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LEI Nº 5.072, DE 19 DE JUN-
HO DE 2020 

Autoriza o Poder Executivo a 
promover medidas excepciona-
is no âmbito dos contratos ad-
ministrativos de prestação de 

serviços e outras medidas em 
face da situação de emergên-
cia e estado de calamidade 
pública, decorrentes do coro-
navírus, no âmbito do Mu-
nicípio de Jaboticabal.

JOSÉ CARLOS HORI, Prefeito 
do Município de Jaboticabal, 
Estado de São Paulo, no uso 
de suas atribuições legais;

Faz saber que a Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal, em sua 
sessão de 15 de junho de 
2020, decretou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica a Administração 
Pública Municipal autorizada 
a promover medidas excepcio-
nais no âmbito dos contratos 
administrativos de prestação 
de serviços contínuos, visando 
à sua manutenção, de forma a 
possibilitar o pronto restabe-
lecimento quando a situação 
de emergência e o estado de 
calamidade pública decorrente 
do coronavírus.

Parágrafo único – Para os 
fins desta lei, consideram-se 
serviços contínuos com alo-

cação de mão de obra não 
eventual aqueles que con-
stituem necessidade perma-
nente do órgão ou entidade 
contratante, que se repetem 
sistemática ou periodicamente, 
ligados ou não à sua ativi-
dade-fim, ainda que sua ex-
ecução seja realizada de forma 
intermitente ou por diferentes 
trabalhadores e que a contrata-
da se utilize de mão de obra 
não eventual para a prestação 
do serviço.

Art. 2º Como medida excep-
cional, a Administração Públi-
ca Municipal fica autorizada a 
manter o pagamento mensal 
dos contratos firmados com 
empresas exclusivamente lo-
calizadas no Município, sendo 
que os ajustes para os quais 
for indicada a suspensão total 
ou parcial dos serviços, de-
duzidas as despesas diretas 
e indiretas que efetivamente 
deixem de incorrer, garantin-
do o pagamento das despesas 
devidamente comprovadas 
com pessoal e encargos dos 
trabalhadores que deixem de 
prestar os serviços em razão 
da emergência e calamidade 

pública.

§1º. As ausências dos tra-
balhadores terceirizados 
decorrentes do cumprimento 
desta lei serão consideradas 
faltas justificadas, nos termos 
do Artigo 3º, § 3º, da Lei Feder-
al nº 13.979, de 6 de fevereiro 
de 2020.

§2º. A Administração poderá 
determinar que trabalhadores 
que deixem de prestar os 
serviços em unidades com de-
créscimo de atividades prestem 
serviços da mesma natureza 
em unidades diversas da con-
tratante ou para outros órgãos 
ou entes da Administração 
Pública que tenham neces-
sidade de acréscimo dessas 
mesmas atividades, durante o 
período de tempo em que du-
rar a situação de emergência.

§3º. Os trabalhadores, que 
eventualmente deixem de 
prestar os serviços na uni-
dade, deverão permanecer à 
disposição da Administração 
Pública e estar preparados 
para prontamente retornar às 
unidades para retomada dos 

serviços.
§4º. A manutenção do paga-
mento mensal do contrato pre-
vista no “caput” deste artigo, 
quando aplicável pela Admin-
istração, ficará condicionada à:

I – manutenção do quadro de 
funcionários afetos à prestação 
do serviço no período em que 
perdurar a vigência do contrato 
administrativo;

II – apresentação de caução 
idônea suficiente a garantir a 
cobertura do repasse dos va-
lores contratuais.

§5º. As suspensões, reduções 
ou alterações de que trata este 
artigo, inclusive a eventual uti-
lização de trabalhadores na 
prestação de serviços em uni-
dades distintas da contratante 
ou para outros órgãos ou entes 
da Administração Pública, não 
configuram alteração de objeto 
contratual, dispensando-se a 
celebração de termo de adita-
mento para tais fins.

§6º. O disposto nesse artigo 
aplica-se também nas hipóte-
ses do Artigo 65, §1º, da Lei 
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Federal nº 8.666, de 21 de ja-
neiro de 1993.

Art. 3º As despesas efetuadas 
com fundamento nesta lei são 
consideradas como despesas 
das unidades contratantes 
para fins de cômputo de limites 
legais ou constitucionais.

