022

9

Tendo recebido os autos do procedimento licitatório nº. 003/2021 – SAS, 
que trata de credenciamento para realização de Oficinas Socioeducativas 
e Oficinas de Convivência Social em serviços a serem desenvolvidos no 
âmbito das Proteções Social e Especial, diante do constante na ata de 
julgamento dos documentos apresentados pela senhora Neusa Maria 
de Souza HOMOLOGO o resultado do credenciamento.
Autos à Comissão Permanente de Julgamento de Licitações para 
demais providências.
Jacareí, 12 de setembro  de 2022.
JULIANA DUALIBI
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
Expediente nº 106/2022 - UL  
Pregão Eletrônico nº 176/2022
Vem-nos para manifestação, por força do Decreto Municipal nº 01 de 
02/01/2017 alterado pelos Decretos 639/2018 e 02/2021 o Expediente 
nº 106/2022 – UL que trata de Registro de Preços para contratação de 
empresa especializada para locação de veículos, sem e com motorista. 
Com fundamento no artigo 4°, inciso XVIII, da Lei 10.520/02, e ante as 
razões expostas na análise e parecer da área técnica  e da Procuradoria 
de Contratos Administrativos e Licitações, que adoto como razões 
de decidir, DEFIRO o recurso administrativo interposto pela licitante 
HELP BOY TRANSPORTES E ENTREGAS LTDA desclassificando a 
COOPERATIVA STAR COOPER - COOPERATIVA DE TRABALHO 
DOS MOTORISTAS DO VALE DO PARAIBA. 
Autos à Pregoeira para prosseguimento do certame na forma 
determinada.
Jacareí, 09  de setembro  de 2022.
PATRICIA  VIEIRA JULIANI 
CHEFE DE GABINETE 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO 
DETALHADA, AVALIAÇÃO DE RISCO E PLANO DE INTERVENÇÃO 
PARA A ÁREA DA VOÇOROCA E ONDE HOUVE A DISPOSIÇÃO DE 
RESÍDUOS DOMÉSTICOS E DE CONSTRUÇÃO CIVIL DIRETAMENTE 
NO SOLO, EM TERRENO LOCALIZADO NA AVENIDA SÃO JORGE 
N° 2.500, NO BAIRRO CIDADE SALVADOR.
VISITA TÉCNICA: às 9h30 do dia 04/10/2022
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: até às 09h30 do dia 17/10/2022.
SESSÃO DE ABERTURA: às 09h30 do dia 17/10/2022.
O edital na sua íntegra estará disponível no site: www.jacarei.sp.gov.br 
ou poderá ser retirado na Unidade de Licitações, 1º andar, sito à Praça 
dos Três Poderes, nº 73, Centro, Jacareí/SP, no horário das 08h00 às 
17h00, mediante apresentação de um “CD” novo.
CLAUDE MARY DE MOURA
SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E ZELADORIA URBANA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
TÉCNICO-PROFISSIONAIS PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO 
TOPOGRÁFICO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO.
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: até às 09h30 do dia 06/10/2022.
SESSÃO DE ABERTURA: às 09h30 do dia 06/10/2022.
O edital na sua íntegra estará disponível no site: www.jacarei.sp.gov.br 
ou poderá ser retirado na Unidade de Licitações, 1º andar, sito à Praça 
dos Três Poderes, nº 73, Centro, Jacareí/SP, no horário das 08h00 às 
17h00, mediante apresentação de um “CD” novo.
CELSO FLORÊNCIO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
FUADE BOACEFF FILHO
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL 

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 011/2022 - REGISTRO DE PREÇO PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 
EM PAVIMENTOS EM BLOCOS DE CONCRETO HEXAGONAIS, 
BLOQUETES RETANGULARES, LAJOTAS INTERTRAVADAS 
DE 16 FACES, PARALELEPÍPEDOS E TODOS OS TIPOS DE 
PISOS INTERTRAVADOS, ASSENTADOS SOBRE COXIM DE 
AREIA COM ESPESSURAS VARIÁVEIS, ESPECIFICADAS PELO 
CONTRATANTE, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, 
MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS 
NECESSÁRIOS, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ALOJAMENTO 
AOS FUNCIONÁRIOS QUE TIVEREM ESSA NECESSIDADE.

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: até às 09h30 do dia 20/10/2022.
SESSÃO DE ABERTURA: às 09h30 do dia 20/10/2022.
O edital na sua íntegra estará disponível no site: www.jacarei.sp.gov.br 
ou poderá ser retirado na Unidade de Licitações, 1º andar, sito à Praça 
dos Três Poderes, nº 73, Centro, Jacareí/SP, no horário das 08h00 às 
17h00, mediante apresentação de um “CD” novo.
FUADE BOACEFF FILHO
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº214/2022 – REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – GRUPO 42.
ENCAMINHAR PROPOSTA: até às 09h00 do dia 30/09/2022.
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.
DRA. ROSANA GRAVENA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº216/2022 – REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS PARA 
ATENDER ORDEM JUDICIAL – GRUPO 02.
ENCAMINHAR PROPOSTA: até às 09h00 do dia 03/10/2022.
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.
DRA. ROSANA GRAVENA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO - PRORROGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº213/2022 – REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – GRUPO 40.
ENCAMINHAR PROPOSTA: até às 09h00 do dia 28/09/2022.
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.
DRA. ROSANA GRAVENA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº163/2022 – REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA 
ATENDER ÀS ORDENS JUDICIAIS – GRUPO 13. 
Tendo recebido os autos do procedimento licitatório nº.079/2022 – D.A./
S.S., na modalidade de Pregão Eletrônico, tipo menor preço unitário por 
item (menor lance), atesto sua regularidade e, HOMOLOGO o resultado 
do certame, já adjudicado pela Pregoeira às empresas: ONCO PROD 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS 
LTDA no item 08 com valor unitário de R$22.450,00, DROGARIA SÃO 
BENTO no item 01 com valor unitário de R$1,82, no item 02 com valor 
unitário de R$3,64, no item 03 com valor unitário de R$3,94, no item 05 
com valor unitário de R$44,47, no item 06 com valor unitário de R$54,00, 
no item 09 com valor unitário de R$1,21, no item 13 com valor unitário 
de R$5,67, no item 14 com valor unitário de R$0,1040, e no item 15 
com valor unitário de R$2,40 e no item 16 com valor unitário de R$1,05.
Jacareí, 08 de setembro de 2022.
Para formalização,
Publique-se
Dr.ª ROSANA GRAVENA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº188/2022 – REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR 
– GRUPO 08. 
Tendo recebido os autos do procedimento licitatório nº.088/2022 – 
D.A./S.S., na modalidade de Pregão Eletrônico, tipo menor preço 

http://www.gov.br/compras
http://www.jacarei.sp.gov.br/
http://www.gov.br/compras
http://www.jacarei.sp.gov.br/
http://www.gov.br/compras
http://www.jacarei.sp.gov.br/
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unitário por item (menor lance), atesto sua regularidade e, HOMOLOGO 
o resultado do certame, já adjudicado pela Pregoeira às empresas: 
INTECQ - INSTITUTO DE PESQUISA TECNOLÓGICA E CONTROLE 
DE QUALIDADE no item 05 com valor unitário de R$9,05; HOFFMANN 
& GOMES LTDA no item 04 com valor unitário de R$3,80; DUTRAMED 
DISTRIBUIDORA LTDA no item 07 com valor unitário de R$18,98; 
GA MEDICAL LTDA no item 06 com valor unitário de R$16,00; JTH 
COMERCIO LTDA no item 03 com valor unitário de R$5,79; DISMATH 
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 
no item 10 com valor unitário de R$12,36; ZM MEDICAL ATACADO 
DA SAUDE LTDA no item 01 com valor unitário de R$6,00, no item 08 
com valor unitário de R$0,92 e no item 09 com valor unitário de R$1,93; 
UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA no item 02 com valor 
unitário de R$0,23.
Jacareí, 13 de setembro de 2022.
Para formalização,
Publique-se
Dr.ª ROSANA GRAVENA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº189/2022 – REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – 
GRUPO 34. 
Tendo recebido os autos do procedimento licitatório nº.092/2022 – 
D.A./S.S., na modalidade de Pregão Eletrônico, tipo menor preço 
unitário por item (menor lance), atesto sua regularidade e, HOMOLOGO 
o resultado do certame, já adjudicado pela Pregoeira às empresas: 
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA no item 03 com valor 
unitário de R$0,18, no item 10 com valor unitário de R$8,80; TC ATUAL 
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA no item 01 com valor unitário 
de R$10,95; INOVAMED HOSPITALAR LTDA no item 09 com valor 
unitário de R$3,75; DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA no item 08 com valor unitário de R$5,19; PRATI, DONADUZZI & 
CIA LTDA no item 05 com valor unitário de R$0,29.
Jacareí, 14 de setembro de 2022.
Para formalização,
Publique-se
Dr.ª ROSANA GRAVENA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº197/2022 – REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO GASOSO 
MEDICINAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
EM SISTEMA COMODATO. 
Tendo recebido os autos do procedimento licitatório nº.092/2022 – D.A./
S.S., na modalidade de Pregão Eletrônico, tipo menor preço unitário por 
item (menor lance), atesto sua regularidade e, HOMOLOGO o resultado 
do certame, já adjudicado pela Pregoeira às empresas: ATMOSFERA 

GASES ESPECIAIS E EPI’S LTDA no item 01 com valor unitário de 
R$53,00, no item 02 com valor unitário de R$89,00.
Jacareí, 08 de setembro de 2022.
Para formalização,
Publique-se
Dr.ª ROSANA GRAVENA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº192/2022 – REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – 
GRUPO 36. 
Tendo recebido os autos do procedimento licitatório nº.090/2022 – 
D.A./S.S., na modalidade de Pregão Eletrônico, tipo menor preço 
unitário por item (menor lance), atesto sua regularidade e, HOMOLOGO 
o resultado do certame, já adjudicado pela Pregoeira às empresas: 
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA no item 
06 com valor unitário de R$0,206; PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS LTDA no item 1 com valor unitário de R$0,15; 
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA no item 
09 com valor unitário de R$0,119.
Jacareí,13 de setembro de 2022.
Para formalização,
Publique-se

Dr.ª ROSANA GRAVENA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº193/2022 – REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES – 
GRUPO 09. 
Tendo recebido os autos do procedimento licitatório nº.093/2022 – D.A./
S.S., na modalidade de Pregão Eletrônico, tipo menor preço unitário por 
item (menor lance), atesto sua regularidade e, HOMOLOGO o resultado 
do certame, já adjudicado pela Pregoeira às empresas: NEWCARE 
COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOSE HOSPITALARES LTDA 
no item 05 com valor unitário de R$4,38; HOFFMANN & GOMES LTDA 
no item 03 com valor unitário de R$48,90; MEDGRAN INDUSTRIA E 
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA no item 06 com 
valor unitário de R$0,80; GA MEDICAL LTDA no item 1 com valor 
unitário de R$1,82; PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA 
HOSPITALAR EIRELI no item 09 com valor unitário de R$1,29, no item 
10 com valor unitário de R$1,25; ZM MEDICAL ATACADO DA SAUDE 
LTDA no item 02 com valor unitário de R$49,00, no item 04 com valor 
unitário de R$2,62.
Jacareí,13 de setembro de 2022.
Para formalização,
Publique-se
Dr.ª ROSANA GRAVENA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

CONTRATOS E CONVÊNIOS
TERMO DE FOMENTO
Contrato nº 1.061.00/2022- Exp. 004/2022 - SAS
Contratada: LAR FREDERICO OZANAM
Objeto: A CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO 
COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS VOLTADOS AO 
CUSTEIO DA MELHORIA DA OSC PARA O ATENDIMENTO DA 
POPULAÇÃO BENEFICIÁRIA, CONSOANTE O PLANO DE TRABALHO
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 50.000,00
(a)09/09/2022- Juliana Pinheiro Dualibi e Lúcia Maria de Moraes Souza

CONVÊNIO
Contrato nº 1.067.00/2022- Exp. 005/2021 - SEGOVPLAN
Contratada: CENTRO DE APOIO À PESSOAS PORTADORAS DE 
ÚLCERAS DA PELE
Objeto: CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO
COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS VOLTADOS À
MELHORIA DOS EVENTOS PELA OSC PARA O ATENDIMENTO DA
POPULAÇÃO BENEFICIÁRIA
Vigência: 04 (quatro) meses
Valor: R$ 53.000,00
(a)06/09/2022- Celso Florêncio de Souza e Dalmo Henrique Pereira 
Garcia

CREDENCIAMENTO 
Contrato 3.102.00/2022 Exp. 119/2022 GAB/SME Credenciamento nº 
03/2022-SME 
Contratada: RENATA NUNES FERREIRA DA SILVA
Objeto: Credenciamento de profissionais para atuarem como guarda-
vidas nos projetos educacionais de natação ou atividades aquáticas 
oferecidas nas piscinas públicas do Município de Jacareí. As despesas 
decorrentes da execução do objeto deste contrato serão suportadas pela 
dotação orçamentária nº: 02.05.02.05.04.12.361.0004.2437.3.3.90.36.9
9.
Vigência: 12 (doze) meses 
Valor: R$ 26.630,16
(a)08/09/22 – Maria Thereza Ferreira Cyrino e Renata Nunes Ferreira 
da Silva

CONTRATO
Contrato nº 5.034.00/2022 – Exp. 083/2022 - DA/SS (I) -  P.E. nº 168/2022
Contratada: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA 
ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE ATRAVÉS DE EMENDAS 
PARLAMENTARES
Vigência: Até o término da garantia
Valor: R$ 25.500,00
(a)08/09/22 – Rosana Gravena e Kátia Regina Scarel
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CONTRATO
Contrato nº 5.038.00/2022 – Exp. 083/2022 - DA/SS (V) -  P.E. nº 
168/2022
Contratada: DENTAL BH BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS 
ODONTO MÉDICO HOSPITALAR EIRELI
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA 
ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE ATRAVÉS DE EMENDAS 
PARLAMENTARES
Vigência: Até o término da garantia
Valor: R$ 33.970,96
(a)08/09/22 – Rosana Gravena e Shirlei Valéria Rodrigues Assis

CONTRATO
Contrato nº 5.030.00/2022 – Exp. 074/2022 - DA/SS (III) -  P.E. nº 
140/2022
Contratada: K.C.R. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 
EIRELI
Objeto: A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA ATENDER 
AS UNIDADES DE SAÚDE
Vigência: Até o término da garantia
Valor: R$ 2.730,00
(a)13/09/22 – Rosana Gravena e Marcos Ribeiro Júnior

CONTRATO
Contrato nº 5.031.00/2022 – Exp. 074/2022 - DA/SS (IV) -  P.E. nº 
140/2022
Contratada: CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA ATENDER 
AS UNIDADES DE SAÚDE
Vigência: Até o término da garantia
Valor: R$ 600,00
(a)13/09/22 – Rosana Gravena e Lucas Vinícius Ribeiro

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Contrato nº 9.429.00/2022 – Exp. 080/2022 - DA/SS (II) -  P.E 158/2022
Contratada: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTOS - GRUPO 31
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 58.568,00
(a)05/09/22 –  Rosana Gravena e Hamilton Pletsch

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Contrato nº 9.432.00/2022 – Exp. 080/2022 - DA/SS (V) -  P.E 158/2022
Contratada: TCA FARMA COMÉRCIO LTDA
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTOS - GRUPO 31
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 770.000,00
(a)08/09/22 –  Rosana Gravena e Pedro Ricardo de Melo

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Contrato nº 9.381.00/2022 – Exp. 067/2022 - DA/SS (I) -  P.E 132/2022
Contratada: ALFALAGOS LTDA
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS HOSPITALARES – GRUPO 06
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 48.000,00
(a)08/09/22 –  Rosana Gravena, Maria Thereza Ferreira Cyrino e 
Natanael Pereira

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Contrato nº 9.415.00/2022 – Exp. 079/2022 - DA/SS (I) -  P.E 163/2022
Contratada: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTOS PARA ATENDER ORDENS JUDICIAIS – GRUPO 13
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 336.750,00
(a)08/09/22 –  Rosana Gravena e Flávia Pereira Souza Macedo

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Contrato nº 9.424.00/2022 – Exp. 071/2022 - DA/SS (II) -  P.E 144/2022
Contratada: DENTAL BH BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS 
ODONTO-MÉDICO HOSPITALAR EIRELI
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS – GRUPO 06
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 2.720,00
(a)08/09/22 –  Rosana Gravena e Shirlei Valéria Rodrigues Assis 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Contrato nº 9.425.00/2022 – Exp. 071/2022 - DA/SS (III) -  P.E 144/2022
Contratada: ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 
MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS – GRUPO 06
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 9.578,10
(a)08/09/22 –  Rosana Gravena e Talita Almeida Bailon Baldim

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Contrato nº 9.434.00/2022 – Exp. 118/2022 - UL (I) -  P.E 190/2022
Contratada: AR - SAÚDE GINÁSTICA LABORAL LTDA
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM ARBITRAGEM
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 139.790,00
(a)08/09/22 –  Dorival Leal Moreira e Ana Sílvia Chiqueto

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Contrato nº 9.438.00/2022 – Exp. 108/2022 - UL (I) -  P.E 178/2022
Contratada: R F LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE RAÇÃO 
PARA CÃES E GATOS
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 168.000,00
(a)12/09/22 –  Claude Mary de Moura e Rodolfo Ferreira Leite Aquino

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Contrato nº 9.441.00/2022 – Exp. 108/2022 - UL (IV) -  P.E 178/2022
Contratada: REGIONAL AGROPECUÁRIA E BUSINESS LTDA
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE RAÇÃO 
PARA CÃES E GATOS
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 2.190,00
(a)12/09/22 –  Claude Mary de Moura e Cláudio Rubens dos Santos

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Contrato nº 9.442.00/2022 – Exp. 108/2022 - UL (V) -  P.E 178/2022
Contratada: SUPERFOOD PET’S LTDA
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE RAÇÃO 
PARA CÃES E GATOS
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 272.400,00
(a)12/09/22 –  Claude Mary de Moura e João Guilherme Torres Rossi

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Contrato nº 5.040.00/2022 – Exp. 073/2022 - UL (I) -  P.E 138/2022
Contratada: D.W.L COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE 02 TOTENS DE AUTOATENDIMENTO PARA 
O ATENDEBEM
Vigência: Até o termino da garantia
Valor: R$ 29.880,00
(a)14/09/22 – Giliani Fortes Rossi e Wilson Assis Oliveira Hora

ADITAMENTO
Aditamento nº 1.050.01/19.22 - Exp. nº 025/2020 – SUP/DA/SS
Contratada:  SÃO JOSÉ DOS CAMPOS EDUCACIONAL LTDA - 
HUMANITAS FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE SÃO JOSÉ 
DOS CAMPOS
Objeto: REALIZAÇÃO DE ESTÁGIOS CURRICULARES NÃO 
REMUNERADOS AOS ESTUDANTES DO CURSO DE MEDICINA 
DA HUMANITAS, JÁ APROVADOS PELOS RESPECTIVOS ÓRGÃOS 
COLEGIADOS DA MANTENEDORA E DO MEC – MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO E CULTURA, CONTEMPLANDO A UTILIZAÇÃO DAS 
INSTALAÇÕES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
JACAREÍ.
Aditamento: Ficam ampliado o campo de estágio aos estudantes do 
curso de Medicina da Cooperada, sendo aos estudantes do 11º período 
proporcionadas as atividades descritas no Plano de Trabalho, nos 
equipamentos de saúde nele contemplados com o estágio. Integra o 
presente aditamento o Anexo I – Plano de Trabalho. Ficam mantidas as 
demais cláusulas e condições não alteradas por este termo. 
(a)20/07/22 – Águida Elena Bergamo Fernandes Cambaúva e Ricardo 
Campelo da Conceição

ADITAMENTO
Aditamento nº 1.065.13/18.22 - Exp. nº 039/2018 – SUP/DA/SS 
Contratada:  SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JACAREÍ
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, 
AMBULATORIAIS, DIAGNÓSTICO DE APOIO AOS USUÁRIOS DO 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS
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Aditamento: Fica aditado o valor do convênio em R$ 240.000,00 (duzentos 
e quarenta mil reais) referente à realização de mutirão de consultas, 
exames e procedimentos oftalmológicos. As despesas decorrentes da 
execução deste termo de aditamento serão suportadas pela dotação 
orçamentária nº 02.04.05.10.302.0003.2192.05.3.3.50.39.52, conforme 
nota de empenho nº 10585/2022-01, emitida em 11/08/2022. Ficam 
mantidas as demais cláusulas e condições não alteradas por este termo.
Ficam mantidas as demais cláusulas e condições não alteradas por este 
termo.
(a)15/08/22 – Rosana Gravena e Ana Cristina Nascimento Quina de 
Siqueira Prado

ADITAMENTO
Aditamento nº 1.054.06/21.22 - Exp. nº 051/2021 – DA/SS 
Contratada:  SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JACAREÍ
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO 
PARA PACIENTES COVID.
Aditamento: O valor do convênio fica suprimido para os valores mensais, 
consoante solicitação e justificativa, diante da diminuição de casos 
COVID-19, referente ao quadro de médicos. O valor total do convênio 
passará a ser de R$ 8.071.944,45 (oito milhões, setenta e um mil, 
novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos). 
Ficam mantidas as demais cláusulas e condições não alteradas por este 
termo.
(a)31/08/22 – Rosana Gravena e Ana Cristina Nascimento Quina de 
Siqueira Prado

ADITAMENTO
Aditamento nº 4.044.03/19.22 - Exp. nº 175/2019 – GL (I) - Pregão 
Eletrônico nº 118/2019
Contratada:  PRINTEC TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LTDA-EPP
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE 
IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS EM 
COMODATO
Aditamento: Fica prorrogado o prazo, pelo período de 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 
020401.10.302.0003.2191.3.3.90.39.12, conforme nota de empenho                   
nº 00714/2022, emitida em 18/01/2022. Ficam mantidas as demais 
cláusulas e condições não alteradas por este termo.
(a)05/09/22 – Rosana Gravena e Bianca Ribeiro da Silva Ramos

ADITAMENTO
Aditamento nº 4.038.03/19.22 - Exp. nº 153/2019 – GL (I) - Pregão 
Eletrônico nº 110/2019
Contratada:  LAFT COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS 
LABORATORIAIS LTDA
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 
EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA 
REALIZAÇÃO DE HEMOGRAMA
Aditamento: Fica prorrogado o prazo, pelo período de 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 
020405.10.302.0003.2192.3.3.90.39.12, conforme nota de empenho                   
nº 11159/2022, emitida em 23/08/2022. Ficam mantidas as demais 
cláusulas e condições não alteradas por este termo.
(a)06/09/22 – Rosana Gravena e João Batista Vasconcelos

ADITAMENTO
Aditamento nº 6.009.03/20.22 - Exp. nº 283/2019 GL - Concorrência nº 
17/2019
Contratada:  PLANAL ENGENHARIA LTDA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, 
AMBIENTAL E SOCIAL DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ (PRODUS)
Aditamento: Fica aditado o valor do contrato em R$ 421.746,24 
(quatrocentos e vinte e um mil, setecentos e quarenta e seis reais e vinte 
e quatro centavos) correspondente ao percentual de 7,82% do valor
do contrato, passando o valor total do contrato para R$ 6.214.702,31 
(seis milhões, duzentos e quatorze mil, setecentos e dois reais e trinta 
e um centavos). As despesas decorrentes da execução deste termo 
de aditamento serão suportadas pela dotação orçamentária nº 02.02.
01.15.451.0017.2154.07.3.3.90.39.05, conforme nota de empenho nº 
11794/2022-01, emitida em 06/09/2022. Ficam mantidas as demais 
cláusulas e condições não alteradas por este termo.
(a)09/09/22 – Antônio Roberto Martins - Secretário Adjunto de 
Planejamento, Celso Florêncio de Souza - Secretário de Governo e 
Planejamento e Cláudio Luiz Tosetto - Secretário de Finanças

ADITAMENTO 
Aditamento nº 4.010.11/19.22  Exp. 172/2018 - GL (I)  
P.P. nº 032/2018
Contratada: RSA COMÉRCIO E SERVIÇO EM SOLUÇÃO DIGITAL 
EIRELI ME.
Objeto: Prestação de serviços de locação de equipamentos multifuncionais 
para a produção de impressões e/ou cópias, com fornecimento completo 
de suprimentos, peças e assistência técnica especializada, exceto papel, 
nas Unidades Escolares, Centros Educacionais, Bibliotecas e sede da 
Secretaria de Educação do Município de Jacareí.
Aditamento: Fica remanejado o local de uma impressora do 
EDUCAMAIS ESPERANÇA sito à Av. Lucas Nogueira Garcês, nº 395 – 
Bairro Jardim São Luis para o EDUCAMAIS JARDIM PARAÍSO, sito à 
Rua Expedicionário Lourenço Nogueira, nº 211 – Bairro Jardim Paraíso.
Ficam mantidas as demais cláusulas e condições não alteradas por este 
termo.
(a)12/09/22 – Maria Thereza Ferreira Cyrino – Secretária de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO, DECISÃO E RATIFICAÇÃO
Expediente nº 037/2022-UCC
CONTRATADA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
OBJETO: Arrecadação de multas de trânsito.
VALOR ESTIMADO: Guichê – R$ 5,45; Rede Lotérica – R$ 3,62; Internet 
Banking Caixa – R$ 3,62; Terminais de Autoatendimento/Arquivo 
Eletrônico – R$ 3,62 e Correspondente Caixa Aqui – R$ 3,62.
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses.
Tendo em vista as justificativas apresentadas, bem como o fato de 
ser dispensável a licitação para a contratação pretendida nos termos 
do parecer jurídico, o qual acolho, DECIDO pela contratação direta, na 
forma prevista no artigo 24, inciso VIII, da Lei nº 8.666/93, decisão esta 
que submeto à ratificação do Sr. Prefeito.
Jacareí, 13 de setembro de 2.022
EDSON ANÍBAL DE AQUINO GUEDES FILHO- Secretário de Mobilidade 
Urbana
Ratifico a decisão pela contratação direta por dispensa de licitação, na 
forma prevista no artigo 24, inciso VIII, da Lei nº 8.666/93, conforme 
despacho do Sr. Secretário de Mobilidade Urbana. Publique-se.
Jacareí, 13 de setembro de 2.022
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA- Prefeito

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL
Expediente nº 097/2022 – GAB/SME
Contrato 3.083.00/2022
Vem-nos para manifestação, por força do Decreto Municipal nº 01, de 02 
de janeiro de 2017 e alterações posteriores, o Expediente nº 097/2022 
– GAB/SME, relativo ao credenciamento firmado entre o Município de 
Jacareí e o credenciado JOSÉ ANTÔNIO MARQUES, cujo objeto é a 
realização cujo objeto é a realização de Oficina no âmbito educacional, 
cultural, esportivo e artístico, como EDUCADORES, dentro da grade de 
programação, desenvolvidas nas EMEF’s e EMEIF’s participantes do 
Programa de Educação em Tempo Integral. Ocorre que o contratado 
não cumpriu o objeto contratual, conforme constatado nas justificativas 
apresentadas.Assim, estando presentes as razões de interesse público 
que possibilitam a rescisão, tendo por base os termos do artigo 79, inciso 
I e com fundamento no artigo 78, inciso I, ambos da Lei nº 8.666/93, 
RESCINDO UNILATERALMENTE o contrato nº 3.083.00/2022 a partir 
desta data, ocasião em que ficarão cessados todos os efeitos, direitos e 
obrigações futuras do contrato ora rescindido, bem como deixo de atribuir 
eficácia suspensiva a eventual recurso que venha a ser interposto, 
nos termos do artigo 109, § 2º da Lei de Licitações, sem prejuízo dos 
procedimentos inerentes à aplicação da penalidade.
(a)12/09/22 – Maria Thereza Ferreira Cyrino – Secretária de Educação

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO
Contrato nº 5.029.00/2022
Expediente nº 074/2022 - DA/SS (II)
Vem-nos para manifestação o Expediente nº 074/2022 - DA/SS (II), 
referente ao Contrato firmado com a PELISERV EQUIPAMENTOS E 
SERVIÇOS ODONTO-MÉDICOS EIRELI, cujo objeto é a aquisição de 
equipamentos médicos para atender às Unidades de Saúde. Trata-se 
de mero erro formal, eis que constou ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 
entretanto o correto é CONTRATO. 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 termo utilizado. Onde se lê: “ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS”, leia-se: “CONTRATO”. Outrossim, ratifico todas as 
demais condições estabelecidas no instrumento original e não retificadas 
por este termo. 
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Publique-se extrato do presente, notificando formalmente a contratada 
de seu teor.
(a)08/09/2022 - Rosana Gravena - Secretária de Saúde

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO
Contrato nº 5.035.00/2022
Expediente nº 083/2022 - DA/SS (II)
Vem-nos para manifestação o Expediente nº 083/2022 - DA/SS (III), 
referente ao Contrato firmado com a ASSUM PRETO PRODUÇÕES 
CULTURAIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO, cujo 
objeto é a aquisição de equipamentos odontológicos para atender as 
unidades de saúde através de emendas parlamentares. Trata-se de 
mero erro formal, eis que constou ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 
entretanto o correto é CONTRATO. 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 termo utilizado. Onde se lê: “ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS”, leia-se: “CONTRATO”. 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)08/09/2022 - Rosana Gravena - Secretária de Saúde

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO
Contrato nº 5.036.00/2022
Expediente nº 083/2022 - DA/SS (III)
Vem-nos para manifestação o Expediente nº 083/2022 - DA/SS (III), 
referente ao Contrato firmado com a SUPRIMEDICE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA, cujo objeto é a aquisição de equipamentos 
odontológicos para atender as unidades de saúde através de emendas 
parlamentares. Trata-se de mero erro formal, eis que constou ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS, entretanto o correto é CONTRATO. 
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 
termo utilizado. Onde se lê: “ATA DE REGISTRO DE PREÇOS”, leia-
se: “CONTRATO”. 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)08/09/2022 - Rosana Gravena - Secretária de Saúde

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO
Contrato nº 5.037.00/2022
Expediente nº 083/2022 - DA/SS (IV)
Vem-nos para manifestação o Expediente nº 083/2022 - DA/SS (IV), 
referente ao Contrato firmado com a BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, 
cujo objeto é a aquisição de equipamentos odontológicos para atender 
as unidades de saúde através de emendas parlamentares. Trata-se de 
mero erro formal, eis que constou ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 
entretanto o correto é CONTRATO.
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 
termo utilizado. Onde se lê: “ATA DE REGISTRO DE PREÇOS”, leia-
se: “CONTRATO”. 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)08/09/2022 - Rosana Gravena - Secretária de Saúde

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO
Contrato 5.038.00/2022
Expediente nº 083/2022 - DA/SS (V)
Contratada: DENTAL BH BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS 
ODONTO MÉDICO HOSPITALAR EIRELI
Vem-nos para manifestação o Expediente nº 083/2022 - DA/SS (V), 
referente ao Contrato firmado com a DENTAL BH BRASIL COMÉRCIO 
DE PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALAR EIRELI, cujo objeto 
é a aquisição de equipamentos odontológicos para atender as unidades 

de saúde através de emendas parlamentares. Segundo noticiado, 
houve erro quanto ao termo utilizado. Trata-se de mero erro formal, eis 
que constou ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, entretanto o correto é 
CONTRATO. 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 
termo utilizado. Onde se lê: “ATA DE REGISTRO DE PREÇOS”, leia-
se: “CONTRATO”. 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)08/09/22 – Rosana Gravena - Secretária de Saúde

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO
Contrato nº 5.039.00/2022
Expediente nº 083/2022 - DA/SS (VI)
Vem-nos para manifestação o Expediente nº 083/2022 - DA/SS 
(VI), referente ao Contrato firmado com a PLG DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, cujo objeto é a aquisição 
de equipamentos odontológicos para atender as unidades de saúde 
através de emendas parlamentares. Segundo noticiado, houve erro 
quanto ao termo utilizado. Trata-se de mero erro formal, eis que 
constou ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, entretanto o correto é 
CONTRATO. 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 
termo utilizado. Onde se lê: “ATA DE REGISTRO DE PREÇOS”, leia-
se: “CONTRATO”. 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)08/09/2022 - Rosana Gravena - Secretária de Saúde

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL
Expediente nº 28/2022 – UL (I)
Pregão Eletrônico n° 59/2022
Objeto: Aquisição de concentradores de rede (switch).
Vem-nos para manifestação o Expediente nº 28/2022 – UL (I) que 
trata de aquisição de concentradores de rede (switch), tendo se 
sagrado vencedora a empresa J.M.E.P. INFORMÁTICA LTDA, com nº 
5.015.00/2022. Ocorre que, conforme noticiado nos autos, a contratada 
não entregou o objeto dentro do prazo previsto em contrato, e foi 
notificada pela Secretaria Gestora sobre o fim do prazo e posteriormente 
sobre a intenção de aplicação de penalidade de multa e suspensão do 
direito de licitar com o ente municipal, porém em ambos os casos, a 
contratada se manteve silente. 
Após, foi novamente notificada, desta vez sobre a intenção de rescisão 
contratual, sendo que nesta apresentou defesa e em conjunto, expôs 
proposta de troca do objeto, a fim de solucionar o problema, o que foi 
aceito pelo departamento responsável da Administração, contanto 
que mantivessem as especificações conforme notificação feita à 
contratada no dia 26/08/2022. A empresa apresentou contraproposta 
no dia 30/08/2022, porém não foi aceita pelo setor competente da 
Administração, por não atender às especificações exigidas e então, a 
Secretaria Gestora solicitou a rescisão do contrato. Assim, considerando 
todo o exposto, com fundamento no artigo 78, inciso I, da Lei 8.666/93, 
fica RESCINDIDO o contrato nº 5.015.00/2022, cuja vencedora foi a 
empresa J.M.E.P. INFORMÁTICA 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)09/09/22 – Giliani Fortes Rossi - Secretária de Administração e 
Recursos Humanos

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA DE INEXIBILIDADE DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO
Exp.: 031/2022 – DA/SS
Contratada: Instituto Melhores Dias
Base Legal: arts. 31 e 32 da Lei Federal nº 13.019/2014
Objeto: Estabelecimento de parceria entre a Secretaria Municipal 
de Saúde e o Instituto Melhores Dias para a realização do Programa 
“Conscientização, Prevenção e Redução de Danos dos Efetivos Abusivos 
do Álcool”, que tem como objetivo fortalecer as equipes do PSF e
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agentes de saúde no conhecimento sobre os efeitos das consequências 
do uso abusivo do álcool. 
Valor: sem custos para a Administração. 
Vigência: 01 (um) ano. 
Justificativa para a inexigibilidade: Considerando-se que o Instituto possui 
experiência em parceria com fundações e esferas governamentais, 
encontrando-se presente em mais de 75 Municípios, bem como que seu 
programa almeja fortalecer equipes do PSF e ACS’s no conhecimento 
sobre efeitos e consequência do uso abusivo de álcool e objetiva 
estruturar uma estratégia de monitoramento de casos de alcoolismo 
e orientação sobre redução de danos nas UBS’s com as equipes de 
Saúde da Família e os ACS’s, pretendendo como resultados finais o 
fortalecimento das equipes e otimização do monitoramento dos casos 
de uso nocivo de álcool entre jovens, o presente termo de cooperação se 
faz necessário diante da imprescindibilidade de atendimento específico 
em programa de combate e prevenção ao alcoolismo em regiões 
determinadas do Município. 
A supracitada complexidade do objeto, somada à gratuidade dos 
serviços prestados implicam em ganhos a serem experimentados pela 
Administração, pois o programa atenderá unidades em que se constata 
menos acessos dos pacientes ao CAPS AD, otimizando as ações no 
combate e prevenção do alcoolismo. Entretanto, o maior ganho será 
experimentado pela municipalidade jacareiense, a qual se beneficiará 
desta cooperação porque o SUS terá maior conhecimento sobre 
situações de risco e uso abusivo de álcool e será dotado de equipes 
mais capacitadas para monitoramento destes, atingindo, inclusive, os 
ODS’s da ONU de nº 3, 12 e 17.
Dra. ROSANA GRAVENA – Secretária de Saúde

CONTRATO  
Contrato nº 4.040/2022 – Exp. 039/2022 - UCC -  P.E. nº 182/2022  
Contratada: S.G.M.K. TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCU-
LOS UTILITÁRIOS E CAMINHÕES, SEM MOTORISTA  
Vigência: 12 (doze) meses  
Valor: R$ 110.400,00  
(a)15/09/22 – Giliani Fortes Rossi, Luís Fernando Massari, Fuade Boa-
ceff Filho e Maíba do Prado Salim 

ADITAMENTO 
Aditamento nº 1.053.08/18.22 - Exp. nº 073/2018 – PCAL/PGM 
Contratada:  MANTENEDORA VICENTE DECÁRIA 
Objeto: CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO 
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADO-
LESCENTES 
Aditamento: Fica aditado o valor do termo de colaboração em R$ 
554.496,26 (quinhentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e no-
venta e seis reais e vinte e seis centavos), referente ao pagamento de 
verbas rescisórias dos funcionários que serão desligados devido ao en-
cerramento do termo de colaboração. As despesas decorrentes da exe-
cução deste termo de aditamento serão suportadas pela dotação orça-
mentária nº 02.09.02.08.244.0005.2356.01.3.3.50.43.00, conforme Nota 
de Empenho nº 11872/2022-01, emitida em 06/09/2022. Ficam mantidas 
as demais cláusulas e condições não alteradas por este termo.  
(a)15/09/22 – Juliana Pinheiro Dualibi e Maria Cleuza de Sandis San-
ches

EDITAIS
COMUNICADO N° 31, DE 06 DE SETEMBRO 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 19/09/2022, às 08h30, 
via aplicativo ZOOM, através do link: 
https://us02web.zoom.us/j/84181534043?pwd=eHErWm1ISVpzZW9pTz
g2SzZCenp6Zz09 
(Meeting ID: 841 8153 4043 e Passcode: 877216).

Jacareí, 14 de setembro 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 
Adjunta, Sra. DANIELLI VILLAR LEMES, 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 19/09/2022, às 08h30, via aplicativo 
ZOOM, através do link: às 08h30, via aplicativo ZOOM, através do link:
 https://us02web.zoom.us/j/84181534043?pwd=eHErWm1ISVpzZW9pT
zg2SzZCenp6Zz09 
(Meeting ID: 841 8153 4043 e Passcode: 877216).
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;
1.3. Professor da Educação Infantil, ficam convocados os aprovados 
da listagem geral da classificação 845ª a 945ª e os aprovados na 
cota PCD;

1.4. Professor do Ensino Fundamental, ficam convocados os 
aprovados da listagem geral da classificação 637ª a 687ª;
1.5. Agente de Desenvolvimento Infantil, ficam convocados os 
aprovados da listagem geral da classificação 85ª a 135ª.

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 
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 

https://us02web.zoom.us/j/84181534043?pwd=eHErWm1ISVpzZW9pTzg2SzZCenp6Zz09
https://us02web.zoom.us/j/84181534043?pwd=eHErWm1ISVpzZW9pTzg2SzZCenp6Zz09
https://us02web.zoom.us/j/84181534043?pwd=eHErWm1ISVpzZW9pTzg2SzZCenp6Zz09
https://us02web.zoom.us/j/84181534043?pwd=eHErWm1ISVpzZW9pTzg2SzZCenp6Zz09
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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 Con-
clusão 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 emissão 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 con-
tratação.

Professor (Artes): Diploma/Certificado de Conclusão do Curso Superior em Artes (Licencia-
tura 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 Su-
perior em Educação Especial ou Curso Superior em Pedagogia com habilitação ou espe-
cialização (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 máxima 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.
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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 dependen-
tes
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.

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, 14 de setembro 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
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

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

SUPERIOR - Professor (Educação Infantil)
Cotas PCD    

Nome Classificação Nota Titulo Nota Final
LAIS CRISTINA GUEDES 3 2,00 55,33
 

SUPERIOR - Professor (Educação Infantil)
Nome Classificação Nota Titulo Nota Final

ANGELICA BATISTA GOMES DA SILVA 845 2,00 55,33
SIRLEI BICUDO RODRIGUES 846 2,00 55,33
ROSELI DAS GRAÇAS NEVES 847 2,00 55,33
SIMONE BORGES DOS SANTOS DE SANTANA 848 2,00 55,33
ANGELA MARIA MANOEL SANTOS 849 2,00 55,33
VALÉRIA LUIZ ROSA 850 2,00 55,33
ELIANA ALEXANDRA DA SILVA 851 2,00 55,33
ROSEANE DA ROCHA LEAL SATO 852 2,00 55,33
NILMARA SANTOS LEITE 853 2,00 55,33
ADRIANA ORTENZI 854 2,00 55,33
ROSELAINE SANTOS DE OLIVEIRA 855 2,00 55,33
GILMARA MARTA BARBOSA DE FARIA 856 2,00 55,33
SANDRA CRISTINA DE SOUZA USATAI 857 2,00 55,33
MARCIA DIAS DOS SANTOS TEODORO 858 2,00 55,33
JULIANA ROSA EVANGELISTA 859 2,00 55,33
CLEUSA APARECIDA MACHADO 860 2,00 55,33
DANIELE DE CASSIA RODRIGUES 861 2,00 55,33
ELIANE CRISTINA KAWAKAMI SALHAB 862 2,00 55,33
PAULA ROCHA DE FREITAS 863 2,00 55,33
SUSANA REGINA RIBEIRO 864 2,00 55,33
ANA NERI RAMOS PESSOA 865 2,00 55,33
CARMEN LÚCIA DE MORAES 866 2,00 55,33
DANIELE ALVES DOS SANTOS BRAZ 867 2,00 55,33
REGIANE CASSIA DA SILVA 868 2,00 55,33
SORAIA MARIA DOS SANTOS E OLIVEIRA 869 2,00 55,33
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FLÁVIA REGINA DA SILVA POLETO 870 2,00 55,33
ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA 871 2,00 55,33
ROSANA MARIA CARVALHO DE OLIVEIRA 872 2,00 55,33
AMANDA ALDWIN DE SOUZA ALMEIDA MENDES 873 2,00 55,33
ELAINE DE CASSIA NEVES MACHADO 874 2,00 55,33
CIBELE REGINA RAMOS FERREIRA 875 2,00 55,33
FERNANDA NUNES DA SILVEIRA FERREIRA 876 2,00 55,33
SABRINA CARUSO COSTA 877 2,00 55,33
MAISA CLARA ABRÃO 878 2,00 55,33
MARIA LUCIENE DE ARAUJO 879 2,00 55,33
ANELIZE ALBUQUERQUE 880 2,00 55,33
ALCIONE SEVERINA DA SILVA BARROS 881 2,00 55,33
ABIGAIL DE ATHAYDES MAGAREFFO 882 2,00 55,33
ADRIANA LÚCIA DOS SANTOS 883 2,00 55,33
CARINA GRACIELE DOS REIS ROMÃO 884 2,00 55,33
JOCIMARA GERMANO DA SILVA 885 2,00 55,33
DÉBORA REGINA BRUM ANDRAUS 886 2,00 55,33
KÁTIA DE ANGELA FUDO NASCIMENTO 887 2,00 55,33
LILIAN ALVES SIQUEIRA 888 2,00 55,33
ARIÁDNE SIQUEIRA MACEDO RIBEIRO 889 2,00 55,33
TATIANA CORREIA CONSTANTINO 890 2,00 55,33
DIANA APARECIDA DE CAMARGO 891 2,00 55,33
DANIELA DE MENDONÇA MARTINS DE MACEDO 892 2,00 55,33
FERNANDA APARECIDA MAGALHAES 893 2,00 55,33
MICHELE CABRAL SANTOS BERNARDES 894 2,00 55,33
KATIA MARA BORGES RONDEL 895 2,00 55,33
IZABELA CAROLINA PALIATO 896 2,00 55,33
ROSANI GALDINO DE BRITO 897 2,00 55,33
HELEN ARNT 898 2,00 55,33
ANDREIA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA 899 2,00 55,33
MARCELA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA CAMPOS 900 2,00 55,33
ELIZETE APARECIDA DE MIRANDA MODESTO 901 2,00 55,33
FABIANA BRAZ HOELZLE 902 2,00 55,33
VIVIAN APARECIDA DA SILVA 903 2,00 55,33
ARIANE DOS SANTOS ALVES SILVA 904 2,00 55,33
VALQUIRIA LEITE PEREIRA DE SOUZA 905 2,00 55,33
TATIANA SILVEIRA SANTOS DOMINGOS 906 2,00 55,33
MÔNICA DE SOUSA LIMA 907 2,00 55,33
FERNANDA DE SOUZA SAMEJIMA 908 2,00 55,33
DANIELA FECHIO 909 2,00 55,33
JANAÍNA MARIA LEITE MACHADO 910 2,00 55,33
VANESSA DA SILVA GOMES DE OLIVEIRA 911 2,00 55,33
VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES 912 2,00 55,33
GREYCE DE SOUSA OLIVEIRA 913 2,00 55,33
JANAÍNA APARECIDA PRUDENTE LOURENÇO 914 2,00 55,33
KÁTIA CRISTINA DO AMARAL CRUZ 915 2,00 55,33
GRACIELA ROSIMEIRE GONÇALVES RIBEIRO 916 2,00 55,33
BRUNA CORREA SUNTAQUE DO NASCIMENTO 917 2,00 55,33
MARIUSA MARIA ROCHA GOMES VICTOR 918 2,00 55,33
ANELIZA BRAZ DE SOUZA LEITE 919 2,00 55,33
GISLAINE ROSA CONRADO LORENA 920 2,00 55,33
VÂNIA HONORATO GOMES 921 2,00 55,33
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LUCIANA APARECIDA DE SIQUEIRA 922 2,00 55,33
MARY ELLEN GONCALVES DE OLIVEIRA 923 2,00 55,33
DANIELLE DA SILVA MARQUES DE SOUSA 924 2,00 55,33
GLAUCIA SOUZA BORGES DA SILVA 925 2,00 55,33
JESSIKA ARAUJO NUNES 926 2,00 55,33
THAINA CHRISTINE VIEIRA INACIO 927 2,00 55,33
NATALIA APARECIDA CABRAL BRAGA 928 2,00 55,33
ELENÁRIA DE FÁTIMA MARTINS DOS REIS 929 2,00 55,33
RAISSA GALANA LUGLIO 930 2,00 55,33
DAIANE SANTOS KURAMOTO 931 2,00 55,33
GABRIELA GONÇALVES ROSA ARAUJO 932 2,00 55,33
MARCELA SAMPAIO DA SILVA 933 2,00 55,33
EUNICE MARIA DINIZ OLIVEIRA 934 0,00 53,33
RENI MARIA DECARIA 935 0,00 53,33
MARIA DE LOURDES SOUZA TOMAZ 936 0,00 53,33
MARIA DO SOCORRO DE ASSIS 937 0,00 53,33
LUIZ CLAUDIO DA SILVA NEVES 938 0,00 53,33
MARIA ROSANA DOS SANTOS 939 0,00 53,33
PATRICIA REGINA BAGATIM 940 0,00 53,33
LUCILENE DA COSTA MIRANDA 941 0,00 53,33
LILIAN VIEIRA MENGUI 942 0,00 53,33
LILIAN LOYACONO 943 0,00 53,33
APARECIDA SILMARA DOS SANTOS FAUSTINO 944 0,00 53,33
ROSA APARECIDA DE OLIVEIRA 945 0,00 53,33

Professor (Ensino Fundamental )
Nome Classificação Nota Titulo Nota Final
THALITA DE ARAUJO SANTOS BELTRAO 637 2,00 58,67
EMILY MAIARA RAMOS DE ARAUJO 638 2,00 58,67
RAISSA GALANA LUGLIO 639 2,00 58,67
GABRIELA GONÇALVES ROSA ARAUJO 640 2,00 58,67
SAMARA FERNANDA DOS SANTOS 641 2,00 58,67
CAROLINA MARIA AMORI AUGUSTO 642 2,00 58,67
LETÍCIA DOS SANTOS OLIVEIRA 643 2,00 58,67
NATALIA ALVES DA SILVA 644 2,00 58,67
ALINE CAVALCANTE JUNHO SOARES 645 2,00 58,67
SONIA HELENA DOS SANTOS 646 0,00 56,67
JANAI BARRETO DOS SANTOS 647 0,00 56,67
TEREZINHA ARAÚJO DOS SANTOS RODRIGUES 648 0,00 56,67
MATILDE DIAS CANDIDO MARCONDES 649 0,00 56,67
ANA ROSA DOS SANTOS CONSIGLIO DE CASTRO 650 0,00 56,67
ROSELI MÉRCIA SANCHEZ 651 0,00 56,67
MARTA DE LOURDES JOVINO 652 0,00 56,67
ROSEMARY MALAQUIAS CARNEIRO 653 0,00 56,67
REGIANE FERREIRA DAS NEVES 654 0,00 56,67
SILVANIA APARECIDA DA SILVA 655 0,00 56,67
GEANE APARECIDA DE OLIVEIRA 656 0,00 56,67
THELMA DE ARAUJO FERRAZ 657 0,00 56,67
LUCIANA CRISTINA PORTES 658 0,00 56,67
GILMARA ALVARENGA DE MORAIS 659 0,00 56,67
NILCEIA URBANA CLEMENTE MARIANO 660 0,00 56,67
CRISTINA ALVAREZ 661 0,00 56,67
MARIA FERNANDA DOS SANTOS OLIVEIRA 662 0,00 56,67
JACQUELINE APARECIDA DOMINGUES PEREIRA 663 0,00 56,67
ROSANGELA RODRIGUES PEDROSO 664 0,00 56,67
CÉLIO NUNES DE OLIVEIRA CPF 665 0,00 56,67
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FABIANA ANDRADE DA SILVA 666 0,00 56,67
KELLY APARECIDA MEIRELES DA SILVA 667 0,00 56,67
LUCIANA APARECIDA LAUREM SILVA 668 0,00 56,67
ISABEL APARECIDA RIBEIRO MOREIRA 669 0,00 56,67
SIMONE DELAIA CAETANO MONTEIRO 670 0,00 56,67
PATRICIA LATOCHESKI SANTOS 671 0,00 56,67
VANIA SARGES PINHEIRO 672 0,00 56,67
SUZANA MARIA MARTINS FÉLIX 673 0,00 56,67
ROSANA ROCHA SILVERIO 674 0,00 56,67
MARLENE LEME DE MORAES PONTES 675 0,00 56,67
JACQUELINE BRAGA DE OLIVEIRA LIMA 676 0,00 56,67
DARIO PRADO DA MOTA 677 0,00 56,67
LILIAN BEATRIZ MOREIRA 678 0,00 56,67
ALESSANDRA PINTO DE ALMEIDA 679 0,00 56,67
KARIN CHRISTINA ROQUE DA SILVA 680 0,00 56,67
CINTIA DE CAMARGO COUTINHO 681 0,00 56,67
MARINA PEREIRA SILVA 682 0,00 56,67
MÔNICA JULIETA DA SILVA VRENNA 683 0,00 56,67
ERIKA GONÇALVES POLI 684 0,00 56,67
LUCIARA APARECIDA SALES DOS SANTOS 685 0,00 56,67
FLÁVIA MENDES MACHADO ALVES 686 0,00 56,67
CRISTIANE DE LIMA CAMARGO 687 0,00 56,67