Art. 4º A disposição do artigo 2º 
desta lei também se aplica ao 
ajuste decorrentes da Lei Fed-
eral nº 13.019, de 2014, bem 
como demais contratos, ajust-
es e parcerias desde que o seu 
objeto contemple serviços con-
tínuos com alocação de mão 
de obra não eventual.

Art. 5º As despesas decorrentes 
desta lei correrão por dotações 
orçamentárias próprias.

Art. 6º Esta lei entra em vigor 
na data de sua publicação e 
vigorará até 31 de dezembro 
de 2020.

Prefeitura Municipal de Ja-
boticabal, aos 19 de junho de 
2020.

JOSÉ CARLOS HORI
Prefeito Municipal

JOSUÉ DOS SANTOS
Secretário de Administração

Registrada e publicada no De-
partamento de Comunicação 
Administrativa, aos 19 de junho 
de 2020.

IVANA MARIA MARQUES 
QUINTINO
Agente Administrativo

DECRETOS

Nº 7.064 - DISPÕE 
SOBRE PERMISSÃO 

DE USO DE BEM 
 PÚBLICO MUNICIPAL

DECRETO Nº 7.064, DE 07 DE 
NOVEMBRO DE 2019

Dispõe sobre Permissão de 
Uso de Bem Público Municipal 
e dá outras providências.

JOSÉ CARLOS HORI, Prefeito 
de Jaboticabal, Estado de São 
Paulo, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, 
com fundamento nos artigos 
113 e 114, § 2º, da Lei Orgâni-
ca do Município;

D E C R E T A :

Art. 1º Fica outorgada à em-
presa Tire Logistics Comér-
cio de Pneus Ltda, inscrita no 
CNPJ nº 11.998.731/0001-94, 
com Inscrição Estadual nº 
391.144.537.118, situada na 
Rua Dr. Antônio Ferreira, nº 
751, bairro “Sorocabano”, nes-
ta cidade de Jaboticabal/SP, 
a “permissão de uso” gratuita 
de um barracão existente nas 
dependências do Matadouro 
Municipal, situado no bairro da 
“Estiva”, na Cidade de Jaboti-
cabal/SP.

Art. 2º A unidade objeto da pre-
sente permissão destinar-se-á 
à instalação de um ECOPON-
TO para o processamento, es-
tocagem e comercialização de 
pneus inservíveis, visando a 
prevenção da degradação ao 
meio ambiente, de modo a dar 
uma destinação adequada aos 
pneumáticos inservíveis;

Art. 3º A permissão será efe-
tivada por Termo Administrativo 
na forma em anexo ao presente 
Decreto, e outorgada pelo pra-
zo de 10 (dez) anos, podendo 
ser prorrogada por igual perío-
do havendo interesse público e 
mediante a concordância das 
partes, e, quando o interesse 
público exigir, ser revogada in-
dependente de aviso ou notifi-
cação judicial ou extrajudicial.

Parágrafo único. O permis-
sionário terá o prazo máximo 
de 30 (trinta) dias após a pub-
licação do presente Decreto, 
para proceder as instalações 
e dar início às atividades no 
local, sendo que o não atendi-
mento culminará na sua revo-

gação imediata.

Art. 4º O permissionário fica 
responsável pelos tributos e 
tarifas incidentes sobre o bem, 
inclusive a sua manutenção, 
conservação, limpeza, segu-
rança e controle de acesso ao 
local e de suas dependências, 
de modo a atender plenamente 
a sua finalidade.

Art. 5º O Poder Público não 
será responsável por quaisquer 
compromissos ou obrigações 
assumidas pelo Permissionário 
com terceiros, ainda que vincu-
lados ou decorrentes do uso do 
bem objeto desta permissão, 
da mesma forma que não será 
responsável por quaisquer 
danos ou indenizações a ter-
ceiros em decorrência de atos 
do Permissionário ou de seus 
empregados, subordinados, 
prepostos ou contratantes.

Art. 6º O Permissionário não 
poderá ceder, transferir, locar 
ou emprestar a terceiros, no 
seu todo ou em parte, inclusive 
a seus eventuais sucessores, 
o imóvel dado em permissão, 
salvo expressa e prévia autor-
ização do Poder Público.

Art. 7º O Poder Público poderá, 
a qualquer tempo, fiscalizar 
o cumprimento deste Decre-
to, devendo o Permissionário, 
para esse fim, facilitar o aces-
so de prepostos do Município a 
todas as dependências do bem 
imóvel.