Agente de Desenvolvimento Infantil – ADI (Creche)
Nome Classificação Nota Titulo Nota Final
ADRIELE THAIS MAIA PIRES 85 0,00 66,67
SAMANTA FERREIRA CAMPOS 86 0,00 66,67
JÉSSICA PALOMA DE MELLO ROSA 87 0,00 66,67
GRAZIELA MARIA CARDOSO PAIVA 88 0,00 66,67
JULIA PRADO DOS SANTOS SILVA 89 0,00 66,67
ISAMARA APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOS 90 0,00 66,67
RAFAELA MAURICIA DE JESUS 91 0,00 66,67
GABRIELI KEROLYN DO PRADO 92 0,00 66,67
LUIS FERNANDO DOS SANTOS LIMEIRA 93 0,00 66,67
RENAN DE SOUZA NEVES 94 0,00 66,67
BÁRBARA APARECIDA UCHOAS JORDÃO 95 0,00 66,67
DANIELA REGINA DE PAULA BARBOSA 96 0,00 66,67
ELAINE EDUARDA DE SOUZA 97 0,00 66,67
EMILY ANDRADE LIMA 98 0,00 66,67
DHEBORA SILVA ALVES 99 0,00 66,67
BÁRBARA DE PAULA GUERRA 100 0,00 66,67
POLIANA DE LIMA SOUZA 101 0,00 66,67
MARIA FERNANDA PINHEIRO BARRIOS 102 0,00 66,67
THAIS DÉBORA DA SILVA VERDÉRIO 103 0,00 63,33
MARIA ANGELICA ALVES SILVA 104 0,00 63,33
ROSEMARY FÁTIMA DE OLIVEIRA ICHIKURA 105 0,00 63,33
IVONE DE SOUSA 106 0,00 63,33
FABÍOLA DE ARAUJO MARTINS 107 0,00 63,33
JOELMA REQUENA ALBINO 108 0,00 63,33
ROSEMARA ALVES MARTINS 109 0,00 63,33
ALESSANDRA APARECIDA DO PRADO OLIVEIRA 110 0,00 63,33
ADRIANA NOTARANGELI DE OLIVEIRA BRANCO 111 0,00 63,33
RENATA APARECIDA DE JESUS SILVA 112 0,00 63,33
PATRICIA HASHIMOTO MIYASE 113 0,00 63,33
REGIANE DE SOUZA SANTOS 114 0,00 63,33
LUCIANA MARIA DOS SANTOS ALMEIDA 115 0,00 63,33
HAYDENE DIAS GOMES MESSIAS 116 0,00 63,33
ZELIA DE FATIMA GARCIA 117 0,00 63,33
RENATA DOMINGUES SANTOS RANTIN AGASSI 118 0,00 63,33
WALKÍRIA FERNANDA SILVA MACHADO GOULART 119 0,00 63,33
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LÚCIA APARECIDA BENTO 120 0,00 63,33
CRISTIANA BUENO 121 0,00 63,33
PATRICIA MARA DE SOUZA 122 0,00 63,33
DARLENE CRISTINA ALVES DA CUNHA JORDÃO 123 0,00 63,33
MARIANA TEIXEIRA DOMINGUES 124 0,00 63,33
DAISY RIBEIRO DE CARVALHO LINS 125 0,00 63,33
ISIS HELLEN MANOEL DO ESPIRITO SANTOS 126 0,00 63,33
DAIANE REGINA DE SOUZA 127 0,00 63,33
FABIANA DOS SANTOS ALVES 128 0,00 63,33
ANA PAULA DE SOUZA BARBOSA 129 0,00 63,33
MARCELO VINICIUS COSTA GONÇALVES CAMPOS 130 0,00 63,33
ANGELICA CARVALHO DE OLIVEIRA 131 0,00 63,33
MARIA ISABEL DE MORAES LINO 132 0,00 63,33
MARIANA DO NASCIMENTO CARVALHO 133 0,00 63,33
BEATRIZ ALMEIDA MARTINS 134 0,00 63,33
FABIANA CÉLIA DE SOUZA ROSA 135 0,00 63,33

RESOLUÇÃO Nº 05/2022–SME, DE 12 DE SETEMBRO DE 2022.
Regulamenta e autoriza a inscrição de Agente de Desenvolvimento Infantil Eventual nos termos do art. 15 da Lei nº. 4.550, de 26 de dezembro de 

2001, alterada pela Lei nº 6.225, de 20 de setembro de 2018.

A Sra. MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO, Secretária Municipal de 
Educação, usando das atribuições legais e as que lhe foram delegadas,
CONSIDERANDO a necessidade de suprir faltas eventuais e outros 
afastamentos inferiores a trinta dias de Agentes de Desenvolvimento 
Infantil efetivos que atuam nas Creches Municipais,

RESOLVE:
Art. 1º. Fica autorizada a inscrição dos interessados em trabalhar como 
Agente de Desenvolvimento Infantil Eventual nos Berçários das Creches 
Municipais durante o ano letivo de 2022. 

Art. 2º. O interessado em trabalhar como Agente de Desenvolvimento 
Infantil, deverá ter no ato da inscrição:
I – 18 anos completos;
II – Formação completa no Ensino Médio.

Art. 3º. As inscrições dos interessados em trabalhar como Agentes de 
Desenvolvimento Infantil nas Creches Municipais terão início no dia 
19/09/2022, encerrando-se em 23/09/2022, e deverão ser realizadas por 
meio do link: http://atrib.educajacarei.com.br/adi   
Parágrafo único. Durante o ano letivo as inscrições poderão ser 
reabertas conforme a necessidade das unidades escolares, mediante 
prévia publicação no Boletim Oficial do Município. 

Art. 4º. O candidato deverá anexar, no ato da inscrição:
I – Documento pessoal oficial com foto; 
II – Diploma ou Certificado de Conclusão do Ensino Médio;
III - Histórico Escolar  de conclusão do Ensino Médio;
IV - Declaração de Antecedentes Criminais emitida pelo Estado de São 
Paulo.

Art. 5º. Após o primeiro dia de trabalho como Agente de Desenvolvimento 
Infantil Eventual, deverá, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar do 1º 
dia útil subsequente ao trabalhado, acessar o formulário “Contratações 
Eventuais”, via AtendeBem Online e anexar os seguintes documentos:
I - Protocolo emitido pela SME (Memorando de 1º dia trabalhado); 
II - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (Página da foto, 
Página da Qualificação Civil e Página do Registro do 1º emprego ou 
página em branco, caso não tenha registro);
III – RG (Frente e verso, não substituível pela CNH);
IV – CPF;
V - PIS/PASEP ou Extrato CNIS (O extrato CNIS pode ser emitido através 
do link https://meu.inss.gov.br/#/login);
VI - Título de Eleitor e Comprovante da última votação (o comprovante é 
substituível pela Certidão de Quitação Eleitoral, emitida através do link: 
https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral);
VII - Comprovante de Endereço recente (emissão máxima de 90 dias, 
sendo água, luz ou telefone);
VIII - Consulta de Qualificação Cadastral (emitida através do link: http:// 
consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml). Se no campo 
“mensagem” estiver: “os dados estão corretos”, imprimir esta tela de 

resultado e juntar à documentação. Caso haja alguma irregularidade, 
proceder conforme menciona o campo “orientação” para regularização. 
Neste caso, admite-se apresentar o protocolo do pedido de regularização 
do órgão responsável, ou consultar novamente e imprimir a tela de 
“resultado” com a devida baixa;
IX - Certificado Militar (para candidatos até 45 anos de idade);
X - Certidão de Nascimento ou Casamento (conforme estado civil);
XI - RG e CPF do Cônjuge, se casado (obrigatório);
XII - RG ou Certidão de Nascimento dos dependentes;
XIII - CPF dos dependentes (obrigatório);
XIV - Carteira de Vacinação dos filhos menores;
XV - Foto 3x4 (com fundo branco e formato JPEG);
XVI - Declaração de carga horária (caso possua outros vínculos);
XVII - Carteira de Vacinação do professor (atualizada);
XVIII - Histórico Escolar (referente ao comprovante de escolaridade 
enviado);
XIX - Declaração de Antecedentes Criminais emitida pelo Estado de São 
Paulo.
§ 1º. As digitalizações devem ser coloridas, nos formatos pdf. ou jpeg., 
com imagens nítidas, de forma que não prejudiquem a qualidade e 
visualização das informações. Os arquivos deverão ser renomeados 
conforme o item correspondente e anexados nos respectivos campos do 
sistema, sendo o tamanho limite de 20 megabyte por arquivo.
§ 2º. Os arquivos estarão sujeitos à análise e validação. O interessado 
em trabalhar como Agente de Desenvolvimento Infantil Eventual deverá 
acompanhar o processo para sanar eventuais pendências, se for o caso.
§ 3º. Os documentos originais deverão ser apresentados quando do 
comparecimento ao Centro do Servidor Municipal.

Art. 6º. O acesso ao AtendeBem Online é feito da seguinte forma:
I - Acesse o link: http://www.jacarei.sp.gov.br/ e clique na opção 
“AtendeBem Online”;
II - Concorde com o “Termo de Responsabilidade”;
III - Digite o CPF no respectivo campo:
a) Caso o CPF já seja cadastrado, clicar em “Avançar”.
b) Caso o CPF não seja cadastrado, clicar em “Cadastrar” e preencha as 
informações necessárias, definindo a senha de acesso.
IV - Com o cadastro efetivado, faça o login, digitando o CPF e a Senha;
V - Selecione a opção “Abrir novo processo”;
VI - Escolha o assunto “Contratações Eventuais” na seta indicada e no 
campo “Descrição da Solicitação” digite o nº da resolução e o local da 
primeira aula;
VII - Anexar os arquivos solicitados nesta Resolução e clique em 
“Protocolar Eletronicamente”.

Art. 7º. Após o protocolo, no mesmo prazo de prazo de 03 (três) dias 
úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao trabalhado, o interessado 
em trabalhar como Agente de Desenvolvimento Infantil Eventual 
deverá entrar em contato com a Medicina do Trabalho/URT (Unidade 
de Relações do Trabalho), através do telefone 3955-9000, ramais 

http://atrib.educajacarei.com.br/adi
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9314/9318/9334, para agendamento do médico do trabalho.
Parágrafo único. No dia agendado, o interessado em trabalhar como 
Agente de Desenvolvimento Infantil Eventual deverá apresentar a 
carteira de vacinação contra COVID atualizada, original e cópia (frente 
e verso), devendo ter recebido as doses recomendadas da vacina de 
acordo com o cronograma de seu Município.

Art. 8º. Não haverá prorrogação do prazo de entrega dos documentos 
(03 dias úteis a contar do 1º dia útil subsequente ao trabalhado).

Art. 9º. O interessado em trabalhar como Agente de Desenvolvimento 
Infantil Eventual receberá, como remuneração mensal, somente as 
horas efetivamente trabalhadas. 

Art. 10. Não poderá o interessado em trabalhar como Agente de 
Desenvolvimento Infantil Eventual exercer outro cargo, função ou 
emprego em qualquer entidade estatal bem como em empresa pública, 
sociedade de economia mista ou fundação pública, exceto os casos de 
acumulação permitida legalmente.
Parágrafo único. Não poderá ainda estar o interessado em trabalhar 
como Agente de Desenvolvimento Infantil Eventual impedido de exercer 
cargo público por decisão judicial ou administrativa.

Art. 11. A aceitação por parte do interessado em trabalhar como Agente 
de Desenvolvimento Infantil Eventual implica em sua obrigação de 
cumprir as determinações da direção da escola.

Art. 12. Sendo constatada a inaptidão do Agente de Desenvolvimento 
Infantil Eventual para exercício da função, após tomar conhecimento por 
escrito das suas dificuldades, não será mais convocado para trabalhar 
como Agente de Desenvolvimento Infantil Eventual na Rede Municipal 
de Jacareí.
Parágrafo único. Em caso de constantes negativas do Agente de 
Desenvolvimento Infantil  para assumir as referidas atividades de 
trabalho eventual, seu nome será excluído da relação constante na 
Unidade Escolar que estiver cadastrado.

Art. 13. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Jacareí,  12 de setembro de 2022.

MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO
Secretária Municipal de Educação

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 27/2022-SME PARA PATROCÍNIO DA FEIRA LITERÁRIA DE JACAREÍ.

A Secretaria Municipal de Educação, por sua Secretária, a Sra. Maria 
Thereza Ferreira Cyrino, torna público o presente Edital e faz saber que 
estará recebendo propostas de patrocínio para a realização da Feira 
Literária de Jacareí, que será realizado nos termos aqui estabelecidos.

1. OBJETO 
1.1. O presente chamamento público tem por objeto a captação de 
recursos financeiros, por meio de patrocínio de empresas públicas e/ou 
privadas, que atendam aos requisitos deste edital.
1.2. O projeto a ser patrocinado é a realização da Feira Literária de Jacareí, 
cuja contrapartida permitirá ao patrocinador a exploração publicitária em 
conformidade com item 3 deste chamamento e atendimento das demais 
exigências abaixo previstas.
1.3. Local do evento: Biblioteca Municipal de Jacareí “Macedo Soares” 
e Parque dos Eucaliptos situados na Av. Nove de Julho, 215 - Jardim 
Pereira do Amparo, Jacareí – SP.
1.4. Dias e horários de realização do evento: 
•	 21 de outubro de 2022, sexta-feira das 09h00 às 18h00;
•	 22 de outubro de 2022, sábado das 09h00 às 18h00;
•	 23 de outubro de 2022, domingo das 09h00 às 18h00;

2. DO EVENTO
2.1. O presente edital visa cadastrar empresas para patrocinar a Feira 
Literária de Jacareí, por meio da captação de recursos financeiros.
2.2. A Feira Literária de Jacareí” acontecerá de 21 a 23 de outubro de 
2022, das 09h00 às 18h00, na Biblioteca Municipal de Jacareí “Macedo 
Soares” e Parque dos Eucaliptos situados na Av. Nove de Julho, 215 - 
Jardim Pereira do Amparo, Jacareí – SP.
2.3. As empresas, organizadas conforme a contrapartida escolhida, 
ficarão no Bolsão de estacionamento do Parque dos Eucaliptos, 
localizado na Av. Nove de Julho, ao lado da Biblioteca Municipal de 
Jacareí “Macedo Soares”.
2.4. A data, local e horário acima estipulados poderão sofrer eventuais 
alterações, que serão previamente comunicadas pela Secretaria de 
Municipal de Educação.
2.5. Poderão participar como patrocinadoras as empresas que atendam 
as condições deste edital.

3. DAS COTAS DE PATROCÍNIO E DAS CONTRAPARTIDAS
3.1. Os interessados em patrocinar a feira podem optar pela concessão 
de patrocínio, previstas a seguir:

Tipo de Cota Valor da cota 1 2 3 4 5 6 7
Cota Diamante R$ 200.000,00 X X X X X X X
Cota ouro R$ 10.000,00 X X X X X X
Cota prata R$ 5.000,00 X X X
Cota bronze R$ 1.000,00 X X

1 - Divulgação máster em todas as divulgações oficiais do evento e 
peças publicitárias de rádio/TV;
2 - Veiculação de logomarca do patrocinador em todas as divulgações 

oficiais do evento;
3 - Espaço para Stand de 3x3m durante o evento;
4 - Divulgação de marcas dos patrocinadores no Backdrop;
5 - Logo, no verso do cheque livro, distribuído aos alunos;
6 - Distribuição de panfletos do patrocinador durante o evento 
(responsabilidade do patrocinador);
7 – Patrocínio exclusivo. O interessado que optar pela cota diamante será 
o patrocinador exclusivo da FLIJ – Feira Literária de Jacareí. Sua marca, 
produtos e serviços serão os únicos a serem divulgados e promovidos 
durante todo o evento.
3.2. Caso haja mais de um interessado habilitado na cota Diamante, será 
realizado um sorteio para eleger o patrocinador vencedor em dia e hora a 
ser definidas e previamente comunicado aos interessados.
3.3. As cotas não serão adstritas por ramo de atividade.
3.4. Poderá um mesmo proponente oferecer proposta que abranja mais 
de um tipo de cota.
3.5. As cotas serão preenchidas por ordem de entrega da documentação 
e tipo de cota a ser escolhida pelo fornecedor.
3.6. O número de cotas poderá ser ampliado ou reduzido, de acordo 
com a necessidade/disponibilidade de espaço, sendo qualquer alteração 
divulgada previamente.
3.7. Os valores das cotas previstas no item 3.1 poderão ser oferecidos 
por meio de prestação de serviços, os quais devem ser apresentados 
e descritos junto ao ANEXO I e aprovado pela Secretaria Municipal de 
Educação conforme a necessidade dos serviços para realização do 
evento. 
3.7.1 O valor da prestação de serviços apresentado deverá ser condizente 
com o ofertado pelo mercado e equivalente ao valor da cota escolhida.
3.7.2 A substituição do valor das cotas por prestação de serviços não 
será admitida na cota Diamante.

4. DOS INSUMOS E DA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE
4.1. Todos os insumos necessários a participação dos cotistas serão por 
conta dos próprios patrocinadores.
4.2. Os interessados em participar com venda de livros deverão 
descrever previamente o material a ser vendido, o qual deverá ofertar 
preços atrativos ao público em geral, assim considerado o preço médio 
de mercado.
4.3. Colaboradores dos Cotistas:
4.3.1. Os cotistas selecionados deverão manter colaboradores em 
número suficiente para garantir o atendimento ao público, durante todos 
os horários de funcionamento do evento.
4.3.2. Os colaboradores deverão estar devidamente uniformizados, 
durante todo o período e permanência no evento.
4.4. Adequação do ambiente:
4.4.1. A adequação do espaço oferecido ao cotista ouro ou diamante 
será de responsabilidade do cotista.
4.4.2. Os participantes deverão verificar previamente as regras vigentes 
de segurança e vigilância sanitárias.
4.4.3. Não será permitido a venda de bebidas alcoólicas.
4.4.4. Os produtos deverão ser comercializados, exclusivamente, 
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utilizando-se embalagens descartáveis preferencialmente em sacolas 
de papel.

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1. PODERÃO participar da seleção as empresas públicas e privadas, 
desde que atendam aos requisitos deste edital.
5.2. NÃO PODERÃO participar as pessoas jurídicas que se enquadrem 
nas restrições estabelecidas por lei, em uma ou mais das situações 
seguintes:
5.2.1. Que se apresentarem sob a forma de consórcio; 
5.2.2. Os interessados que comercializem e exponham qualquer tipo de 
material pornográfico ou pratiquem manifestações político-ideológicas;
5.2.3. Os interessados que produzam, comercializem e exponham 
qualquer tipo de material relacionado à tabaco, em razão das disposições 
da Convenção Quadro para o Controle do Uso do Tabaco, aprovada 
pelo Decreto Legislativo nº 1.012/2005 e promulgada pelo Decreto nº 
5.658/2006.

6. DO REQUERIMENTO E DA DOCUMENTAÇÃO
6.1. Os interessados em participar do presente chamamento deverão 
preencher e protocolar, em envelope lacrado, na Secretaria Municipal de 
Educação, setor de protocolo, dias 19 e 20 de setembro de 2022 - das 
8h00 às 17h00, os seguintes documentos:
6.1.1. Anexo I, devidamente preenchido e assinado;
6.1.2. Cópia da Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ);
6.1.3. Ato constitutivo, estatutos ou contrato social em vigor (consolidados 
ou não) com suas últimas alterações, devidamente registrados no caso de 
sociedades comerciais; quando sociedades por ações, tais documentos 
deverão estar acompanhados da ata regularmente arquivada da 
assembleia da última eleição de seus administradores; quando se tratar 
de outros tipos de pessoa jurídica cujo corpo diretor seja designado por 
meio de ata, cópia desta também deverá ser apresentada;
6.1.4. Cópia dos documentos de identificação (RG e CPF) do 
representante legal da proponente e respectivo comprovante de 
residência;
6.1.5. Cópia do Comprovante de residência (conta de água, luz, gás ou 
telefone) da pessoa jurídica ou do representante legal;
6.1.6. Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Federal;
6.1.7. Prova de regularidade fiscal com a Procuradoria Geral do Estado 
de São Paulo; 
6.1.8. Prova de Inscrição e regularidade fiscal com Fazenda Municipal 
da sede do participante, referente à atividade compatível com o objeto 
contratual;
6.1.9. Prova de regularidade perante o FGTS; 
6.1.10. Prova de inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho 
– CNDT;
6.1.11. 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 entrega dos documentos, conforme 
art. 99 da Lei nº 11.101/05. 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 11.101/05.

7. DO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO DOS (AS) PATROCINADORES 
(AS)
7.1. Os formulários de requerimento e a documentação de patrocínio 
apresentadas serão analisados pela comissão, o que não implicam o 
reconhecimento da condição de patrocinadora, a qual ocorrerá somente 
após a comprovação de pagamento junto à assinatura do contrato de 
patrocínio.
7.1.1 A Comissão de Seleção analisará a proposta mais vantajosa ao 
interesse público, considerando as características do evento.
7.1.2 A concessão da Cota Diamante, será objeto de deliberação da 
Comissão Avaliadora, que poderá concedê-la ou não, após a análise, 
respeitadas as características do evento e a vantajosidade da proposta.
7.2. A Comissão de Seleção será composta pelos seguintes membros 
com experiência nos diversos segmentos:
a) Bruno Ricardo Souza Vilagra - RG nº 42.646.960-4
b) Célia Maria Raposo - RG 04.801.871-7;
c) Danielli Villar Lemes – RG nº 23.743.431-3;
d) Kariny Juliani Silva - RG nº 45.633.429-4.
7.3. Os requerimentos que não atendam às disposições constantes 
neste chamamento e/ou que não apresentem os documentos exigidos 

serão indeferidos.
7.3.1. Não serão considerados motivos para indeferimento da 
participação, simples omissões ou erros materiais (erros datilográficos, 
concordância verbal etc.) nos requerimentos ou na documentação, desde 
que sejam irrelevantes e não firam os direitos dos demais interessados 
e a apresentação de certidões vencidas, desde que regularizados no 
prazo recursal. 
7.3.2. Em havendo indeferimento do requerimento de interessados, o 
prazo para apresentação de manifestação se dará de acordo com item 
14.2.
7.4. Concluída a análise dos requerimentos e documentos de patrocínio, 
a Comissão elaborará ata contendo a lista dos interessados, bem como 
a classificação.
7.5. A formalização do contrato de patrocínio será efetuada com quantos 
interessados atenderem aos critérios do presente regulamento, os quais 
passam, após a celebração do referido contrato a se valer de todos 
os direitos de patrocinador em conformidade com a cota de patrocínio 
indicada em seu requerimento.
7.5.1. Havendo uma proposta habilitada optante pela Cota Diamante, 
os contratos de patrocínio dos demais interessados habilitados com 
cotas diversas não serão formalizados, visto que o patrocinador da Cota 
Diamante possuirá exclusividade conforme item 3 deste Edital. 
7.6. Os interessados que tiverem seu requerimento aprovado deverão 
enviar por e-mail, o qual será informado posteriormente, o logotipo a 
ser utilizado nos seguintes formatos vetoriais: Adobe Illustrator (.ai) e 
Encapsulated PostScript (.eps), respeitado o disposto no item 5 deste 
edital.
7.7. Os interessados que tiverem seu requerimento aprovado deverão 
apresentar o comprovante de pagamento do patrocínio para assinatura 
do contrato, que será previamente agendada.
7.8. A falta de assinatura do contrato de patrocínio por parte da 
interessada, e/ou o não pagamento, por qualquer motivo, dentro do 
prazo estabelecido, implicará em sua eliminação.
7.9. Farão parte integrante do Contrato de Patrocínio, independente de 
transcrição, as instruções contidas neste chamamento, e os documentos 
nele referenciados.

8. CONTRATAÇÃO
8.1. A contratação do objeto deste chamamento dar-se-á mediante 
assinatura do contrato de patrocínio, nos exatos termos da minuta 
integrante deste edital (ANEXO II), e dele fará parte, como se transcrito 
estivesse o memorial descritivo ou quaisquer outros documentos 
integrantes do procedimento e indispensáveis para plena compreensão 
do mesmo.
8.2. O interessado que tiver seu requerimento aprovado será convocado, 
conforme o item 7.7, para assinar o contrato de patrocínio, sob pena de 
decair do direito à contratação.
8.3. A formalização do contrato dar-se-á na Secretaria Municipal de 
Educação, na Unidade de Contratos.
8.4. Quando da contratação, o participante vencedor deverá manter 
todas as condições de qualificação apresentadas no processo de 
chamamento.

9. VIGÊNCIA DO CONTRATO
9.1. O prazo de vigência do contrato terá início na data de sua assinatura 
encerrando-se após a realização do evento, sendo o último dia 23 de 
outubro de 2022.

10. DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, EM ESPECIAL DAS MARCAS.
10.1 A Prefeitura Municipal de Jacareí poderá utilizar a marca e outros 
sinais distintos dos interessados.
10.2. Os interessados garantem que os direitos de propriedade 
intelectual, em especial os marcários, necessários para a execução 
do patrocínio não violam quaisquer direitos de propriedade intelectual 
de terceiros, isentando a Prefeitura Municipal de Jacareí de quaisquer 
reclamações de terceiros e ônus decorrentes, de qualquer natureza, 
inclusive financeiros.
10.3. Os interessados devem assegurar a obtenção de autorização e/ou 
cessão à Prefeitura Municipal de Jacareí dos direitos de uso de imagem, 
voz e outros correlatos de quaisquer pessoas envolvidas no patrocínio, 
inclusive, para veiculação nos canais institucionais e em ações de 
divulgação do evento.

11. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
11.1. O depósito do valor relativo ao pagamento das cotas deverá 
ser realizado em data e conta corrente a serem informadas pela 
Secretaria Municipal de Educação na publicação da classificação final 
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dos interessados habilitados no Boletim Oficial, observando-se as 
disposições previstas neste instrumento, mediante depósito em conta 
corrente. Após o pagamento, deverá ser apresentado ou enviado por 
e-mail o comprovante de pagamento para formalização e assinatura do 
contrato.
11.2. Verificado o não pagamento do patrocínio até a data prevista, o 
mesmo será informado para que regularize no prazo de 01 (um) dia 
contados a partir do item 11.1. Permanecendo o inadimplemento o 
patrocinador será eliminado de acordo com o item 7.8 deste edital.

12. RESCISÃO CONTRATUAL
12.1 O contrato poderá ser rescindido pela ocorrência de qualquer das 
hipóteses previstas nos arts. 77 e 78 da Lei 8.666/93.
12.2 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 8.666/93.

13. PEDIDOS DE INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS 
SOBRE O CERTAME
13.1 Todas as informações, esclarecimentos e elementos relativos a 
este chamamento e às condições para atendimento das obrigações 
necessárias ao cumprimento de seu objeto, deverão ser realizadas 
através do e-mail feira.literaria@edujacarei.sp.gov.br, antes da data 
marcada para o encerramento do recebimento das propostas.
13.1.1 A consulta deverá ser assinada pelo representante legal da 
empresa e endereçada à Secretária Municipal de Educação.
13.1.2 A Secretaria Municipal de Educação responderá por escrito as 
questões pertinentes ao chamamento, sendo que a cópia do ofício será 
juntada no respectivo processo, após ter sido encaminhado para ciência 
de todas participantes.

14. RECURSOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL
14.1 Dos atos da administração decorrentes deste chamamento caberá 
recurso, o qual será através do e-mail feira.literaria@edujacarei.sp.gov.
br.
14.2 O prazo para interposição de recursos no procedimento de 
chamamento será de 05 (cinco) dias contados a partir da data de 
notificação, que se dará por meio de contato telefônico ou e-mail.
14.2.1 Uma vez tomada a decisão, o recurso será encaminhado à 
autoridade competente para homologar ou não essa decisão.
14.2.2 Para efeitos de impugnação será considerada participante toda e 
qualquer empresa que, tendo ou não retirado o edital, possua condições 
de atender o objeto;
14.2.3 A interposição de impugnação por participante não o impedirá de 
participar do certame, possuindo efeito suspensivo apenas no tocante 
aos atos que estejam diretamente relacionados à matéria impugnada.

15. DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1 Os casos omissos serão analisados e decididos pela Secretária 
Municipal de Educação, eventualmente ouvidos os órgãos técnicos 
e especializados, e suas decisões serão ratificadas pela autoridade 
superior.
15.2 O edital será disponibilizado aos interessados no site do Município 
de Jacareí, através do seguinte link: http://www.jacarei.sp.gov.br e no 
Portal da Educação, através do link: https://educajacarei.com.br/.
15.3 O veículo oficial de divulgação da Administração é o “Boletim 
Oficial do Município de Jacareí” e o Portal da Educação, veiculado 
semanalmente, e através do qual se dará toda a publicidade obrigatória 
relativa ao chamamento.
15.4 Ao final da ação patrocinada será apresentado relatório final ao 
patrocinador, comprovando as contrapartidas correspondentes à cota 
efetivamente realizada.
Jacareí, 15 de setembro de 2022.
MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO
Secretária Municipal de Educação.

ANEXO I
MODELO DE REQUERIMENTO
(Papel Timbrado Da Empresa, sem emendas ou rasuras, que deverá ser 
entregue no momento da inscrição) 
Formulário de requerimento para participação no Chamamento Público 
Nº 27/2022-SME
1. DADOS DO INTERESSADO
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:

ENDEREÇO:
CIDADE:                                                   UF:
CEP:
TELEFONE:                                            E-MAIL:

2. RESPONSÁVEL (IS) LEGAL (IS)
Nome:
Cargo:
CPF:
Nome:
Cargo:
CPF:

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.
3. COTAS DE PATROCÍNIO
3.1. O Interessado declara, para todos os fins, que opta por 
patrocinar o projeto, adquirindo a(s) cota(s) da(s) modalidade(s) a seguir 
assinalada(s).

Tipo de Cota escolhida Quantidade de cotas
(   ) Cota Diamante - R$ 200.000,00
(   ) Cota ouro - R$ 10.000,00
(   ) Cota prata - R$ 5.000,00
(   ) Cota bronze - R$ 1.000,00

3.2. O Interessado declara que está ciente das contrapartidas 
correspondentes a cada uma das modalidades de cota, conforme 
previsão no item 3 deste edital.
3.3. Tipo de participação (    ) venda de livros (    ) divulgação da 
marca (    ) ambos
3.3.1. No caso de venda de livros, inserir uma breve descrição dos 
gêneros e títulos a serem ofertados.
3.4. No caso substituição do valor em espécie por prestação de 
serviços, anexar a este requerimento a descrição dos serviços a serem 
prestados e a qual cota equivale.

4. DOCUMENTOS
4.1. O Interessado declara que os documentos de habilitação 
relacionados no edital encontram-se anexos a este formulário.
4.2. O Interessado declara que conhece e cumprirá integralmente 
o disposto no Edital de Chamamento Público nº 27/2022-SME.

Jacareí, __________ de______________ de 2022.

______________________________________________________ 
Assinatura devidamente identificada do(s) Representante(s) legal(is)

ANEXO II
MINUTA DE CONTRATO DE PATROCÍNIO
CONTRATO Nº ________.00/2022.
EXPEDIENTE Nº XXXX/2022-GAB/SME
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 27/2022-SME
Secretaria Municipal de Educação
CONTRATO DE PATROCÍNIO QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO 
DE JACAREÍ E xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Pelo presente instrumento, na melhor forma de direito, de um 
lado a Prefeitura Municipal de Jacareí, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº XX.XXX.XXX/0001-XX, 
sediado na __________________- Centro - Jacareí-SP, neste ato, 
representada pelo gestor da contratação, Sra. Maria Thereza Ferreira Cyrino, 
doravante denominado simplesmente SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 
e de outro lado a empresa xxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ nº, com 
sede na xxxxx, neste ato representada por seu representante legal 
xxxxx, doravante denominada simplesmente PATROCINADORA, em 
conformidade com o estabelecido em lei e demais normas regulamentares 
aplicáveis à espécie, bem como do Edital de Chamamento Público, 
resolvem firmar o  presente contrato de patrocínio,  mediante condições 
e cláusulas a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO
1.1 O presente contrato tem por objeto a captação de recursos 

http://www.jacarei.sp.gov.br
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financeiros, por meio de patrocínio de empresas públicas e/ou privadas, 
que atendam aos requisitos do Edital de Chamamento nº 2/2022-SME.
CLÁUSULA SEGUNDA
DAS AÇÕES/OBRIGAÇÕES
2.1. Para execução do objeto deste Contrato os contratantes se obrigam 
a:
I – DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:
a) Coordenar e operacionalizar o projeto Feira Literária de Jacareí;
b) Realizar a aplicação dos recursos conforme planejamento;
c) Definir logística do evento;
d) Divulgar o projeto aos interessados;
e) Comprovar a realização do evento, apresentando relatório ao final do 
projeto, em CD ou registro equivalente, podendo estar acompanhado 
de outros comprovantes, como por exemplo: fotos; exemplares de 
cartazes, folders, clipagem de matérias publicadas; cópias de spots, 
com comprovantes de veiculação da emissora; exemplares de anuários 
revistas, jornais e correlatos;
f) Avaliar os resultados do projeto;
g) Obter as licenças junto às repartições competentes, necessárias à 
execução do projeto patrocinado;
h) Cumprir todas as obrigações deste contrato.
II – DA PATROCINADORA:
a) Repassar os recursos financeiros necessários ao patrocínio na forma 
estabelecida no Edital;
b) Observar e cumprir as normas de participação;
c) Manter, durante a execução do presente, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no edital que lhe são pertinentes. 
d) cumprir as normas de posturas, saúde, segurança pública, e todas as 
aquelas inerentes à atividade que será desenvolvida.
e) A restituir a área, no estado em que recebeu, salvo deteriorações 
decorrente de seu uso normal.
f) enviar material publicitário para veiculação.
g) prestação de serviço oferecido equivalente ao valor da cota escolhida, 
quando se tratar dessa modalidade de patrocínio;
 h)  responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à 
legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as 
despesas decorrentes da execução do contrato e, ainda, por todos os 
danos e prejuízos que causar em virtude de execução do presente.
CLÁUSULA TERCEIRA
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
3.1. A prefeitura irá comprovar, junto ao PATROCINADOR, a realização 
do objeto patrocinado e o cumprimento de todas as contrapartidas 
negociadas, conforme disposto em Edital.
3.2. O prazo para prestação de contas ao proponente deve ocorrer em 
até 60 (sessenta) dias após a realização do evento.
CLÁUSULA QUARTA
DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1. O valor total a título de patrocínio do projeto será de R$ 
_____________ (_________), equivalente a xxxx cotas: ouro/prata/
bronze/diamante. 
4.2. O valor relativo ao pagamento será depositado na conta a seguir 
descrita, salvo quando o valor da cota for oferecido por meio da prestação 
de serviços:
Prefeitura Municipal de Jacareí - CNPJ: XX.XXX.XXX/0001-XX
Banco: _______, Agência:_________, Conta Corrente 
nº___________________
4.3. O comprovante de depósito deverá ser apresentado ou enviado por 
e-mail para formalização e assinatura do contrato.
4.4. Caso não ocorra o não pagamento do patrocínio até a data prevista, 
o mesmo será informado para que regularize no prazo de 01 (um) dia 
contados da data estipulada, sob pena de eliminação. 
4.5. Correrão exclusivamente por conta do(s) PATROCINADOR(ES) 
quaisquer tributos, taxas ou preços públicos devidos incidentes sobre o 
repasse financeiro.
CLÁUSULA QUINTA
DA VIGÊNCIA
5.1. O prazo de vigência do contrato terá início na data de sua assinatura 
encerrando-se após a realização do evento, sendo o último dia 23 de 
outubro de 2022.
CLÁUSULA SEXTA
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
6.1. A recusa injustificada do interessado em assinar o contrato, dentro 
do prazo estipulado, caracteriza descumprimento total da obrigação 
assumida, sendo eliminada nos termos do Edital de Chamamento 
Público nº 27/2022-SME.
CLÁUSULA SÉTIMA
DA RESCISÃO CONTRATUAL

7.1. O contrato poderá ser rescindido pela ocorrência de qualquer das 
hipóteses previstas nos arts. 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93.
7.2. 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 Federal nº 8.666/93.
7.3. Poderá ainda ser rescindido por ato administrativo unilateral o 
presente contrato:
a) Quando a PATROCINADORA não vier a cumprir, ou vier a 
cumprir irregularmente as obrigações decorrentes do presente contrato;
b) Quando a PATROCINADORA descumprir os prazos 
contratuais;
c) Em quaisquer outras hipóteses admitidas em lei.
CLÁUSULA OITAVA
DO REGIME JURÍDICO E DAS REGRAS DISCIPLINADORAS
8.1. O presente contrato de patrocínio será regido pelos preceitos de 
direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria 
geral dos contratos e as disposições de direito privado.
8.2. Para efeitos obrigacionais o Edital de Chamamento Público nº 
27/2022-SME, e a proposta do PATROCINADOR integram o presente 
contrato, devendo seus termos e condições ser considerados como 
partes integrantes do presente instrumento contratual.
8.3. Será admitida a celebração de termo aditivo, entre as partes, sempre 
que juridicamente exigido ou cabível, face de eventuais alterações na 
legislação federal que regulamenta a matéria.
8.4. A PATROCINADORA deverá adotar medidas, precauções e 
cuidados necessários, de modo a evitar eventuais danos causados 
diretamente à Prefeitura ou a terceiros, seja por ato ou omissão de seus 
empregados, prepostos ou assemelhados, decorrentes de sua culpa ou 
dolo na execução do contrato.
CLÁUSULA NONA
FORO
9.1. 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 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas 
infra-assinado.

Jacareí,         de                       de 2.022.

MUNICÍPIO DE JACAREÍ
Maria Thereza Ferreira Cyrino
Secretária Municipal de Educação

PATROCINADOR

Testemunhas:
NOME: ______________________   NOME: ______________________
RG: _________________________     RG: _________________________
CPF: ________________________     CPF: ________________________

ANEXO III
TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JACAREÍ
CONTRATADA: 
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):  
OBJETO: 
ADVOGADO (S)/ Nº OAB/e-mail: (*) ___________________________
_____________
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, 
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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 e 
interessados 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 da CONTRATADA 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.

Jacareí, _____de ___________________ de __________.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: IZAIAS JOSE DE SANTANA
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU 
RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:
Nome: MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO
Cargo: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 
Assinatura: _______________________________________________

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:
Nome: MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO
Cargo: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 
Assinatura: _______________________________________________

Pela Contrata (preencher e assinar): 
Nome: ___________________________________________________
Cargo: ___________________________________________________
CPF: ____________________________________________________
E-mail institucional: _________________________________________
Assinatura: ________________________________________________

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO
Cargo: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 
Assinatura: _______________________________________________

GESTOR(ES) DO CONTRATO:
Nome: 
Cargo: 
CPF: 
Assinatura: _______________________________________

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):
Tipo de ato sob sua responsabilidade:                                                    
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 IV
DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JACAREÍ CNPJ Nº: 46.694.139/0001-
83
CONTRATADA: XXXX 
CONTRATO N° (DE ORIGEM): XXXXX
DATA DA ASSINATURA: ____/_____/_______
VIGÊNCIA: 
OBJETO: 
VALOR (R$): R$XXX
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra 
epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, 
atinentes à correspondente licitação, 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.
Em se tratando de obras/serviços de engenharia:
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade 
supra 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: ____________________________________________
Nome: 
Cargo: 
CPF: 
Assinatura: ________________________________________________

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
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), DECLARA, sob as penas da lei, o pleno cumprimento aos 
requisitos de habilitação previsto no instrumento convocatório do 
Chamamento Público nº 27/2022-SME, inexistindo qualquer fato 
impeditivo à participação neste certame, declara que:
•	 Não está impedida de contratar com a Administração Pública, 
direta ou indireta;
•	 Não foi declarada inidônea pelo Poder Público, em nenhuma 
esfera;
•	 Não existe fato impeditivo à sua habilitação;
•	 Não possui, entre os proprietários, nenhum titular de mandato 
eletivo; 
•	 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;
•	 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;
•	 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 deste chamamento;
•	 Que, caso venha a apresentar o Certificado de 
Registro Cadastral do Município de Jacareí para participação 
deste chamamento, não existem fatos supervenientes à data de 
expedição do CRC que venham a impossibilitar sua habilitação. 

Data: _____/_____/_____
 
Assinatura: _______________________________________________
Representante legal da empresa.
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EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO FINAL REFERENTE AO 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA O CARGO DE MEDICO GENERALISTA 4550

A Prefeitura de Jacareí torna pública a homologação da lista de 
classificação final dos candidatos por ordem de pontuação, referente 
ao Processo Seletivo 005/2022 para o cargo de Médico Generalista, 

conforme publicado no Boletim Oficial em 19/08/2022, tendo em vista 
o encerramento dos prazos para recursos. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.

Classif. Nome D.NASC. RG: Nota

1º ISABELLA BARBOSA GUIMARAES AZEVEDO 17/11/1991 48.510.417-9 85

2º BRUNA MADELEINE SILVA SIMPLICIO FLOR 19/12/1996 45.482.906-1 85

3º MAYTE GOMES ROMERO 19/1/1990 46.818.508-2 80

4º MIRELLA FERNANDES AFFONSO 15/8/1990 37.055.721-9 80

5º PAMELA KAREN DE PAULA 27/12/1990 47.797.253-6 80

6º ORLANDO SANTOS DA COSTA 27/12/1996 29.568.844-4 80

7º PAOVANNY BENITEZ PEREZ 22/11/1971 66.235.257-9 75

8º KEILA LEICEA BELTRAN 29/10/1987 67.367.904-4 75

9º TAUANA BROGIO LEAO 10/8/1990 1.024.183 70

10º BRUNA CAROLINA MARTINS ROSA 25/11/1992 48.907.057-7 70

11º THAIS MARIA DE SOUZA MAGALHAES 25/2/1995 36.768.259-X 70

12º LISANDRA AZEVEDO SOARES 22/2/1996 55.152.951-9 70

13º HELOISA HELENA TOLEDO DE LIMA 20/2/1967 16.375.842-6 65

14º NARA GUIMARAES MONTAGNOLLI 23/11/1991 15.464.002 65

15º LETICIA AZEVEDO GAZZI 16/10/1993 36.416.525 65

16º LAIS GABRIELLE XAVIER GUEDES 30/12/1998 37.021.328-2 65

17º ANA CLARA BARBOSA CAMARGO LAMPARELLI 19/4/1999 38.274.895-5 65

18º SOFIA AMADEU LOUREIRO 7/4/1999 52.331.380-9 60

19º MARCELO PIRES DE OLIVEIRA 4/5/1975 29.455.409-9 55

20º LAIS RANGEL TSUJIMOTO 27/11/1990 35.936.331-3 55

21º ANDRE SILVEIRA JESUINO E SILVA 22/06/1987 MG11378349 50

Jacareí, 16 de setembro de 2022.

  Dra. Rosana Gravena                                           Giliani Fortes Rossi
   Secretária de Saúde              Secretária de Administração e RH

INDEFERIMENTO DE QUALIFICAÇÃO

Ref. Expediente n. 021/2022 – DA/SS – Pedido de Qualificação de 
entidade como Organização Social na área da Saúde no âmbito do 
Município de Jacareí/SP.

Tendo recebido o expediente n. 021/2022 – DA/SS com decisão da 
Comissão de Qualificação de Organizações Sociais na Área da Saúde, 
devidamente ratificada pela Procuradoria Consultiva do Município, 
considerando que a Entidade não logrou êxito em preencher os requisitos 
exigidos na Lei n. 5871/2014,

HOMOLOGO a decisão e INDEFIRO o pedido de qualificação da 
entidade BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS.

Para tanto, publique-se a presente decisão de NÃO QUALIFICAÇÃO da 
entidade.

Dra. Rosana Gravena
Secretária de Saúde
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CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ
Palácio da Liberdade

PORTARIA Nº 65/2022, de 09/09/2022
Exonera, a partir de 09/09/2022, Antonio Abdon Abrahão Neto do cargo 
em comissão de Chefe de Gabinete Parlamentar, lotado no gabinete do 
Vereador Carlos Eduardo Barbosa de Castro Almeida Reis (Dudi).
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ, no uso das 
atribuições legais,
Considerando o Ofício protocolado sob PG nº 795/2022, assinado pelo 
Vereador Dudi;
Observando o disposto no § 1º do artigo 20 da Resolução nº 740/2022;
De conformidade com o inciso I do artigo 66 da Lei Complementar nº 
13/1993 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jacareí,

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar Antonio Abdon Abrahão Neto, RG nº 21.787.078-8 e 
CPF nº 162.680.218-19, a partir de 9 de setembro de 2022, do cargo em 
comissão de Chefe de Gabinete Parlamentar, que ocupa no Gabinete do 
Vereador Carlos Eduardo Barbosa de Castro Almeida Reis (Dudi).
Art. 2º Determinar ao Departamento de Pessoal do Legislativo que adote 
as providências de praxe para cumprimento desta Portaria.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Publique-se.
Câmara Municipal de Jacareí, 9 de setembro de 2022.

PAULO FERREIRA DA SILVA
(Paulinho dos Condutores)
Presidente

PORTARIA Nº 66/2022, de 12/09/2022
Exonera, a partir de 19/09/2022, Ana Paula Araújo do cargo em comissão 
de Assessora Política, lotada no gabinete do Vereador Carlos Eduardo 
Barbosa de Castro Almeida Reis (Dudi).
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ, no uso das 
atribuições legais,
Considerando o Ofício protocolado sob PG nº 807/2022, assinado pelo 
Vereador Dudi;
Observando o disposto no § 1º do artigo 20 da Resolução nº 740/2022;
De conformidade com o inciso I do artigo 66 da Lei Complementar nº 
13/1993 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jacareí,

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar Ana Paula Araújo, RG nº 29.135.897-4 e CPF nº 
252.069.188-30, a partir de 19 de setembro de 2022, do cargo em 
comissão de Assessora Política, que ocupa no Gabinete do Vereador 
Carlos Eduardo Barbosa de Castro Almeida Reis (Dudi).
Art. 2º Determinar ao Departamento de Pessoal do Legislativo que adote 
as providências de praxe para cumprimento desta Portaria.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Publique-se.
Câmara Municipal de Jacareí, 12 de setembro de 2022.

PAULO FERREIRA DA SILVA
(Paulinho dos Condutores)
Presidente

PORTARIA Nº 67/2022, de 12/09/2022
Nomeia, a partir de 19/09/2022, Ana Paula Araújo no cargo em 
comissão de Chefe de Gabinete Parlamentar, lotada no Gabinete do 
Vereador Carlos Eduardo Barbosa de Castro Almeida Reis (Dudi).

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Considerando o ofício de autoria do Vereador Carlos Eduardo Barbosa 
de Castro Almeida Reis (Dudi), protocolado sob PG nº 796/2022;
Observando o disposto no parágrafo único do artigo 10 da Resolução 
nº 740/2022;
De conformidade com o inciso II do artigo 14 da Lei Complementar nº 
13/1993 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jacareí,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear, a partir de 19/09/2022, no cargo em comissão de Chefe 
de Gabinete Parlamentar, Referência 21, com lotação no Gabinete do 
Vereador Carlos Eduardo Barbosa de Castro Almeida Reis (Dudi), Ana 
Paula Araújo, RG nº 29.135.897-4 SSP/SP e CPF nº 252.069.188-30.
Art. 2.º Determinar ao Departamento de Pessoal do Legislativo a adoção 
das providências de praxe para cumprimento desta Portaria.
Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Publique-se.
Câmara Municipal de Jacareí, 12 de setembro de 2022.

PAULO FERREIRA DA SILVA
(Paulinho dos Condutores)
Presidente

PORTARIA Nº 68/2022, de 13/09/2022
Designa RICHARD BLOIS SALGADO para exercer, em caráter de 
substituição temporária e cumulativa, o cargo em comissão de CHEFE 
DE GABINETE PARLAMENTAR no Gabinete do Vereador Abner 
Rodrigues de Moraes Rosa.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ, USANDO 
DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

CONSIDERANDO o Ofício protocolizado sob PG nº 707, de 10/08/2022, 
assinado pelo Vereador Abner, solicitando a substituição temporária da 
servidora Bruna Patrocínio Santos Pereira, que estará em gozo de férias;

CONSIDERANDO os termos do artigo 59 e seguintes da Lei 
Complementar nº 13, de 7 de outubro de 1993 - Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Jacareí,

RESOLVE:

Art. 1º Designar, no período de 20 de setembro de 2022 a  
04 de outubro de 2022, o servidor Richard Blois Salgado para exercer, 
em caráter de substituição temporária e cumulativa, o cargo em comissão 
de Chefe de Gabinete Parlamentar no Gabinete do Vereador Abner 
Rodrigues de Moraes Rosa, em virtude de férias da titular do cargo, a 
servidora Bruna Patrocínio Santos Pereira.

Art. 2º Determinar ao Departamento de Pessoal e Recursos Humanos 
do Legislativo a adoção das providências de praxe para cumprimento 
desta Portaria.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

PUBLIQUE-SE.

Câmara Municipal de Jacareí, 13 de setembro de 2022.

PAULO FERREIRA DA SILVA
(Paulinho dos Condutores)
Presidente

PREGÃO PRESENCIAL nº 10/2022
A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O

Objeto: Aquisição de 05 (cinco) veículos automotores. O 
recebimento e abertura dos envelopes de proposta e documentação será 
no dia 29/09/2022, às 9h (horário de Brasília), no Auditório da Câmara 
Municipal de Jacareí, situada na Praça dos Três Poderes, nº 74, Centro, 
neste Município. O edital detalhado e seus anexos estão disponíveis no 
site www.jacarei.sp.leg.br.

Jacareí, 14 de setembro de 2022.
LUANA SILVÉRIO ALVES
Pregoeira
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PREGÃO PRESENCIAL nº 11/2022
A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O
Objeto: Prestação de serviços de sistema multiusuário em ambiente 
WEB para gravação e recorte de trechos dos trabalhos legislativos 
(ao vivo) utilizando streaming, com função de compartilhamento 
nas redes sociais Youtube, Facebook e Instagram. O recebimento 
e abertura dos envelopes de proposta e documentação será no dia 
03/10/2022, às 9h (horário de Brasília), no Auditório da Câmara Municipal 
de Jacareí, situada na Praça dos Três Poderes, nº 74, Centro, neste 
Município. O edital detalhado e seus anexos estão disponíveis no site 
www.jacarei.sp.leg.br.
Jacareí, 14 de setembro de 2022.
LUANA SILVÉRIO ALVES
Pregoeira

DESPACHO PARA CONHECIMENTO
Pregão Presencial nº 08/2022
Processo nº 3011/2022
A Pregoeira da Câmara Municipal de Jacareí, no uso de suas atribuições, 
torna público que a licitação realizada no dia 13/09/2022, às 09h, na 
modalidade Pregão Presencial nº 08/2022, que objetiva o Contratação 
de empresa especializada na prestação de Serviços de Engenharia 
de Segurança e em Medicina do Trabalho e de Saúde Ocupacional 
e Educação Postural, Orientação Ergonômica e programa de 
Ginástica Laboral para atendimento aos servidores efetivos e 
comissionados, estagiários e vereadores da Câmara Municipal de 
Jacareí, foi considerada DESERTA, tendo em vista que não acudiram 
interessados em participar do certame.
Jacareí, 13 de setembro de 2022.
LUANA SILVÉRIO ALVES
Pregoeira

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO n° 11/2020
Contrato nº: 11/2020
CONTRATADA: DIGSEG SYSTEM SERVIÇOS LTDA ME.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA EM 06 (SEIS) MOTORES 
AUTOMATIZADORES DE PORTÃO E ACESSÓRIOS E 01 (UMA) 
PORTA AUTOMÁTICA.
VALOR TOTAL: R$ 12.160,68 (doze mil, cento e sessenta reais e 
sessenta e oito centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 010101.01.031.0001.2001.0000.3.3.90.
39.00.
VIGÊNCIA: 01/10/2022 a 30/09/2023.
Jacareí, 12 de setembro de 2022.
PAULO FERREIRA DA SILVA
Presidente

EXTRATO DO CONTRATO n° 14/2022
PREGÃO PRESENCIAL nº: 09/2022.
PROCESSO nº: 3014/2022.
CONTRATADA: FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI.
OBJETO: Fornecimento de 19 (dezenove) máquinas de ar condicionado 
e serviço de instalação com material incluso.
VALOR TOTAL: R$ 50.350,00 (cinquenta mil, trezentos e cinquenta 

reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.01.01.01.031.0001.1002.0000.4.4.90
.52
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses contados da assinatura.
Jacareí, 08 de setembro de 2022.
PAULO FERREIRA DA SILVA
Presidente

EDITAL  Nº  008/2022-SL
A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal 
de Jacareí, por intermédio de seu Presidente, Vereador Edgard Sasaki, 
na forma do que dispõe a Resolução nº 617, de 18 de maio de 2001, 
torna público que, no próximo dia 29 (vinte e nove) de setembro de 2022 
(quinta-feira), às 15 (quinze) horas, no Plenário da Câmara Municipal de 
Jacareí, situado na Praça dos Três Poderes, nº 74, Centro, nesta cidade, 
será realizada Audiência Pública para avaliação e demonstração do 
cumprimento das metas fiscais referentes ao quadrimestre maio/junho/
julho/agosto de 2022, em observância ao disposto no § 4° do artigo 9° da 
Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.
Câmara Municipal de Jacareí, 9 de setembro de 2022.
EDGARD SASAKI
Presidente da Comissão Permanente de
Finanças e Orçamento

RESOLUÇÃO N° 743/2022
Altera a Resolução nº 642/2005, de 29/09/2005, que dispõe sobre o 
Regimento Interno da Câmara Municipal de Jacareí, em seu Capítulo 
III, item I, do Expediente, no art. 72, especificamente na alínea V, que 
diz da “leitura das ementas e votação, na ordem de protocolo dos 
Pedidos de Informações”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ APROVA E SEU PRESIDENTE, 
VEREADOR PAULO FERREIRA DA SILVA, PROMULGA A 
SEGUINTE RESOLUÇÃO:
Art. 1º  A alínea V do artigo 72 da Resolução nº 642/2005, de 29 de 
setembro de 2005, que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Jacareí, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 72  O Expediente, primeira fase da Sessão Ordinária, iniciado logo 
após a abertura dos trabalhos, destina-se às seguintes providências, 
pela ordem:
I - ...
II - ...
III - ...
IV - ...
V – leitura das ementas e votação, na ordem de protocolo, dos Pedidos 
de Informações, bem como, em seguida, leitura das respostas do 
Executivo Municipal a Pedidos de Informações formulados.
Art. 2º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Jacareí, 15 de setembro de 2022.
PAULO FERREIRA DA SILVA
Presidente
Autoria do projeto e da emenda: Vereadores Edgard Sasaki, Paulinho 
dos Condutores, Maria Amélia, Paulinho do Esporte, Dudi, Sônia Regina 
Gonçalves (Sônia Patas da Amizade), Abner e Valmir do Parque Meia 
Lua.

FUNDAÇÃO PRÓ-LAR
de Jacareí

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO – ERRATA

ERRATA: Na Portaria nº 72/FPL/2021 publicadas no Boletim Oficial do 
Município nº 1413, de 24 de setembro de 2021, páginas 39.
Onde se lê: 
Artigo 2º - Em atenção ao Relatório Técnico Social de fls. 153-154, 
do expediente Administrativo nº 17330/2019, fica concedido o Auxílio 
Aluguel ao Sr. Wilson Alisson Matias de Andrade, portador do R.G. nº 
53.016.873-X  SSP/SP e C.P.F. nº 504.119.488-22, nos termos do inciso 
II, artigo 4º da Lei Municipal nº 5.033, de 04 de abril de 2007, mediante 
pagamento, no valor de até 8 (oito) VRM’s, atrelado ao valor do contrato 
de locação apresentado, a partir da publicação, por um período de até 
11 (onze) meses;

Leia-se: 
Artigo 2º - Em atenção ao Relatório Técnico Social de fls. 153-154, 
do expediente Administrativo nº 17330/2019, fica concedido o Auxílio 
Aluguel ao Sr. Wilson Alison Matias de Andrade portador do R.G. nº 
53.016.873-X SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 504.119.488-22, 
nos termos do inciso II, artigo 4º da Lei Municipal nº 5.033, de 04 de abril 
de 2007, mediante pagamento, no valor de até 8 (oito) VRM’s, atrelado 
ao valor do contrato de locação apresentado, a partir da publicação, por 
um período de até 12 (doze) meses;

Jacareí, 14 de setembro de 2022.
THULIO CORRÊA D’AVILA
Presidente da Fundação Pró-Lar de Jacareí
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
do Município de Jacareí

Portaria nº 155/2022, de 14/09/2022
ROSSANA VASQUES, Presidente do Instituto de Previdência do 
Município de Jacareí, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
lei:
Resolve:
Art. 1º - CONCEDER aos servidores abaixo relacionados mais 1% 
referente Adicional por Tempo de Serviço, nos termos do artigo 213, da 
Lei Complementar nº 13 de 07/10/93:

MATRIC. NOME    %          A PARTIR DE
3362 Alaor Francisco Bernardes   3          07/09
954 Renata de Souza Santos Esteves 15        30/09

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Jacareí, 14 de setembro de 2022.

ROSSANA VASQUES
Presidente do IPMJ

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO DE CONVÊNIO Nº 
003/003/2019
Convenente: Instituto de Previdência do Município de Jacareí - IPMJ 
Conveniada: Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores 
Municipais da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte 

– Sicoob Cressem

Objeto: terceira prorrogação do Convênio nº 003/2019, que disciplina o 
pagamento para liquidação/amortização das parcelas, de empréstimos 
pessoais ou financiamentos, devidas à Conveniada, mediante 
consignação em folha de pagamento dos servidores, inativos ou 
pensionistas da Convenente, que autorizarem expressamente tal 
procedimento.

Vigência: 12 (doze) meses a partir de 6 de setembro de 2022.

Valor: sem custo para o IPMJ

Data da assinatura: 5 de setembro de 2022

Celebrantes: Rossana Vasques e Tiago Ferreira Teixeira

ERRATA
Extrato publicado no Boletim Oficial nº 1408, em 20/08/2021, pág.62.
Onde se lê:
Extrato do Contrato nº 004/2021, de 11/08/2021
....R$ 16.500,00(dezesseis mil e quinhentos reais).....
Leia-se: 
Extrato do Contrato nº 004/2021, de 11/08/2021
R$ 16.650,00 (dezesseis mil e seiscentos e cinquenta reais).

SERVIÇO AUTÔNOMO 
de Água e Esgoto

PORTARIA Nº 216, DE 06 DE SETEMBRO 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 DAIANE SARA CHAGAS SIMÃO, portadora do 
RG nº 46.006.010-7, matrícula 532015,  Diretora de Departamento 
de Tratamento de Água e Esgoto,  para  responder  interina e 
cumulativamente como Supervisora de Unidade de Tratamento de 
Esgoto, durante período de afastamento médico do titular do cargo, no 
período de 06 de setembro de 2022 a 20 de setembro 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, 06 de setembro de 2022
NELSON GONÇALVES PRIANTI JUNIOR
Presidente do SAAE

PORTARIA Nº 217, DE 12 DE SETEMBRO DE 2022
O Presidente do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí, 
NELSON GONÇALVES PRIANTI JUNIOR, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER, aos servidores públicos, abaixo relacionados, 
licença prêmio por assiduidade, em pecúnia, nos termos dos artigos 119 
e 126, da Lei Complementar nº 13, de 07 de outubro de 1993 (Estatuto 
dos Servidores Públicos do Município de Jacareí):
I   – Adriano de Oliveira Pinheiro, RG. Nº. 18.595.954-4, 90 (noventa) 
dias;

II – Thiago Grande, RG. Nº. 4.712.115-4, 90 (noventa) dias;
III – Zilda Alves da Silva Correa, RG. Nº. 20.206.010-X, 90 (noventa) 
dias;
IV – Amauri Wesley Borges da Fonseca Borati, RG. Nº. 29.105.223-X, 
90 (noventa) dias;
V – Francisco Carlos de Godoy, RG. Nº. 8.989.722-5, 90 (noventa) dias;
VI – Gerson Ribeiro Antonio, RG. Nº. 33.942.517-9, 90 (noventa) dias;
VII – Ismael Moraes de Almeida, RG. Nº. 23.707.716-4, 85 (oitenta e 
cinco) dias;
VIII – Marcelo Monteiro de Barros, RG. Nº. 1.804.742-0, 90 (noventa) 
dias;
IX – Henri Flavio de Paula, RG. Nº. 19.988.381-6, 60 (sessenta) dias;
X – Dilicinio Kelvin Franco de Souza, RG. Nº. 47.295.567-6, 80 (oitenta) 
dias;
XI – Angela Capellup Martins, RG. Nº. 35.871.920-3, 90 (noventa) dias;
XII – Ednaldo de Paula Araujo, RG. Nº. 44.412.907-8, 90 (noventa) dias;
XIII – Daiane Sara Chagas Simão, RG. Nº. 46.006.010-7, 90 (noventa) 
dias;
XIV – Bruno Fontanesi Sant’Anna, RG. Nº. 43.296.769-2, 90 (noventa) 
dias;
XV – Alessandro Gustavo da Silva, RG. Nº. 42.652.842-6, 90 (noventa) 
dias; 
XVI – Camila Anacleto Zonzini, RG. Nº. 46.380.615-3, 75 (setenta e 
cinco) dias;
XVII – Eliane Pinto dos Santos, RG. Nº. 21.640.217-7, 90 (noventa) dias;
XVIII – Janaína Jacinto do Espírito Santo, RG. Nº. 44.462.569-0, 90 
(noventa) dias.

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

Jacareí, 12 de setembro de 2022
NELSON GONÇALVES PRIANTI JUNIOR
Presidente do SAAE
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PORTARIA Nº 218, DE 12 DE SETEMBRO DE 2022
O Sr. Nelson Gonçalves Prianti Junior, Presidente do Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto de Jacareí, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por lei,
RESOLVE:
Art. 1º ACOLHER na sua totalidade o Relatório Final da Sindicância 
nº 006/2022, o qual aponta pela necessidade de abertura de processo 
administrativo disciplinar.
Art. 2º - DETERMINAR ao Departamento Administrativo que tome todas 
as providências que o caso requer.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Jacareí, 12 de setembro de 2022.
NELSON GONÇALVES PRIANTI JUNIOR
Presidente – SAAE de Jacareí

PORTARIA Nº 219, DE 12 DE SETEMBRO 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 AUTORIZAR, em caso de necessidade, sem qualquer gratificação, 
a servidora relacionada abaixo, a dirigir veículos oficiais, respeitada a 
categoria de sua carteira de habilitação:
I – IRENE CRISTINA SARRUF PINHEIRO GARANI, matrícula nº 292022, 
RG nº 116057316, CNH nº 04548858076, ocupante do cargo público de 
provimento efetivo de Engenheiro Químico lotado no Departamento de 
Tratamento de Água e Esgoto.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

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

PORTARIA Nº 220, DE 13 DE SETEMBRO 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,

CONSIDERANDO a informação da Presidente da Comissão Permanente 
de Processo Administrativo I, de que não haveria tempo hábil para 
continuidade dos trabalhos do Processo Administrativo nº 001/2022,
RESOLVE:

Art.  1º - Prorrogar, pelo período de 30 (trinta) dias, o afastamento 
preventivo do indiciado E. S. T., matrícula 62019, sem prejuízo da sua 
remuneração, contados de 19 de setembro de 2022.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

Jacareí, 13 de setembro de 2022.
Nelson Gonçalves Prianti Junior
Presidente do SAAE 

PORTARIA Nº 221, DE 13 DE SETEMBRO 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,

CONSIDERANDO a informação da Presidente da Comissão Permanente 
de Processo Administrativo II, de que não haveria tempo hábil para 
continuidade dos trabalhos do Processo Administrativo nº 002/2022,
RESOLVE:

Art.  1º - Prorrogar, pelo período de 30 (trinta) dias, o afastamento 
preventivo do indiciado E.P.A., matrícula 522012, sem prejuízo da sua 
remuneração, contados de 19 de setembro de 2022.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

Jacareí, 13 de setembro de 2022.
Nelson Gonçalves Prianti Junior
Presidente do SAAE 

PORTARIA Nº 222, DE 13 DE SETEMBRO 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,

CONSIDERANDO a informação da Presidente da Comissão Permanente 
de Processo Administrativo I, de que não haveria tempo hábil para 
continuidade dos trabalhos do Processo Administrativo nº 003/2022,
RESOLVE:

Art.  1º - Prorrogar, pelo período de 30 (trinta) dias, o afastamento 
preventivo da indiciada L. L. J., matrícula 502018, sem prejuízo da sua 
remuneração, contados de 19 de setembro de 2022.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

Jacareí, 13 de setembro de 2022.
Nelson Gonçalves Prianti Junior
Presidente do SAAE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 039/2022 – NOVA DATA.
COM COTA RESERVADA PARA ATENDER A LEI 147/2014 (ME/EPP)
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
ABRAÇADEIRAS DE AÇO INOX.
Valor estimado: R$ 508.924,88
Recebimento dos Lances: às 09h00min do dia 30/09/2022
Informações: Unidade de Licitações e Compras – R. Miguel Leite do 
Amparo, 121 – Centro – Jacareí – SP – fone 12-3954-0200 – Ramais 
1620/ 1637/ 1655 / 1666 e 1673.
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, 14 de setembro de 2022.
Nelson Gonçalves Prianti Junior - Presidente do SAAE Jacareí.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 070/2022.
COM COTA RESERVADA PARA ATENDER A LEI 147/2014 (ME/EPP)
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO ANÉIS, 
ARRUELAS E MANTAS DE BORRACHA PARA VEDAÇÕES DE TUBOS 
E CONEXÕES (DN 40MM, 50MM, 65MM, 75MM, 100MM, 125MM, 
150MM, 200MM, 250MM, 300MM, 350MM, 400MM, 450MM, 500MM, 
600MM, 700MM, 800MM, 900MM, 1000MM).
Valor estimado: R$ 184.580,40
Recebimento dos Lances: às 09h00min do dia 03/10/2022.
Informações: Unidade de Licitações e Compras – R. Miguel Leite do 
Amparo, 121 – Centro – Jacareí – SP – fone 12-3954-0200 – Ramais 
1620 / 1637 / 1655 / 1666 e 1673.
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, 14 de setembro de 2022.
Nelson Gonçalves Prianti Junior - Presidente do SAAE Jacareí.

TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2022 – NOVA DATA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE COLETOR TRONCO DE 
ESGOTO NA RUA ORLANDO HARDT, NO MUNICÍPIO DE JACAREÍ 
– SP.
Recebimento dos envelopes: impreterivelmente até às 09h00min do dia 
05/10/2022.
Credenciamento: às 09h00min, na mesma data e local
Sessão de abertura: após o credenciamento, em ato público.
Valor estimado: R$ 595.869,57
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, 
1637, 1655, 1666 e 1673.
Jacareí, 09 de setembro de 2022.
Nelson Gonçalves Prianti Junior - Presidente do SAAE Jacareí.
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TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2022 – NOVA DATA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 
ESPECIALIZADA PARA SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA EM FERRO FUNDIDO PARA PVC COM FORNECIMENTO 
DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO BAIRRO JARDIM JACINTO - 
JACAREÍ-SP. 
VISITA TÉCNICA OBRIGATÓRIA
Recebimento dos envelopes: impreterivelmente até às 09h00min do dia 
07/10/2022.
Credenciamento: às 09h00min, na mesma data e local
Sessão de abertura: após o credenciamento, em ato público.
Valor estimado: R$ 1.526.723,63
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, 
1637, 1655, 1666 e 1673.
Jacareí, 13 de setembro de 2022.
Nelson Gonçalves Prianti Junior - Presidente do SAAE Jacareí.

TOMADA DE PREÇOS Nº. 008/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO 
DE MATERIAIS DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EM SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, INSERIDA EM REDE DE GRANDE 
PORTE NO BAIRRO SANTA CRUZ DOS LÁZAROS – JACAREÍ/SP.
VISITA TÉCNICA OBRIGATÓRIA
Recebimento dos envelopes: impreterivelmente até às 09h00min do dia 
10/10/2022.
Credenciamento: às 09h00min, na mesma data e local
Sessão de abertura: após o credenciamento, em ato público.
Valor estimado: R$ 1.559.068,42
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, 
1637, 1655, 1666 e 1673.
Jacareí, 13 de setembro de 2022.
Nelson Gonçalves Prianti Junior - Presidente do SAAE Jacareí.

TOMADA DE PREÇOS Nº. 009/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E 
AFASTAMENTO DO ESGOTO SANITÁRIO DA RUA MISSOURI E RUA 
CHIQUINHA SCHURIG, MUNICIPIO DE JACAREÍ-SP.
VISITA TÉCNICA OBRIGATÓRIA
Recebimento dos envelopes: impreterivelmente até às 09h00min do dia 
13/10/2022.
Credenciamento: às 09h00min, na mesma data e local
Sessão de abertura: após o credenciamento, em ato público.
Valor estimado: R$ 1.792.568,98
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, 
1637, 1655, 1666 e 1673.
Jacareí, 13 de setembro de 2022.
Nelson Gonçalves Prianti Junior - Presidente do SAAE Jacareí.

TOMADA DE PREÇOS Nº. 010/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 
ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÕES COMPACTAS 
ELEVATÓRIAS DE ESGOTO NO BAIRRO JARDIM PANORAMA – RUA 
DO LAGO, MUNICÍPIO DE JACAREÍ-SP.
VISITA TÉCNICA OBRIGATÓRIA
Recebimento dos envelopes: impreterivelmente até às 09h00min do dia 
17/10/2022.
Credenciamento: às 09h00min, na mesma data e local
Sessão de abertura: após o credenciamento, em ato público.
Valor estimado: R$ 2.032.158,06
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, 
1637, 1655, 1666 e 1673.
Jacareí, 13 de setembro de 2022.
Nelson Gonçalves Prianti Junior - Presidente do SAAE Jacareí.

CONCORRÊNCIA Nº 004/2022 – NOVA DATA 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E 
AFASTAMENTO DO ESGOTO SANITÁRIO DOS BAIRROS VILA ITA, 
REFORMA NA ELEVATÓRIA DO JARDIM EMÍLIA E ADEQUAÇÃO DO 
RECALQUE DA AV. PENSILVÂNIA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA 
VILA ITA.
VISITA TÉCNICA OBRIGATÓRIA
Recebimento dos envelopes: até as 09h00min do dia 20/10/2022.
Credenciamento: às 09h00min, na mesma data, em ato público.
Sessão de abertura: após o credenciamento.
Valor estimado: R$ 2.962.268,60
Edital: www.saaejacarei.sp.gov.br (LINK “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: 12-3954.0200, Ramais 1620 / 
1637 / 1655 / 1666 / 1673.
Jacareí, 13 de setembro de 2022.
Nelson Gonçalves Prianti Junior - Presidente do SAAE Jacareí.

EXTRATO DE ATA DE RP Nº. 141/2022.
Edital: 052/2022; Mod: Pregão Eletrônico; Contratada: C. Z. ALEXANDRE 
COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS; Objeto: Fornecimento 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).
         R$ 176.990,00;
Vigência: 12 MESES;
Jacareí, 29 de agosto de 2022
Nelson Gonçalves Prianti Junior - Presidente do SAAE – Jacareí.

EXTRATO DE ATA DE RP Nº. 146/2022.
Edital: 052/2022; Mod: Pregão Eletrônico; Contratada: HIDROTAM 
COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA; Objeto: Fornecimento 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).
         R$ 520.052,00;
Vigência: 12 MESES;
Jacareí, 30 de agosto de 2022
Nelson Gonçalves Prianti Junior - Presidente do SAAE – Jacareí.

EXTRATO DE ATA DE RP Nº. 136/2022.
Edital: 051/2022; Mod: Pregão Eletrônico; Contratada: FORTHY – 
TUBOS E CONEXÕES EIRELI; Objeto: Fornecimento DE MATERIAIS 
GALVANIZADOS.
         R$ 51.324,05;
Vigência: 12 MESES;
Jacareí, 23 de agosto de 2022
Nelson Gonçalves Prianti Junior - Presidente do SAAE – Jacareí.

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 149/2022.
Edital: 001/2022; Mod: TOMADA DE PREÇOS; Contratada: GEOTECH 
– CONSTRUÇÃO, ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA; Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO 
DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA LEVANTAMENTOS 
TOPOGRÁFICOS E CADASTRAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA 
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS, OBRAS DE ENGENHARIA 
E DESAPROPRIAÇÕES NO MUNICIPIO DE JACAREI - SP
         R$ 146.333,46;
Vigência: 360 DIAS;
Jacareí, 05 de setembro de 2022
Nelson Gonçalves Prianti Junior - Presidente do SAAE – Jacareí.

EXTRATO DE ATA DE RP Nº. 154/2022.
Edital: 052/2022; Mod: Pregão Eletrônico; Contratada: UNIONE 
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE VÁLVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA; 
Objeto: Fornecimento 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).
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         R$ 8.300,00;
Vigência: 12 MESES;
Jacareí, 01 de setembro de 2022
Nelson Gonçalves Prianti Junior - Presidente do SAAE – Jacareí.

EXTRATO DE ATA DE RP Nº. 148/2022.
Edital: 047/2022; Mod: Pregão Eletrônico; Contratada: VEGATEC 
SOLUÇÕES EM MANUTENÇÃO LTDA; Objeto: Contratação de 
empresa especializada na Prestação de Serviços de MANUTENÇÃO 
EM BOMBAS CENTRÍFUGAS HORIZONTAIS E HELIOCOIDAIS DA 
MARCA IMBIL existente nas dependências do SAAE.
         R$ 1.964.972,31;
Vigência: 12 MESES;
Jacareí, 31 de agosto de 2022
Nelson Gonçalves Prianti Junior - Presidente do SAAE – Jacareí.

EXTRATO DE ATA DE RP Nº. 145/2022.
Edital: 063/2022; Mod: Pregão Eletrônico; Contratada: VEGATEC 
SOLUÇÕES EM MANUTENÇÃO LTDA; Objeto: fornecimento, pela 
CONTRATADA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA MOTORES 
ELÉTRICOS DE INDUÇÃO TRIFÁSICOS ASSÍNCRONOS DE MARCAS 
DIVERSAS.
         R$ 3.619.071,69;
Vigência: 12 MESES;
Jacareí, 30 de agosto de 2022
Nelson Gonçalves Prianti Junior - Presidente do SAAE – Jacareí.

4º ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 213/2019.
Edital: 006/2018; Mod.: Concorrência; Empresa: ALLSAN ENGENHARIA 
E ADMINISTRATAÇÃO LTDA.
Finalidade: Prorrogação do prazo do contrato, a alteração e a inclusão 
de cláusula.
Do prazo: O presente aditivo prorroga o prazo contratual em 12 (doze) 

meses, contados a partir de 17/09/2022 ficando seu término estabelecido 
para o dia 16/09/2023.
Do valor: R$ 1.585.128,65 (um milhão e quinhentos e oitenta e cinco mil 
e cento e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos).
Da alteração de cláusula: Altera o e-mail para envio das Notas Fiscais 
eletrônicas decorrentes da execução contratual.
Da inclusão de cláusula: Passa o contrato nº 213/2019 a observar as 
disposição da lei nº 13.709/2018 – LGPD.
Jacareí, 09 de setembro de 2022.
Nelson Gonçalves Prianti Junior – Presidente do SAAE - Jacareí.

4° ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 038/2019.
Edital: 012/2018; Mod.: Tomada de Preços; Empresa: LUCELIA A. 
FERREIRA E CIA LTDA - ME.
Finalidade: Rerratificar a cláusula “IV – DO VALOR” presente ao 3º 
aditamento ao contrato nº 038/2019, e item 4 do Termo de Referência 
da Contratação.
Jacareí, 08 de setembro de 2022.
Nelson Gonçalves Prianti Junior – Presidente do SAAE - Jacareí.

2° ADITAMENTO AO CONVÊNIO Nº 126/2004.
Finalidade: Inclusão de cláusula.
Da inclusão: Inclui regras de proteção de dados pessoais, nos termos da 
lei nº 13.709/2018 – LGPD.
Jacareí, 12 de julho de 2022.
Nelson Gonçalves Prianti Junior – Presidente do SAAE - Jacareí.

1º ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 009/2022.
Edital: 075/2021; Mod.: Pregão Eletrônico; Empresa: DINACI DE 
LOURDES PEREIRA MARTINS SJCAMPOS EPP.
Finalidade: Promover a supressão do contrato.
Do valor da supressão: R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Jacareí, 13 de setembro de 2022.
Nelson Gonçalves Prianti Junior – Presidente do SAAE - Jacareí.

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY
José Maria de Abreu

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 – REGISTRO DE PREÇOS 
PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA 
USO EM DIVERSOS EVENTOS DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE 
JACAREHY EM 2022/2023
Tendo recebido os autos do procedimento licitatório Nº 002/2022, 
modalidade Pregão Eletrônico, TIPO MENOR PREÇO POR GRUPO, 
HOMOLOGO o resultado do certame já adjudicado pela pregoeira, à 
empresa: 

- SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA - CNPJ 15.072.268/0001-06
-  ITENS 01 e 02, do grupo, nos respectivos valores: R$ 210,00 e R$ 
345,00 a unidade
- VALOR TOTAL R$ 174.600,00

Jacareí, 13 de setembro de 2022. 

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

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 015/FCJ/2022
SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARA CELEBRAR 

TERMO DE COLABORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO CARNAVAL 2023

A Fundação Cultural de Jacarehy - "José Maria de Abreu" torna público 
o presente Edital e faz saber que estará recebendo propostas para 
organização por meio de Termo de Colaboração que tenha por objeto a 
execução do Projeto Carnaval 2023 de Jacareí.

1. PROPÓSITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
1.1 A finalidade do presente Chamamento Público é a seleção de 
propostas para a celebração de parceria com o Município de Jacareí, por 
intermédio da Fundação Cultural de Jacarehy - José Maria de Abreu, por 
meio da formalização de Termo de Colaboração, para a consecução de 
finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência 
de recursos financeiros à Organização da Sociedade Civil (OSC), 
conforme condições estabelecidas neste Edital.
1.2 O procedimento de seleção reger-se-á pela Lei nº 13.019, de 31 de 
julho de 2014, e pelos demais normativos aplicáveis, além das condições 
previstas neste Edital.
1.3 Será selecionada uma proposta, observada a ordem de classificação 

para a celebração do Termo de Colaboração.

2. OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
2.1. O termo de colaboração terá por objeto a concessão de apoio da 
Fundação Cultural de Jacarehy - José Maria de Abreu para a execução 
do Projeto Carnaval 2023 de Jacareí
2.2. Objetivos específicos da parceria:
a) Organizar e intermediar o apoio financeiro às Escolas de Samba;
b) Identificar os beneficiários e registrar os eventos e atividades 
carnavalescos;
c) Difundir, fortalecer a cultura popular e manter viva a identidade cultural 
das Escolas de Samba de Jacareí;
d) Promover a economia criativa relacionada aos eventos festivos 
populares de carnaval;

4. PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO
4.1 Poderão participar deste Edital as Organizações da Sociedade Civil 
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(OSC's), com sede no município de Jacareí, que se enquadrem nas 
definições do art. 2º, inciso I, alíneas "a" e "b" da Lei nº 13.019, de 2014 
(com redação dada pela Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015):
a) entidade privada sem fins lucrativos (associação ou fundação) que não 
distribua entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, 
empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, 
excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções 
de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, 
auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique 
integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma 
imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de 
reserva;
b) as sociedades cooperativas previstas na Lei nº 9.867, de 10 de 
novembro de 1999; as integradas por pessoas em situação de risco 
ou vulnerabilidade pessoal ou social; as alcançadas por programas 
e ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e renda; as 
voltadas para fomento, educação e capacitação de trabalhadores rurais 
ou capacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural; e as 
capacitadas para execução de atividades ou de projetos de interesse 
público e de cunho social;
4.2. Para participar deste Edital, a OSC deverá cumprir as seguintes 
exigências:
a) declarar, conforme modelo constante no Anexo I - Declaração de 
Ciência e Concordância, que está ciente e concorda com as disposições 
previstas no Edital e seus anexos, bem como que se responsabilizam pela 
veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados 
durante o processo de seleção.
4.3. Não é permitida a atuação em rede.

5. REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO 
TERMO DE COLABORAÇÃO
5.1. Para a celebração do Termo de Colaboração, a OSC deverá atender 
aos seguintes requisitos:
a) ter objetivos estatutários ou regimentais voltados à promoção de 
atividades e finalidades de relevância pública e social, bem como 
compatíveis com o objeto do instrumento a ser pactuado (art. 33, caput, 
inciso I, e art. 35, caput, inciso III, da Lei nº 13.019, de 2014).
b) ser regida por normas de organização interna que prevejam 
expressamente que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo 
patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica de igual 
natureza que preencha os requisitos da Lei nº 13.019, de 2014, e cujo 
objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta (art. 
33, caput, inciso III, Lei nº 13.019, de 2014).
c) ser regida por normas de organização interna que prevejam, 
expressamente, escrituração de acordo com os princípios fundamentais 
de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade (art. 33, 
caput, inciso IV, Lei nº 13.019, de 2014);
d) possuir, no momento da apresentação do plano de trabalho, no 
mínimo 01 (um) ano de existência, com cadastro ativo, comprovados por 
meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ (art. 
33, caput, inciso V, alínea "a", da Lei nº 13.019, de 2014);
e) possuir experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto 
da parceria ou de natureza semelhante, a ser comprovada no momento 
da apresentação do plano de trabalho;
f) possuir instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento 
do objeto da parceria e o cumprimento das metas estabelecidas ou, 
alternativamente, prever a sua contratação ou aquisição com recursos 
da parceria, a ser atestado mediante declaração do representante legal 
da OSC, conforme Anexo II - Declaração sobre Instalações e Condições 
Materiais. Não será necessária a demonstração de capacidade 
prévia instalada, sendo admitida a aquisição de bens e equipamentos 
ou a realização de serviços de adequação de espaço físico para o 
cumprimento do objeto da parceria, caso seja necessário;
g) apresentar certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, 
de contribuições, de dívida ativa e trabalhista;
h) apresentar certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de 
registro civil ou cópia do estatuto registrado e eventuais alterações ou, 
tratando-se de sociedade cooperativa, certidão simplificada emitida por 
junta comercial;
i) apresentar cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual, bem 
como relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, conforme 
estatuto, com endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, 
número e órgão expedidor da carteira de identidade;
j) comprovar que funciona no endereço declarado pela Entidade, por 

meio de cópia de documento hábil, a exemplo de conta de consumo ou 
contrato de locação (art. 34, caput, inciso VII, da Lei nº 13.019, de 2014);
5.2. Ficará impedida de celebrar o Termo de Colaboração, a OSC que:
a) não seja do município de Jacareí e não esteja regularmente constituída 
ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no território nacional 
(art. 39, caput, inciso I, da Lei nº 13.019, de 2014);
b) esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente 
celebrada (art.  39, caput, inciso II, da Lei nº 13.019, de 2014);
c) tenha, em seu quadro de dirigentes, membro de Poder ou do 
Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração 
pública municipal, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges, 
companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até 
o segundo grau, exceto em relação às entidades que, por sua própria 
natureza, sejam constituídas pelas autoridades referidas. Não são 
considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos 
e de políticas públicas (art. 39, caput, inciso III e §§ 5º e 6º, da Lei nº 
13.019, de 2014);
d) tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos 
últimos 05 (cinco) anos, exceto se for sanada a irregularidade que 
motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente imputados, 
ou for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição, ou, ainda, a 
apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com 
efeito suspensivo (art. 39, caput, inciso IV, da Lei nº 13.019, de 2014);
e) tenha sido punida, pelo período que durar a penalidade, com 
suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a administração, com declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a administração pública, com a sanção prevista no inciso II 
do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014, ou com a sanção prevista no inciso 
III do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014 (art. 39, caput, inciso V, da Lei nº 
13.019, de 2014);
f) tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por 
Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em 
decisão irrecorrível, nos últimos 08 (oito) anos (art. 39, caput, inciso VI, 
da Lei nº 13.019, de 2014); ou
g) tenha entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias 
tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho 
de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, 
nos últimos 08 (oito) anos; que tenha sido julgada responsável por falta 
grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de 
confiança, enquanto durar a inabilitação; ou que tenha sido considerada 
responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos 
estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de 
junho de 1992 (art. 39, caput, inciso VII, da Lei nº 13.019, de 2014).

6. COMISSÃO DE SELEÇÃO
6.1 A Comissão de Seleção é o órgão colegiado destinado a processar 
e julgar o presente chamamento público, a ser constituída na forma da 
legislação em vigor, previamente à etapa de avaliação das propostas, a 
ser definida por escolha exclusiva da Fundação Cultural de Jacarehy - 
JMA.
6.2 Deverá se declarar impedido membro da Comissão de Seleção que 
tenha participado, nos últimos 05 (cinco) anos, contados da publicação 
do presente Edital, como associado, cooperado, dirigente, conselheiro 
ou empregado de qualquer OSC participante do chamamento público, 
ou cuja atuação no processo de seleção configure conflito de interesse, 
nos termos da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 (art. 27, §§ 2º e 3º, 
da Lei nº 13.019, de 2014).
6.3 A declaração de impedimento de membro da Comissão de Seleção 
não obsta a continuidade do processo de seleção. Configurado o 
impedimento, o membro impedido deverá ser imediatamente substituído 
por membro que possua qualificação equivalente à do substituído, sem 
necessidade de divulgação de novo Edital (art. 27, §§ 1º a 3º, da Lei nº 
13.019, de 2014).
6.4 Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá 
solicitar assessoramento técnico de especialista que não seja membro 
desse colegiado.
6.5 A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, 
diligências para verificar a autenticidade das informações e documentos 
apresentados pelas entidades concorrentes ou para esclarecer dúvidas 
e omissões. Em qualquer situação, devem ser observados os princípios 
da isonomia, da impessoalidade e da transparência.

7. DA FASE DE SELEÇÃO

7.1 A fase de seleção observará as seguintes etapas:
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Tabela 1

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA DATAS

01 Publicação do Edital de Chamamento Público 16/09

2 Envio das propostas pelas OSC’s 16/10 a 20/10

3 Etapa competitiva de avaliação das propostas pela Comissão de Seleção 20/10 a 21/10

4 Divulgação do resultado preliminar 24/10

5 Interposição de recursos contra a interposição preliminar 24/10 a 28/10

6 Análise dos recursos pela Comissão de Seleção 31/10 a 02/11

7 Homologação e divulgação do resultado definitivo da fase de seleção, com divulgação das decisões recursais 
proferidas(se houver) 04/11

7.2 Conforme exposto adiante, a verificação do cumprimento dos 
requisitos para a celebração da parceria (arts. 33 e 34 da Lei nº 13.019, 
de 2014) e a não ocorrência de impedimentos para a celebração da 
parceria (art. 39 da Lei nº 13.019, de 2014) é posterior à etapa competitiva 
de julgamento das propostas, sendo exigível apenas a OSC selecionada 
mais bem classificada, nos termos do art. 28 da Lei no 13.019, de 2014.

7.3 Etapa 1: Publicação do Edital de Chamamento Público:
7.3.1 O presente Edital será divulgado no Boletim Oficial do Município e 
na página eletrônica da Fundação Cultural de Jacareí - José Maria de 
Abreu, www.fundacaocultural.com.br, com prazo mínimo de 30 (trinta) 
dias para a apresentação das propostas, contado da data de publicação 
do Edital.

7.4 Etapa 2: Envio da proposta pela OSC:
7.4.1 As propostas deverão ser encaminhadas em envelope fechado e 
com identificação da instituição proponente e meios de contato, com a 
inscrição "Proposta - Edital de Chamamento Público nº 015/FCJ/2022 
- Projeto Carnaval 2023 de Jacareí-SP", e entregues pessoalmente na 
Fundação Cultural de Jacareí, no seguinte endereço:
- Avenida José Cristóvão Arouca, n.º 40, Centro, Jacareí-SP, de segunda 
a sexta - feira, no horário das 00:09hs às 16:30hs.
7.4.2 Na hipótese do subitem anterior, a proposta, em uma única 
via impressa, deverá ter todas as folhas rubricadas e numeradas 
seqüencialmente e, ao final, ser assinada pelo representante legal da 
OSC proponente. Também deve ser entregue uma cópia em versão 

digital (CD ou pen drive) em formato digital "DOC" da proposta.
7.4.3 Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma 
outra será recebida,
7.4.4 As propostas serão apresentadas conforme Formulário Padrão 
Simplificado constante do Anexo VIII devendo a OSC apresentá-
la junto com os demais anexos previstos neste Edital, ficando os 
demais documentos comprobatórios e aqueles descritos no item 5.1 
supra exigidos apenas em caso de ser a OSC declarada vencedora e 
convocada para celebração da parceria;

7.5 Etapa 3: Etapa competitiva de avaliação das propostas pela 
Comissão de Seleção:
7.5.1 Nesta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, a Comissão de 
Seleção analisará as propostas apresentadas pelas OSC's concorrentes. 
A análise e o julgamento de cada proposta serão realizados pela 
Comissão de Seleção, que terá total independência técnica para exercer 
seu julgamento.
7.5.2 A Comissão de Seleção terá o prazo estabelecido na Tabela 1 
para conclusão do julgamento das propostas e divulgação do resultado 
preliminar do processo de seleção, podendo tal prazo ser prorrogado, de 
forma devidamente justificada, por até mais 30 (trinta) dias.
7.5.3 As propostas deverão conter informações que atendem aos 
critérios de julgamento  estabelecidos na Tabela 2 abaixo, observado o 
contido no Anexo V - Referências para Colaboração.
7.5.4 A avaliação individualizada e a pontuação serão feitas com base 
nos critérios de julgamento apresentados no quadro a seguir:

Tabela 2

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO METODOLOGIA DE PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO 
MÁXIMA POR ITEM

(A)Informações sobre ações a serem 
executadas, e detalhamento das Escolas de 
Samba vinculas à ENTIDADE

-Grau pleno de atendimento(4 pontos)

-Grau satisfatório de atendimento (2 pontos)

-O não atendimento ou atendimento insatisfatório ( 0 pontos)

Obs: a atribuição de nota zero neste critério implica eliminação 
da proposta por força do art 16,§2º, incisos II e III do Decreto nº 
8.726/2016

4,0

(B) Adequeção da proposta aos objetivos da 
política do plano, do programa ou da ação em 
que se insere a parceria

-Grau pleno de adequação (2 pontos)

-Grau satisfatório de adequação(1 ponto)

-O não atendimento ou atendimento insatisfatório ( 0 pontos)

Obs: a atribuição de nota zero neste critério implica eliminação da 
proposta por força do caput do  art 27 da Lei nº 13.019/2014 c/c art 9º, 
§2º , inciso I do Decreto nº 8.726/2016

2,0

(C) Descrição da realidade objeto da parceria 
e do nexo entre essa realidade, e a atividade 
ou projeto proposto

-Grau pleno de descrição(1 ponto)

-Grau satisfatório de descrição ( 0,5 pontos)

-O não atendimento ou atendimento insatisfatório(0,0 pontos)

Obs: a atribuição de nota zero neste critério implica eliminação da 
proposta por força do art 16,§2º, incisos I do Decreto nº 8.726/2016

1,0
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(D)Adequação da proposta ao valor de 
referência constante no edital, com menção 
expressa ao valor total da proposta

-O valor global da proposta é, pelo menos , 10%(dez por cento) mais 
baixo do que o valor de referência (1,0)

-O valor global proposto é igual ou até 10%(Dez por cento)exclusive, 
mais baixo do que o valor total de referência(0,5)

-O valor global proposto é superior ao valor de referência(0,0)

Obs: A atribuição de nota zero neste critério NÃO implica na eliminação 
da proposta, haja vista que nos termos de colaboração, o valor 
estimado pela administração pública é apenas uma referência, não um 
teto.

1,0

(E)Capacidade técnica-operacional da 
instituição proponente, por meio de 
experiência informada no portfólio de 
realização na gestão de atividades, ou 
projetos relacionados ao objeto da parceria ou 
de natureza semelhante

-Grau pleno de capacidade técnico-operacional(2,0)

-Grau satisfatório de capacidade técnico-operacional (1,0)

-O não atendimento ou o atendimento insatisfatório do requisito de 
capacidade técnico-operacional(0,0)

Obs: a atribuição da nota zero neste critério implica eliminação da 
proposta por falta de capacidade técnicae operacional da OSC art 33, 
caput, inciso V, alínea C, da Lei nº 13.019/2014

2,0

PONTUAÇÃO MÁXIMA GLOBAL 10,0

7.5.5 A falsidade de informações nas propostas, sobretudo com 
relação ao critério de julgamento, deverá acarretar a eliminação da 
proposta, podendo ensejar, ainda, a aplicação de sanção administrativa 
contra a instituição proponente e comunicação do fato às autoridades 
competentes, inclusive para apuração do cometimento de eventual 
crime.

7.5.6. O proponente deverá descrever minuciosamente as experiências 
relativas ao critério de julgamento (E), informando as atividades 
ou projetos desenvolvidos, sua duração, financiador(es), local ou 
abrangência, beneficiários, resultados alcançados, dentre outras 
informações que julgar relevantes. A comprovação documental de tais 
experiências dar-se- á nas Etapas 1 a 3 da fase de celebração, sendo 
que qualquer falsidade ou fraude na descrição das experiências ensejará 
as providências indicadas no subitem anterior.

7.5.7 Serão eliminadas aquelas propostas:

a) cuja pontuação total for inferior a 3,0 (três) pontos;

b) que estejam em desacordo com o Edital; ou
c) com valor incompatível com o objeto da parceria, a ser avaliado pela 
Comissão de Seleção, e de eventuais diligências complementares, que 
ateste a inviabilidade econômica e financeira da proposta, inclusive à luz 
do orçamento disponível.

7.5.8 As propostas não eliminadas serão classificadas, em ordem 
decrescente, de acordo com a pontuação total obtida com base na 
Tabela 2, assim considerada a média aritmética das notas lançadas por 
cada um dos membros da Comissão de Seleção, em relação a cada um 
dos critérios de julgamento.

7.5.9 No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate 
será feito com base na maior pontuação obtida no critério de julgamento 
(E). Persistindo a situação de igualdade, o desempate será feito com 
base na maior pontuação obtida, sucessivamente, nos critérios de 
julgamento (A), (B) e (D). Caso essas regras não solucionem o empate, 
será considerada vencedora a entidade com mais tempo de constituição 
e, em último caso, a questão será decidida por sorteio.

7.5.10 Será obrigatoriamente justificada a seleção de proposta que não 
for a mais adequada ao valor de referência constante do chamamento 
público, levando-se em conta a pontuação total obtida e a proporção 
entre as metas e os resultados previstos em relação ao valor proposto 
(art. 27, §5o, da Lei no 13.019, de 2014).

7.6 Etapa 4: Divulgação do resultado preliminar. A Fundação Cultural 
de Jacarehy-JMA divulgará o resultado preliminar do processo de seleção 
na página do sítio oficial, assim como no Boletim Oficial do Município.

7.7 Etapa 5: Interposição de recursos contra o resultado preliminar. 

Haverá fase recursal após a divulgação do resultado preliminar do 
processo de seleção.

7.7.1 Os participantes que desejarem recorrer contra o resultado 
preliminar deverão apresentar recurso administrativo, no prazo de 05 
(cinco) dias corridos, contado da publicação da decisão, ao colegiado 
que a proferiu, sob pena de preclusão. Não será conhecido recurso 
interposto fora do prazo.

7.7.2 É assegurado aos participantes obter cópia dos elementos dos 
autos indispensáveis à defesa de seus interesses, preferencialmente por 
via eletrônica, arcando somente com os devidos custos.

7.7.3 Interposto recurso, a Comissão de Seleção dará ciência dele para 
os demais interessados para que, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, 
contados imediatamente após o encerramento do prazo recursal, 
apresentem contra-razões, se desejarem.

7.8.Etapa 6: Análise dos recursos pela Comissão de Seleção:

7.8.1 Havendo recursos, a Comissão de Seleção os analisará.

7.8.2 Recebido o recurso, a Comissão de Seleção poderá reconsiderar 
sua decisão no prazo de 02 (dois) dias corridos, contados do fim do 
prazo para recebimento das contra-razões, ou, dentro desse mesmo 
prazo, encaminhar o recurso ao Presidente da Fundação Cultural de 
Jacarehy - JMA com as informações necessárias à decisão final.

7.8.3 A decisão final do recurso, devidamente motivada, deverá ser 
proferida no prazo máximo de 02 (dois) dias corridos, contado do 
recebimento do recurso ou das contra-razões, se apresentadas..

7.8.4 Na contagem dos prazos, inclui-se o dia do início e inclui-se o do 
vencimento. Os prazos se iniciam e expiram exclusivamente em dia útil 
no âmbito do órgão ou entidade responsável pela condução do processo 
de seleção.

7.8.5 O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento.

7.9. Etapa 7: Homologação e publicação do resultado definitivo 
da fase de seleção, com divulgação das decisões de eventuais 
recursos apresentados. Após o julgamento dos recursos ou o 
transcurso do prazo sem interposição de recurso, a Fundação Cultural 
de Jacarehy - JMA homologará e divulgará, no seu sítio eletrônico oficial 
(www.fundacaocultural.com.br) e no Boletim Oficial do Município, as 
decisões recursais proferidas e o resultado definitivo do processo de 
seleção.

7.9.1 A homologação não gera direito para a OSC à celebração da 
parceria (art. 27, §6o, da Lei no 13.019, de 2014).

http://www.fundacaocultural.com.br/
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7.9.2 Após o recebimento e julgamento das propostas, havendo uma 
única entidade com proposta classificada (não eliminada), e desde que 
atendidas as exigências deste Edital, a Fundação Cultural de Jacarehy 
-JMA poderá dar prosseguimento ao processo de seleção e convocá-la 
para iniciar o processo de celebração.

8 DA FASE DE CELEBRAÇÃO

8.1 A fase de celebração observará as seguintes etapas até a assinatura 
do instrumento de parceria, qual seja o Termo de Colaboração:

Tabela 3

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA

1 Convocação da OSC selecionada para apresentação do plano de trabalho e comprovação do atendimento dos requisitos para a 
celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais

2 Ajustes no plano de trabalho e regularização de documentação de necessário

3 Publicação do extrato do Termo de Colaboração no Boletim Oficial do Município

8.2. Etapa 1: Convocação da OSC: Convocação da OSC selecionada 
para apresentação do plano de trabalho e comprovação do atendimento 
dos requisitos para celebração da parceria e de que não incorre nos 
impedimentos (vedações) legais. Para a celebração da parceria, a 
administração pública municipal convocará a OSC selecionada.

8.2.1 Por meio do plano de trabalho, a OSC selecionada deverá apresentar 
o detalhamento da proposta submetida e aprovada no processo de 
seleção, com todos os pormenores exigidos pela legislação, observados 
os Anexos IV - Modelo de Plano de Trabalho e V - Referências para 
Colaboração.

8.2.2. O plano de trabalho deverá conter, no mínimo, os seguintes 
elementos:

a) a descrição da realidade objeto da parceria, devendo ser demonstrado 
o nexo com a atividade ou o projeto e com as metas a serem atingidas;

b) a descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas;

c) a forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento 
das metas a eles atreladas; 

d) a definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do 
cumprimento das metas; 

e) a previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem realizadas 
na execução das ações, incluindo os encargos sociais e trabalhistas e 
a discriminação dos custos diretos e indiretos necessários à execução 
do objeto;

f) os valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso; 
e

g) as ações que demandarão pagamento em espécie, quando for o caso.

8.2.3 Além da apresentação do plano de trabalho, a OSC selecionada 
deverá comprovar o cumprimento dos requisitos previstos no inciso I do 
caput do art. 2.º, nos incisos I a V do caput do art. 33 e nos incisos II a 
VII do caput do art. 34 da Lei no 13.019, de 2014, e a não ocorrência de 
hipóteses que incorram nas vedações de que trata o art. 39 da referida 
Lei, que serão verificados por meio da apresentação dos seguintes 
documentos:

I - cópia do estatuto registrado e suas alterações, em conformidade com 
as exigências previstas no art. 33 da Lei no 13.019, de 2014;

II - comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - 
CNPJ, emitido no sítio eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal 
do Brasil, para demonstrar que a OSC existe há, no mínimo, 01 (um) ano 
com cadastro ativo, por força do artigo 33, inciso V, alínea "a" da Lei n.º 
13.019/2014;

III - comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da 
parceria ou de objeto de natureza semelhante de, no mínimo, 01 (um) 
ano de capacidade técnica e operacional, podendo ser admitidos, sem 
prejuízo de outros:

a) instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da 
administração pública, organismos internacionais, empresas ou outras 

organizações da sociedade civil;

b) relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas;

c) publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento, 
realizadas pela Organização da Sociedade Civil ou a respeito dela;

d) currículos profissionais de integrantes da Organização da Sociedade 
Civil, sejam dirigents, conselheiros, associados, cooperados, 
empregados, entre outros;

e) declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no 
desenvolvimento de atividades ou projetos relacionados ao objeto da 
parceria ou de natureza semelhante, emitidas por órgãos públicos, 
instituições de ensino, redes, organizações da sociedade civil, 
movimentos sociais, empresas públicas ou privadas, conselhos, 
comissões ou comitês de políticas públicas;

f) prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela OSC;    

IV - Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários 
Federais e à Dívida Ativa da União;

V - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - CRF/FGTS;

VI - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

VII – Certidão Negativa de Débito Tributários da Fazenda Estadual 
(expedida pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo);

VIII – Certidão Negativa de Débitos Tributários da Fazenda Municipal 
(MOBILIÁRIOS);

IX - Relação nominal atualizada dos dirigentes da OSC, conforme 
o estatuto, com endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, 
número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro 
no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF de cada um deles, conforme 
Anexo III (Declaração, e Relação dos Dirigentes da Entidade);

X - cópia de documento que comprove que a OSC funciona no endereço 
por ela declarado, como conta de consumo ou contrato de locação;

XI - declaração do representante legal da OSC com informação de que a 
organização e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações 
previstas no art. 39 da Lei no 13.019, de 2014, as quais deverão estar 
descritas no documento, conforme modelo no Anexo VI - Declaração da 
Não Ocorrência de Impedimentos;

XII - declaração do representante legal da OSC sobre a existência de 
instalações e outras condições materiais da organização ou sobre a 
previsão de contratar ou adquirir com recursos da parceria, conforme 
Anexo II - Declaração sobre Instalações e Condições Materiais;

XIII – declaração do tempo de existência da OSC, nos termos do artigo 
33, inciso V, alínea "a" da Lei n.º 13.019/2014;

XIV – declaração de que as exigências contidas nos incisos II, III, VI 
e VII do artigo 34 da Lei n.º 13.019/2014 foram cumpridas e que a 
documentação pertinente se encontra à disposição do Tribunal de 
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Contas do Estado para verificação;

XV – declaração atualizada acerca da existência no quadro diretivo da 
OSC de agentes políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou 
de dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, 
bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o 
segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade;    

XVI – declaração de que não haverá contratação ou remuneração de 
servidores ou empregado público;

XVII – declaração de que não haverá contratação ou remuneração a 
qualquer título, pela OSC, com os recursos repassados, de servidor ou 
empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão 
ou função de confiança de órgão ou entidade da Administração Pública 
Municipal, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou 
parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade;

XVIII – declaração da OSC de manter e movimentar os recursos em 
conta bancária específica, observado o disposto no artigo 51 da Lei n.º 
13.019/2014;      

XIX - declaração do representante legal da OSC de que trata o art. 27 do 
Decreto no 8.726, de 2016, conforme Anexo III - Declaração e Relação 
dos Dirigentes da Entidade; e

8.2.4 Serão consideradas regulares as certidões positivas com efeito de 
negativas, no caso das certidões previstas nos incisos IV, V e VI logo 
acima.

8.2.5 O plano de trabalho e os documentos comprobatórios do 
cumprimento dos requisitos impostos nesta Etapa serão apresentados 
deverão ser entregues pessoalmente no endereço informado no item 
7.4.1 deste Edital.

8.3. Etapa 2: Ajustes no plano de trabalho e regularização de 
documentação, se necessário:

8.3.1 Caso se verifique irregularidade formal nos documentos 
apresentados ou constatado evento que impeça a celebração, a OSC 
será comunicada do fato e instada a regularizar sua situação, sob pena 
de não celebração da parceria.

8.3.2 Caso seja constatada necessidade de adequação no plano de 
trabalho enviado pela OSC, a Fundação Cultural de Jacarehy - JMA 
solicitará a realização de ajustes e a OSC deverá fazê-lo no prazo 
assinalado pela Fundação Cultural de Jacrehy - JMA.

8.6. Etapa 3: Publicação do extrato do termo de colaboração 
no Diário Oficial do Município. O Termo de Colaboração somente 
produzirá efeitos jurídicos após a publicação do respectivo extrato no 
meio oficial de publicidade da administração pública (art. 38 da Lei n.º 
13.019 de 2.014).

9. PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR PREVISTO PARA A 
REALIZAÇÃO DO OBJETO

9.1 Os créditos orçamentários necessários ao custeio de despesas 
relativas ao presente Edital são provenientes da seguinte dotação 
orçamentária:

0501.13.392.0013.2199.3.3.50.43.00 - ficha 47 (Subvenção Social)
9.2 O valor total de recursos disponibilizados será de R$ 500.000,00 
(quinhentos mil reais);

9.3 O valor de referência para a realização do objeto do Termo de 
Colaboração é de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), conforme 
disposto no Anexo V - Referências para Colaboração. O exato valor a 
ser repassado será definido no Termo de Colaboração, observada a 
proposta apresentada pela OSC selecionada.

9.4 As liberações de recursos obedecerão ao cronograma de desembolso.

9.5 Nas contratações e na realização de despesas e pagamentos em 
geral efetuados com recursos da parceria, a OSC deverá observar o 
instrumento de parceria e a legislação regente, em especial o disposto 
nos incisos XIX e XX do art. 42, nos arts. 45 e 46 da Lei no 13.019, de 

2014. É recomendável a leitura integral dessa legislação, não podendo a 
OSC ou seu dirigente alegar, futuramente, que não a conhece, seja para 
deixar de cumpri-la, seja para evitar as sanções cabíveis.

9.6 Todos os recursos da parceria deverão ser utilizados para satisfação 
de seu objeto, sendo admitidas, dentre outras despesas previstas e 
aprovadas no plano de trabalho (art. 46 da Lei no 13.019, de 2014):

a) remuneração da equipe encarregada da execução do plano de 
trabalho, inclusive de pessoal próprio da OSC, durante a vigência da 
parceria, compreendendo as despesas com pagamentos de impostos, 
contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, 
férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias 
e demais encargos sociais e trabalhistas;

b) diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos 
casos em que a execução do objeto da parceria assim o exija;

c) custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a 
proporção em relação ao valor total da parceria (aluguel, telefone, 
assessoria jurídica, contador, água, energia, dentre outros); e

d) aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à 
consecução do objeto e serviços de adequação de espaço físico, desde 
que necessários à instalação dos referidos equipamentos e materiais.

9.7 É vedado remunerar, a qualquer título, com recursos vinculados à 
parceria, servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça 
cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade 
da administração pública municipal, celebrante, ou seu cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica ou 
na Lei de Diretrizes Orçamentárias Municipal.

9.10 Eventuais saldos financeiros remanescentes dos recursos públicos 
transferidos, inclusive os provenientes das receitas obtidas das 
aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à Fundação Cultural 
de Jacarehy - JMA por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou 
extinção da parceria, nos termos do art. 52 da Lei no 13.019, de 2014.

9.11 O instrumento de parceria será celebrado de acordo com a 
disponibilidade orçamentária e financeira, respeitado o interesse público e 
desde que caracterizadas a oportunidade e conveniência administrativas. 
A seleção de propostas não obriga a administração pública a firmar o 
instrumento de parceria com quaisquer dos proponentes, os quais não 
têm direito subjetivo ao repasse financeiro.

10. CONTRAPARTIDA

10.1 Não será exigida qualquer contrapartida da OSC selecionada, 
estando facultado à OSC apresentá-la.

11 DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1 O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico 
oficial do(a) Fundação Cultural de Jacarehy - JMA na internet (www.
fundacaocultural.com.br) com prazo mínimo de 30 (trinta) dias para a 
apresentação das propostas, contado da data de publicação do Edital.

11.2 Qualquer pessoa poderá impugnar e pedir esclarecimentos sobre 
o presente Edital, com antecedência mínima de 02 (dois) dias da data-
limite para envio das propostas, por petição dirigida ou protocolada 
no endereço informado no subitem 7.4.1 deste Edital. A resposta às 
impugnações caberá ao Presidente da Fundação Cultural de Jacarehy - 
JMA, no mesmo prazo de 02 (dois) dias.

11.3 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem 
os prazos previstos no Edital. As respostas às impugnações e os 
esclarecimentos prestados serão juntados nos autos do processo de 
Chamamento Público e estarão disponíveis para consulta por qualquer 
interessado.

11.4 Eventual modificação no Edital, decorrente das impugnações ou dos 
pedidos de esclarecimentos, ensejará divulgação pela mesma forma que 
se deu o texto original, alterando-se o prazo inicialmente estabelecido 
somente quando a alteração afetar a formulação das propostas ou o 
princípio da isonomia.
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11.5 A Fundação Cultural de Jacarehy – JMA resolverá os casos 
omissos e as situações não previstas no presente Edital, observadas as 
disposições legais e os princípios que regem a administração pública.

11.6 A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado por 
interesse público ou anulado, no todo ou em parte, por vício insanável, 
sem que isso implique direito a indenização ou reclamação de qualquer 
natureza.

11.7 O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das 
informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer 
fase do Chamamento Público. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas poderá 
acarretar a eliminação da proposta apresentada, a aplicação das 
sanções administrativas cabíveis e a comunicação do fato às autoridades 
competentes, inclusive para apuração do cometimento de eventual 
crime. Além disso, caso a descoberta da falsidade ou inverdade ocorra 
após a celebração da parceria, o fato poderá dar ensejo à rescisão do 
instrumento, rejeição das contas e/ou aplicação das sanções de que 
trata o art. 73 da Lei no 13.019, de 2014.

11.8 A Fundação Cultural de Jacarehy - JMA não cobrará das Entidades 
concorrentes taxa para participar deste Chamamento Público.

11.7 Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e 
quaisquer outras despesas correlatas à participação no Chamamento 
Público serão de inteira responsabilidade das Entidades concorrentes, 
não cabendo nenhuma remuneração, apoio ou indenização por parte da 
administração pública.

11.8 O presente Edital terá vigência de 1 (um) ano a contar da data da 
homologação do resultado definitivo. Assim, a OSC cuja proposta já foi 
classificada e selecionada poderá ser convocada para celebração em 
exercício posterior, obedecida a ordem de classificação, desde que haja 
disponibilidade e dotação orçamentária no exercício da celebração, sem 
necessidade de realização de novo chamamento público.

11.9. Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte 
integrante:

Anexo I - Declaração de Ciência e Concordância;

Anexo II - Declaração sobre Instalações e Condições Materiais

Anexo III - Declaração e Relação dos Dirigentes da Entidade;

Anexo IV – Modelo de Plano de Trabalho;

Anexo V - Referências para Colaboração;

Anexo VI - Declaração da Não Ocorrência de Impedimentos;

Anexo VII - Minuta do Termo de Colaboração;

Anexo VIII - Formulário Padrão Simplificado para apresentação das 
propostas;
Anexo IX - Repasses ao Terceiro Setor - Termo de Ciência e de 
Notificação - Termo de Colaboração/Fomento

 Jacareí, 14 de setembro de 2022.  

GUILHERME AUGUSTO DE CAMPOS MENDICELLI
Presidente da Fundação Cultural de Jacareí
"José Maria de Abreu"

ANEXO I
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

Declaro que a ____________________________[identificação da 
organização da sociedade civil - OSC] está ciente e concorda com as 
disposições previstas no Edital de Chamamento Público n.º .........../2022 
e em seus anexos, bem como que se responsabiliza, sob as penas 
da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos 
apresentados durante o processo de seleção.

Jacareí, ____ de ______________ de 2022.

...........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)

ANEXO II
DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES MATERIAIS

Declaro, em conformidade com o art. 33, caput, inciso V, alínea "c", da 
Lei no 13.019,de 2014, que a ______________________________ 
[identificação da organização da sociedade civil - OSC]:dispõe de 
instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das 
atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas 
estabelecidas,

(OU)
- pretende contratar ou adquirir com recursos da parceria as condições 
materiais para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos 
na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas.
(OU)
-dispõe de instalações e outras condições materiais para o 
desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e 
o cumprimento das metas estabelecidas, bem como pretende, ainda, 
contratar ou adquirir com recursos da parceria outros bens para tanto.

OBS: A organização da sociedade civil adotará uma das três redações 
acima, conforme a sua situação. A presente observação deverá ser 
suprimida da versão final da declaração.

Jacareí, ____ de ______________ de 2022.

...........................................................................................

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)

ANEXO III
DECLARAÇÃO E RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE

Declaro para os devidos fins, em nome da 
_______________________________ [identificação da organização da 
sociedade civil - OSC], que:

-Não há no quadro de dirigentes abaixo identificados:
 
a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou 
entidade da administração pública federal;

b) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o segundo grau, das pessoas mencionadas na alínea "a".

Observação: a presente vedação não se aplica às entidades que, pela 
sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades ora referidas 
(o que deverá ser devidamente informado e justificado pela OSC), 
sendo vedado que a mesma pessoa figure no instrumento de parceria 
simultaneamente como dirigente e administrador público (art. 39, §5o, da 
Lei no 13.019, de 2014);

RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE

RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES DA 
ENTIDADE

Nome do dirigente e 
cargo que ocupa na 
OSC

Carteira de Identidade 
, órgão expedidor, e 
CPF

Endereço residencial, 
telefone, e e-mail

-Não contratará com recursos da parceria, para prestação de serviços, 
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servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em 
comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da administração 
pública federal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em 
linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as 
hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias;

-Não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados:

a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou 
entidade da administração pública municipal;

b) servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em 
comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da administração 
pública federal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em 

linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as 
hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias;  

c) pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a 
administração pública ou contra o patrimônio público, de crimes eleitorais 
para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, e de crimes de 
lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.

Jacareí, ____ de ______________ de 2022.

...........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)

ANEXO IV
TIMBRE DA ENTIDADE

MODELO DE PLANO DE TRABALHO

I - DADOS CADASTRAIS
1. Dados Cadastrais
Nome da Organização Social CNPJ
Endereço da Organização Social
Telefone/Watsapp
2. Dados Cadastrais Referentes à Conta Corrente Específica do Convenio

Nº da Conta Corrente
Cód. do

Banco
Nº da agência Praça de Pagamento

3. Dados Cadastrais do Representante Legal
Nome do Representante Legal CPF

Nº da Carteira de Identidade, sigla do órgão expedidor e UF
Endereço do Domicílio do dirigente da entidade

Referência ao objeto:
Identificação do objeto

Prazo de execução
Justificativa
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III - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

META
ETAPA/

FASE
ESPECIFICAÇÃO UND QTD INÍCIO TÉRMINO

01 01
02 02

MODO DE AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS

IV – DESPESAS PREVISTAS (EM REAIS)

NATUREZA DA DESPESA
CONCEDENTE (PMSGA)

(em R$)

PROPONENTE (Contrapartida) 

(em R$)

TOTAL PMSGA + 

Contrapartida 

(em R$)
Código Especificação 

TOTAL DO PLANO DE APLICAÇÃO (em R$)

V – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (EM R$) 

1. Concedente (PMSGA)
META MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

01
02

02- Proponente ( Contrapartida)
META MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6
01
02

VI – Descrição da realidade que será objeto da parceria, demonstrando o nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serem 
atingidas:

VII – Descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem executados:

VIII -  Forma de execução das atividades ou dos projetos e cumprimento das metas a eles atreladas: 

IX – DECLARAÇÃO
Na qualidade de representante da entidade proponente DECLARO, para fins de prova junto à Fundação Cultural de Jacarehy - JMA, para os efeitos 
e sob as penas da Lei, que irei cumprir o Plano de Trabalho ora proposto.

        _______________________                                     _________________________

                XX/XX/2022                                                                       Presidente

Jacareí-SP
VII – DECISÂO PELA CONCEDENTE

(   ) APROVADO       (   ) REPROVADO

        _______________________                                     _________________________

                XX/XX/2022                                                                       Presidente

Jacareí-SP
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ANEXO V
REFERENCIAS PARA COLABORAÇÃO

CARNAVAL 2023

APRESENTAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVOS

1. Geral
Difundir, fortalecer a cultura popular e manter viva a identidade cultural 
dos grupos carnavalecos e Escolas de Samba

2. Específicos
- Organizar e intermediar o apoio financeiro às Escolas de Samba
- Identificar os beneficiários e registrar os eventos e atividades 
carnavalescos

DESENVOLVIMENTO
O CARNAVAL de Jacareí de 2.023 será desenvolvido nas seguintes 
etapas:

1.ª Etapa: O lançamento do Edital de chamamento Publico será 
divulgado no Diário Oficial do Município;

2.ª Etapa: O CARNAVAL 2023 acontecerá com alguns eventos 
carnavalescos, sendo estes preparatórios e finalizando com o Desfile 
das Escolas de Samba no dia 19 de fevereiro de 2.023, na cidade de 
Jacareí.

DO APOIO FINANCEIRO
O apoio financeiro às Escolas de Samba deverá ser realizado pela 
Organização da Sociedade Civil que celebrar o Termo de Colaboração, 
devendo realizar o cadastramento de seus representantes.

O valor do apoio financeiro a cada Escola de Samba, incluindo despesas 
com palco e sonorização, deverá ser fixado pela Organização da 
Sociedade Civil em igual valor a cada Escola de Samba. Os recursos 
disponibilizados serão de até R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) ou 
valor menor a ser fixado no Termo de Colaboração, conforme a proposta 
apresentada no processo de Chamamento Público.

CRONOGRAMA

Nº AÇÕES DATA
01 APOIO ÀS ESCOLAS DE SAMBA DE JACAREÍ 2022 XX 2022

Jacareí,    de ___________ de 2.022

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

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS

Declaro para os devidos fins, que a ____________________________
______ [identificação da organização da sociedade civil - OSC] e seus 
dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 
da Lei no 13.019, de 2014. Nesse sentido, a citada entidade:

- Está regularmente constituída ou, se estrangeira, está autorizada a 
funcionar no território nacional;

- Não foi omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente 
celebrada;
- Não tem como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, 
ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública da mesma 
esfera governamental na qual será celebrado o termo de colaboração, 
estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, 
bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
segundo grau.
Observação: a presente vedação não se aplica às entidades que, pela 
sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades ora referidas 
(o que deverá ser devidamente informado e justificado pela OSC), 
sendo vedado que a mesma pessoa figure no instrumento de parceria 
simultaneamente como dirigente e administrador público (art. 39, §5o, da 
Lei no 13.019, de 2014);

- Não teve as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 
cinco anos, observadas as exceções previstas no art. 39, caput, inciso 
IV, alíneas "a" a "c", da Lei no 13.019, de 2014;

- Não se encontra submetida aos efeitos das sanções de suspensão 
de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
administração, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com 
a administração pública, suspensão temporária da participação em 
chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato 
com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública 
sancionadora e, por fim, declaração de inidoneidade para participar de 
chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e 
entidades de todas as esferas de governo;

- Não teve contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por 
Tribunal ou
Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão 
irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; e

- Não tem entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias 
tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho 
de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos 
últimos 8 (oito) anos; julgada responsável por falta grave e inabilitada 
para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto 
durar a inabilitação; ou considerada responsável por ato de improbidade, 
enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 
da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992.

Jacareí, ____ de ______________ de 20___.

...........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)

ANEXO VII
Minuta do Termo de Colaboração n.º XXXX/2022

Pelo presente instrumento, na melhor forma de direito, de um lado 
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY - JOSÉ MARIA DE 
ABREU, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 50.457.753/0001-07, sediada a Avenida Cristóvão Arouca, 40, 
Centro, Jacareí, SP, neste ato, por força da Lei n° 6149/2017, alterada 
pela Lei n/ 6421/2019 e da Portaria n° 1163 de 20 de dezembro de 
2017, representada por seu Presidente, Sr. Guilherme A. de Campos 
Mendicelli, dorovante denominado simplesmente FCJ, e de outro lado 
as _____________ (nome e qualificação da ENTIDADE), devidamente 
representada por seu representante legal, em ordem de preferência por 
classificação, dorovante denominadas simplesmente ENTIDADE, em 
conformidade com o estabelecido na Lei  Lei nº 13.019, de 31 de julho 
de 2014, e pelos demais normativos aplicáveis, bem como do Edital do 
Pregão nos autos do processo em epígrafe, resolvem firmar o presente 
TERMO DE COLABORAÇÃO   com o objetivo de desenvolver programa 
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assistencial na área da CULTURA, que se regerá pelas seguintes 
cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Termo de colaboração tem por objeto a concessão de apoio 
da Fundação Cultural de Jacarehy - JMA para a execução do Projeto 
Carnaval 2022 da cidade de Jacareí, compreendendo a organização, 
intermediação, promoção e gerenciamento do apoio financeiro às 
Escolas de Samba do Município durante o ano de 2022 consoante Plano 
de Trabalho aprovado que é integrante desta Parceria.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA FUNDAÇÃO 
CULTURAL DE JACAREÍ
A Fundação Cultural de Jacarehy - JMA, deverá:

a) Transferir os recursos financeiros à entidade consignados na cláusula 
quarta do presente Termo de Colaboração, de acordo com o Cronograma 
de Desembolso constante do Plano de Trabalho;

b) Examinar e aprovar as prestações de contas dos recursos financeiros 
repassados à ENTIDADE;

c) Assinalar prazo para que a entidade adote as providências necessárias 
para o exato cumprimento das obrigações decorrentes deste, sempre 
que verificada alguma irregularidade, sem prejuízo de sua prorrogação, 
a requerimento da entidade, por motivo justificado;

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE
A ENTIDADE deverá:

a) Manter atualizados seus dados junto à Fundação Cultural de Jacarehy 
- JMA;

b) Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados pela 
Fundação Cultural de Jacarehy - JMA , que não poderão se destinar 
a quaisquer outros fins que não estejam estabelecidos na Cláusula 
Primeira desta Parceria e no Plano de Trabalho, sob pena de rescisão 
deste instrumento e responsabilidade de seus dirigentes;

c) Ressarcir à Fundação Cultural de Jacarehy - JMA com relação aos 
recursos recebidos, através desta Parceria, quando se comprovar a sua 
inadequada utilização;

d) Responsabilizar-se pelos encargos de natureza fiscal, trabalhista e 
previdenciária, danos causados a terceiros e pagamentos de seguro em 
geral, eximindo a Fundação Cultural de Jacarehy-JMA  de quaisquer 
ônus ou reivindicações, perante terceiros, em juízo ou fora dele;

e) Responsabilizar-se pelo cumprimento dos prazos estabelecidos 
quanto à utilização dos recursos e pretações de contas;

f) Arcar, a título de contrapartida, com o pagamento de toda e qualquer 
despesa excedente aos recursos transferidos pela Fundação Cultural de 
Jacarehy - JMA;

g) Autorizar a afixação, em suas dependências, em local de fácil 
visualização, das informações e orientações sobre os serviços prestados, 
cujos recursos tenham origem nas disposições desta parceria;

h) Prestar contas de todos os recursos recebidos da Fundação Cultural 
de Jacarehy - JMA, na forma prevista nas cláusulas seguintes e em 
instruções específicas;

i) Fornecer à Fundação Cultural de Jacarehy-JMA, no prazo por esta 
estipulado, documentos, dados e informações que lhe forem solicitados 
sobre o objeto desta parceria;

j) Manter recursos humanos, materiais e equipamentos de acordo com a 
legislação vigente, adequados e compatíveis com o atendimento que se 

obriga a prestar, com vistas ao alcance do objeto desta parceria;

k) Devolver aos cofres da Fundação Cultural de Jacarehy - JMA, os 
valores não utilizados.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO
A presente Parceria vigorará por 06 (seis) meses, contado a partir da 
data de sua celebração, podendo ser prorrogado por igual período, nos 
termos da Lei 13.019/2014.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da execução do presente Termo de 
Colaboração correrão por conta da Dotação Orçamentária vigente em 
2022.
0501.13.392.0013.2199.3.3.50.43.00 - ficha 47 (Subvenção Social)

CLÁUSULA SEXTA - DOS PAGAMENTOS
Por força da presente parceria a Fundação Cultural de Jacareí repassará 
à ENTIDADE a importância de:

R$ 500.000,00

Os recursos transferidos serão mantidos pela Entidade Parceira em 
conta bancária específica, somente sendo permitidos créditos oriundos 
da parceria e saques para pagamento de despesas previstas no Plano 
de Trabalho.

Os recursos da Parceria, enquanto não utilizados, deverão ser 
obrigatoriamente aplicados em:

I - caderneta de poupança, se a previsão de seu uso for igual ou superior 
a um mês;

II Os rendimentos das aplicações financeiras serão obrigatoriamente, 
aplicados no objeto da Parceria, estando sujeito às mesmas condições 
de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

III O repasse de recursos financeiros destinados ao cumprimento 
do objeto da Parceria obedecerá ao Plano de Trabalho previamente 
aprovado, tendo por base o Cronograma de Desembolso, como 
parâmetro para sua elaboração e definição das parcelas.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO GESTOR DA PARCERIA
O gestor fará a interlocução técnica com a OSC, bem como o 
acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto da parceria, 
devendo zelar pelo adequado cumprimento e manter a Fundação 
Cultural de Jacarehy informada sobre o andamento das atividades, 
competindo-lhe em especial:

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da parceria;
b) Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos 
que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da 
parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem 
como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os 
problemas detectados;
c) Emitir parecer técnico conclusivo de análise de prestação 
de contas final, levando em consideração do relatório técnico de 
monitoramento e avaliação;
d) Disponibilizar ou assegurar a disponibilização de materiais e 
equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento 
e avaliação;
e) Comunicar ao administrador público a inexecução por culpa 
exclusiva da ENTIDADE;
f) Acompanhar as atividades desenvolvidas pela OSC e 
monitorar a execução do objeto da parceria nos aspectos administrativo, 
técnico e financeiro, propondo as medidas de ajuste e melhoria segunda 
as metas pactuadas e os resultados observados, com o assessoramento 
que lhe for necessário;
g) Realizar as atividades de monitoramento, devendo estabelecer 
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práticas de acompanhamento e verificação do local das atividades 
desenvolvidas, mediante agenda de reuniões e encontros com os 
dirigentes da OSC, para assegurar a adoção das diretrizes constantes 
deste termo e do plano de trabalho; 
h) Realizar a conferência e a checagem do cumprimento das 
metas e suas respctivas fontes comprobatórias, bem como acompanhar 
e avaliar a adequada implementação da política pública, verificando a 
coerência e veracidade das informações apresentadas nos relatórios 
gerenciais;   

I – Fica designado o servidor __________________________, portador 
do RG n.º _______, como Gestor da Parceria;

II - O gestor da parceria poderá ser alterado a qualquer tempo pela 
Fundação Cultural de Jacarehy, por meio de simples apostilamento;

III - Em caso de ausência temporária do gestor, o Presidente da 
Fundação Cultural de Jacarehy ou quem ele indicar assumirá a gestão 
até o retorno daquele;

IV - Em caso de vacância da função do gestor, o Presidente da Fundação 
Cultural de Jacarehy ou quem ele indicar assumirá interinamente a 
gestão da parceria, por meio de simples apostilamento, até a indicação 
de novo gestor. 

CLÁUSULA OITAVA - DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO DE 
RESULTADOS
Os resultados alcançados com a execução do objeto da parceria, devem 
ser monitorados e avaliados sistematicamente por meio de relatórios 
técnicos emitos por responsável designado pela Fundação Cultural 
de Jacarehy em ato próprio, na forma do artigo 59, da Lei Federal n.º 
13.019/2014.

Parágrafo único : A periodicidade e a quantidade dos relatórios técnicos 
previstos no caput desta cláusula serão estipuladas pela CMA - Comissão 
de Monitoramento e Avaliação. 

CLÁUSULA NONA - DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO
Compete à CMA:

a) homologar, independentemente da obrigatoriedade de apresentação 
de prestação de contas pela OSC, o relatório técnico de monitoramento 
e avaliação de que trata o artigo 59, da Lei Federal n.º 13.019/2014; 

b) avaliar os resultados alcançados na execução do objeto da parceria, 
de acordo com informações constantes do relatório técnico de 
monitoramento e avaliação, e fazer recomendações para o atingimento 
dos objetivos perseguidos;

c) analisar a vinculação dos gastos da OSC ao objeto da parceria 
celebrada, bem como a razoabilidade destes gastos;  

d) solicitar, quando necessário, reuniões extraordinárias e realizar 
visitas técnicas na OSC e no local da realização do objeto da parceria, 
com a finalidade de obter informações adicionais que auxiliem no 
desenvolvimento dos trabalhos; 

e) solicitar os demais órgãos da Fundação Cultural de Jacarehy ou à 
OSC, esclarecimentos que se fizerem necessários para subsidiar sua 
avaliação;

f) emitir relatório conclusivo sobre os resultados alcançados no período, 
contendo a nota da parceria, avaliação das justificativas apresentadas 
no relatório técnico de monitoramento e avaliação, recomendações 
críticas e sugestões.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
A ENTIDADE elaborará e apresentará à Fundação Cultural de Jacarehy 

prestação de contas na forma discriminada nesta cláusula, observando 
o Capítulo IV, da Lei Federal n.º 13.019/2014 e demais legislações e 
regulamentações aplicáveis.
.
I - Os originais das faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros 
documentos comprobatórios de despesas deverão ser emitidos em 
nome da OSC, devidamente identificados com o número do processo 
____________ e do termo de colaboração e mantidos em sua sede, em 
arquivo e em boa ordem a disposição dos órgãos internos e externos, 
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados a partir da aprovação da 
prestação de contas ou da tomada de contas especial, pelo TCE, relativo 
ao exercício da gestão, separando-se os de origem pública daqueles da 
própria OSC.

II - A prestação de contas e todos os atos que dela decorram, dar-se-ão 
em plataforma eletrônica, a ser disponibilizada no portal de parcerias da 
Fundação Cultural de Jacarehy, permitindo a visualização por qualquer 
interessado.

III - Até que se institua o portal de que se trata o parágrafo anterior,referida 
prestação e atos subseqüentes serão realizados na forma indicada pela 
Fundação Cultural de Jacarehy.

IV - Sem prejuízo da plena observância dos normativos apontados no 
caput desta cláusula, bem como das instruções oriundas da Fundação 
Cultural de Jacarehy e do TCE, a OSC prestará contas no seguintes 
prazos, devendo sempre conter a documentação comprobatória (via 
origina e cópia) da aplicação dos recursos recebidos, mensalmente, 
conforme previsão no plano de trabalho, devidamente acompanhado 
dos relatórios de execução do objeto e de execução financeira; extratos 
bancários conciliados, evidenciando a movimentação do recurso 
e rentabilidade do período; relatório de receitas e de despesas e de, 
quando houver, relação nominal dos atendidos:

a) prestação de contas mensal até o 5.º dia útil do mês subseqüente ao 
do repasse;

b) prestação de contas anual, até 31 de dezembro do exerc´cio vigente, 
e se for o caso, do subseqüente;

c) prestação de contas final até 90 (noventa) dias contados do término 
de vigência das parceria;

V - Apresentada a prestação de contas, parcial e anual, emitir-se-á 
parecer:

a) técnico, acerca da execução fiscal e atingimento dos objetivos da 
parceria;

b) financeiro, acerca da correta e regular aplicação dos recursos da 
parceria.

VI - Para fins de comprovação dos gastos, não serão aceitas despesas 
efetuadas em data anterior ou posterior ao período de vigência da 
parceria.

VII - Não poderão se pagas com os recursos da parceria, despesas em 
desacordo com o plano de trabalho, bem como aquelas decorrentes de 
multas, juros, taxas ou mora, referentes a pagamentos ou recolhimentos 
fora do prazo e a título de taxa de administração.

VIII - A falta de prestação de contas nas condições estabelecidas nesta 
cláusula e na legislação aplicável, ou a sua desaprovação pelos órgãos 
competentes da Fundação Cultural de Jacarehy, implicará a suspensão 
da liberações subseqüentes até a correção das impropriedades 
ocorridas.    

IX - A responsabilidade da OSC pelo pagamento dos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao funcionamento da 
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instituição e da execução do objeto da parceria é exclusiva, não se 
caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária da Fundação 
Cultural de Jacarehy pelos respectivos pagamento, qualquer oneração 
do objeta da parceria ou restrição a sua execução.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS RESPOSABILIZAÇÕES E DAS 
SANÇÕES 
Pela execução da parceria e desacordo com o plano de trabalho e pelas 
normas da Lei Fedral n.º 13.019/2014 e da legislação específica, a 
Fundação Cultural de Jacarehy poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 
à OSC as sanções previstas no artigo 73, da Lei Fedral n.º 13.019/2014, 
observando o disposto no artigo 9.º

I - Aplicadas as sanções previstas no caput desta cláusula, deverão ser 
as mesmas registradas no portal de parcerias com ÕSC's.

II - Enquanto não implantado o portal de que trata o inciso anterior, as 
sanções serão registradas no sítio eletrônico da Fundação Cultural de 
Jacarehy.
  
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CONTROLE E DA 
FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA PARCERIA
O controle e a fiscalização da execução da presente Parceria ficarão sob 
o encargo da Fundação Cultural de Jacarehy - JMA, através da Diretoria 
Geral e Diretoria de Eventos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PROIBIÇÃO
Fica expressamente vedado à ENTIDADE:

I -A transferência ou redistribuição à outras Entidades, congêneres ou 
não, dos recursos oriundos da presente Parceria;
II - A utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida nesta 
Parceria, ainda que em caráter de emergência;

III - A realização de despesas em data anterior ou posterior à vigência;

IV - A realização com despesas com taxas bancárias, multas, juros, ou 
correção monetária, inclusive referente a pagamentos ou recolhimentos 
fora dos prazos;

V - A realização de despesa de publicidade, salvo em caráter educativo, 
informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, 
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades 
ou servidores públicos;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO INADIMPLEMENTO
Qualquer irregularidade no cumprimento das obrigações oriundas da 
presente Parceria autorizará a Fundação Cultural de Jacarehy - JMA a 
exigir da ENTIDADE _________________________ o seu saneamento, 
no prazo de 30 (trinta) dias, findo o qual, sem a regularização reclamada, 
serão imediatamente suspensos novos repasses, sem prejuízo de ser 
considerado rescindida esta Parceria, a juízo da Fundação Cultural de 
Jacarehy - JMA na forma prevista na cláusula seguinte.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial da presente Parceria enseja sua rescisão, 
a juízo da Fundação Cultural de Jacarehy - JMA, cabendo à ENTIDADE, 
sem prejuízo das sanções previstas em lei, devolver o saldo não utilizado 
das quantias recebidas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena 
de cobrança judicial dos valores apurados, acrescidos, nesta hipótese, 
de juros e correção monetária.

§ 1.º - Constitui, particularmente, motivos para perda do Termo de 
Colaboração a constatação das seguintes situações:

I - Descumprimento de quaisquer das exigências fixadas nas normas e 
diretrizes que regulam o Programa, especialmente quanto aos padrões 
de qualidade de atendimento;

II - Cobrança aos usuários de quaisquer valores pelo atendimento 
realizado.

§ 2.º A Parceria poderá ser rescindida unilateralmente por qualquer dos 
partícipes, mediante comunicação por escrito com antecedência de 60 
(sessenta) dias.

§ 3.º - Quando ocorrer a denúncia ou rescisão, ficam os participantes 
responsáveis pelas
obrigações contraídas durante o prazo em que viger este instrumento, 
creditando-se-lhes,
igualmente, os benefícios adquiridos no mesmo período.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA ANTICORRUPÇÃO
12.1 Na execução do presente Termo de Colaboração é vedado à 
Fundação Cultural de Jacarehy - JMA e à ENTIDADE 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 
a presente Ata de Registro de Preços;

c) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de 
modificações ou prorrogações da presente Ata de Registro de Preços, 
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 
Termo de Colaboração; ou

e) De qualquer maneira fraudar o presente Termo de Colaboração, assim 
como realizar quaisquer ações ou omissões que constituam prática ilegal 
ou de corrupção, nos termos da Lei nº 12.846/2013, regulamentada pelo 
Decreto nº 8.420/2015 (e posteriores alterações), bem como quaisquer 
outras leis regulamentos aplicáveis ainda que não citadas expressamente 
no presente edital e Termo de Colaboração.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
13.1 A ENTIDADE deve cumprir a Lei Federal nº 13.709/2018 no âmbito 
da execução do objeto destE Termo de Colaboração e observar as 
instruções por escrito da FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY no 
tratamento de dados pessoais.
 
13.2. A ENTIDADE 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 Termo de 
Colaboração, e cumprir a legislação aplicável, assegurando que todos 
esses indivíduos estejam sujeitos a compromissos de confidencialidade 
ou obrigações profissionais de confidencialidade;
13.3 Considerando a natureza dos dados tratados, as características 
específicas do tratamento e o estado atual da tecnologia, assim como 
os princípios previstos no caput do art. 6º da Lei Federal nº 13.709/2018, 
a ENTIDADE 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.

13.4 Considerando a natureza do tratamento, a ENTIDADE deve, 
enquanto operadora de dados pessoais, implementar medidas técnicas 
e organizacionais apropriadas para o cumprimento das obrigações da 
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY previstas na Lei Federal nº 
13.709/2018.

13.5 A ENTIDADE deve:
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I - Imediatamente notificar a FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY 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 a FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY 
na elaboração da resposta ao requerimento a que se refere o inciso I 
deste parágrafo;

13.6 A ENTIDADE deve notificar a FUNDAÇÃO CULTURAL DE 
JACAREHY imediatamente, a ocorrência de incidente de segurança 
relacionado a dados pessoais, fornecendo informações suficientes 
para que a FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY cumpra quaisquer 
obrigações de comunicar à autoridade nacional e aos titulares dos 
dados a ocorrência do incidente de segurança sujeita à Lei Federal nº 
13.709/2018.

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

13.8 A ENTIDADE deve auxiliar a FUNDAÇÃO CULTURAL DE 
JACAREHY na elaboração de relatórios de impacto à proteção de 
dados pessoais, observado o disposto no artigo 38 da Lei Federal nº 
13.709/2018, no âmbito da execução deste Termo.

13.9 Na ocasião do encerramento deste Termo de Colaboração, 
a ENTIDADE deve, imediatamente, ou, mediante justificativa, em 
até 10 (dez) dias úteis da data de seu encerramento, devolver todos 
os dados pessoais à Fundação Cultural de Jacarehy ou eliminá-los, 
conforme decisão do FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY inclusive 
eventuais cópias de dados pessoais tratados no âmbito deste Termo de 
Colaboração, certificando por escrito, ao FUNDAÇÃO CULTURAL DE 
JACAREHY o cumprimento desta obrigação.

13.10 A ENTIDADE deve colocar à disposição do FUNDAÇÃO 
CULTURAL DE JACAREHY conforme solicitado, toda informação 
necessária para demonstrar o cumprimento do disposto nesta cláusula, 
e deve permitir auditorias e contribuir com elas, incluindo inspeções, pela 
Fundação Cultural de Jacarehy - JMA ou auditor por ele indicado, em 
relação ao tratamento de dados pessoais.
13.11 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 Termo de Colaboração, ou outro 
endereço informado em notificação posterior.

13.12 A ENTIDADE responderá por quaisquer danos, perdas ou 
prejuízos causados a FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY 
ou a terceiros decorrentes do descumprimento da Lei Federal nº 
13.709/2018 ou de instruções da Fundação ultural de Jacarehy - JMA 
relacionadas a este Termo de Colaboração, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade a fiscalização da FUNDAÇÃO CULTURAL DE 
JACAREHY em seu acompanhamento.

13.13 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 nº 13.709/2018, deverão ser observadas pela 
ENTIDADE ao longo de toda a vigência do contrato todas as obrigações 
específicas vinculadas a essa hipótese legal de tratamento de dados 
pessoais, conforme instruções por escrito da FUNDAÇÃO CULTURAL 
DE JACAREHY;

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

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Acordam as partes, ainda, em estabelecer as condições seguintes:

a) Os trabalhadores contratados pela OSC não guardam nenhum vínculo 
empregatício com a Fundação Cultural, inexistindo também, qualquer 
responsabilidade deste último em relação as obrigações trabalhistas e 
demais encargos assumidos pela OSC;

b) A Fundação Cultural de Jacarehy não responde subsidiária ou 
solidariamente, pela ausência de cumprimento das obrigações fiscais, 
trabalhistas, previdenciárias e comerciais assumidas pela OSC, não se 
responsabilizando, ainda, por eventuais demandas judiciais.

c) Todas as comunicações relativas à esta parceria serão consideradas 
como regularmente efetuadas quando realizadas por meio eletrônico;

d) As exigências que não puderem ser cumpridas por meio eletrônico 
deverão ser supridas através da regular instrução processual, em meio 
físico..
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO COMPETENTE
As partes elegem o foro da Comarca de Jacareí para a solução de 
qualquer pendência decorrente da presente Parceria, com renúncia de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem ajustadas, assinam o presente Termo de Colaboração, 
em 02 (duas) vias de igual teor, para um só efeito de direito, na presença 
de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Jacareí, ____ de _________ de 2022 .

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

...........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)

Testemunhas:

ANEXO VIII
FORMULÁRIO PADRÃO SIMPLIFICADO PARA APRESENTAÇÃO DE
PROPOSTA - TERMO DE COLABORAÇÃO - FUNDAÇÃO CULTURAL 
DE JACAREHY-JMA

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): FUNDAÇÃO CULTURAL DE 
JACAREHY - JMA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.° (DE ORIGEM): 
CHAMAMENTO PUBLICO XXX/2022

OBJETO: concessão de apoio da administração pública municipal 
para a execução do Projeto Carnaval 2023 de Jacareí compreendendo 
a organização, intermediação, promoção e gerenciamento do apoio 
financeiro às Escolas de Samba de Jacareí no ano de 2022/2023.

REPRESENTANTE DA ENTIDADE

Nome
Cargo
CPF
Endereço
Telefone
E-mail
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PROPOSTA - CHAMAMENTO PÚBLICO XX/2022 - CARNAVAL DE 
JACAREÍ 2023

I - INFORMAÇÕES SOBRE AÇÕES A SEREM EXECUTADAS, E 
DETALHAMENTO;

II - VALOR PROPOSTO PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO;

III - DIAGNÓSTICO DA REALIDADE CULTURAL DO CARNAVAL DE 
JACAREÍ E QUAIS OS OBJETIVOS DE INTERESSE PÚBLICO PARA 
MELHORIA E EFETIVIDADE DA CULTURA POPULAR ATRAVÉS DO 
PROJETO PROPOSTO;

IV - DIAGNÓSTICO DA REALIDADE CULTURAL DO CARNAVAL DE 
JACAREÍ E QUAIS OS OBJETIVOS DE INTERESSE PÚBLICO PARA 
MELHORIA E EFETIVIDADE DA CULTURA POPULAR ATRAVÉS DA 
EXECUÇÃO DO CARNAVAL 2022;

V - CAPACIDADE TÉCNICO OPERACIONAL E EXPERIENCIA DE 
EXECUÇÃO DE PROJETOS SEMELHANTES

A entidade proponente DECLARA, sob as penas da lei, que as informações 
prestadas nesta proposta são verdadeiras, se comprometendo a 
comprova-las documentalmente quando for solicitado.

JACAREÍ, ___/___/2022

___________________________________
DIRIGENTE DA ENTIDADE

ANEXO IX
REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO, 
DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - TERMO DE COLABORAÇÃO/
FOMENTO
(redação dada pela resolução n.º 11/2021)

ÓRGÃO OU ENTIDADE: _____________________________________

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (PARCEIRA) _______________

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º  ______________________

OBJETO: _________________________________________________

VALOR DO AJUSTE/VALOR REPASSADO(1) ____________________

EXERCÍCIO _______________________________________________

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido e seus aditamento/o processo de pres-
tação de contas, estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, cujo o trâmite processual ocorrerá pelo 
sistema eletrônico;
b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias 
das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, cabendo, para 
tanto, procedermos à regular habilitação no Sistema de Processo Ele-
trônico, na conformidade do quanto estabelece a Resolução nº 01/2011 
do TCESP;
c)  Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despa-
chos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido 
processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Po-
der 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 pelo órgão/entidade 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);

1. 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 PÚBLICO PARCEIRO:
Nome: ___________________________________________________
Cargo: ___________________________________________________
CPF: ____________________________
 

ORDENADOR DE DESPASAS DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:
Nome: ___________________________________________________
Cargo: ___________________________________________________
CPF: ____________________________

AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
Nome: ___________________________________________________
Cargo ______________________________________________
CPF: ___________________________

Responsáveis que  assinaram o ajuste e/ou parecer conclusivo
PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO
Nome: ___________________________________________________
Cargo ______________________________________________
CPF: ___________________________
Assinatura: _______________________________________________

Responsáveis que  assinaram o ajuste e/ou parecer conclusivo
PELA ENTIDADE PARCEIRA
Nome: ___________________________________________________
Cargo ______________________________________________
CPF: ___________________________
Assinatura: _______________________________________________
 
DEMAIS RESPONSÁVEIS(*)
Nome: ___________________________________________________
Cargo ______________________________________________
CPF: ___________________________
Assinatura: _______________________________________________

(1) O valor repassado e exercício quando se tratar de processo de pres-
tação de contas;
(*) O termo de Ciência e Notificação e/ou cadastro do(s) responsável 
(eis) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a 
prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de par-
tes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, mo-
nitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de 
responsáveis por prestação de contas; de responsáveis com atribuições 
previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relaciona-
dos a processo de competência deste Tribunal.
Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer con-
clusivo seja dstinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo 
de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica (inciso 
acrescido pela resolução n.º 11/2021)
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