Art. 8º Qualquer edificação, 
adequação ou reforma a ser 
feita no bem deverá ser pre-
viamente aprovada pelo setor 
competente da Prefeitura de 
Jaboticabal, ficando incorpo-
rada ao imóvel por ocasião 
do término ou da revogação 
da permissão, sem direito a 
retenção ou ressarcimento ao 
Permissionário.

Art. 9º Os bens móveis, 
utensílios e equipamentos ad-
quiridos pelo Permissionário e 
empregados no bem, poderão, 
sem prejuízo estético ou estru-

tural, ser retirados ao fim do 
período da permissão.

Art. 10. O Permissionário é 
obrigado a tomar todas as 
medidas de segurança con-
trafogo e vigilância sanitária, 
exigidas pelas autoridades 
competentes, inclusive reali-
zando obras e instalando equi-
pamentos quando necessário, 
conforme determina a Comuni-
cação CVS 162, de 29 de julho 
de 2.009, do Centro de Vigilân-
cia Sanitária, ou outra que vier 
substituí-la.

Art. 11. O Permissionário é 
obrigado a garantir a segu-
rança, o controle de acesso 
do ECOPONTO e suas de-
pendências, bem como manter 
a ordem e condições ocupacio-
nais e sanitárias para o desen-
volvimento do trabalho, con-
forme estabelecido no Termo 
Administrativo de Permissão 
de Uso que faz parte integrante 
do presente Decreto. 

Art. 12. Em caso de incêndio, 
caso fortuito ou força maior que 
venha impedir, total ou parcial-
mente a utilização do bem para 
sua finalidade, será revoga-
da a presente permissão sem 
que assista ao Permissionário 
direito a indenização, ficando 
responsável pelos danos cau-
sados por sua comprovada cul-
pa no evento.

Art. 13. O Permissionário obri-
ga-se a respeitar e a fazer re-
speitar por seus empregados, 
subordinados, prepostos ou 
contratantes, as determinações 
e regras impostas pelo Poder 
Público para o cumprimento da 
função social da propriedade.

Art. 14. O Permissionário as-
sume a responsabilidade 
penal, civil, administrativa e 
trabalhista pelas ações decor-
rentes da execução do objeto 
desta permissão, a ser formal-
izada no Termo Administrativo 
de Uso em anexo. 

Art. 15. Outros encargos não 
disciplinados neste Decreto 

serão estabelecidos no Termo 
Administrativo de Permissão 
de Uso.

Art. 16. O não cumprimento 
deste Decreto resolverá de 
pleno direito a permissão feita, 
revertendo o bem à posse do 
Município com as suas eventu-
ais construções, edificações e 
benfeitorias.

Art. 17. Este Decreto entra 
em vigor na data de sua pub-
licação, revogadas as dis-
posições em contrário, em es-
pecial o Decreto nº 6.488, de 
11 de julho de 2.016.

Prefeitura Municipal de Jaboti-
cabal, aos 07 de novembro de 
2019.

JOSÉ CARLOS HORI
Prefeito Municipal

ADILSON MARTINS
Secretário de Administração

Registrado e publicado no De-
partamento de Comunicação 
Administrativa, aos 07 de no-
vembro de 2019.

IVANA MARIA MARQUES 
QUINTINO
Agente Administrativo

ANEXO 

TERMO ADMINISTRATIVO 
DE PERMISSÃO DE USO 

Termo Administrativo de “Per-
missão de Uso” gratuita que se 
faz entre o Município de Jabot-
icabal e a empresa Tire Logis-
tics Comércio de Pneus Ltda.

Aos sete dias do mês de no-
vembro do ano de dois mil e 
dezenove, nesta Cidade de 
Jaboticabal/SP, entre as par-
tes, de um lado o Município 
de Jaboticabal, representada 
pelo seu Prefeito JOSÉ CAR-
LOS HORI, brasileiro, casa-
do, Prefeito do Município de 
Jaboticabal/SP, portador do 
R.G. nº 12.234.535 - SSP/
SP, inscrito no CPF/MF sob o 
nº 055.848.708-46, residente 
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e domiciliado nesta Cidade e 
Comarca de Jaboticabal, Es-
tado de São Paulo, na Aveni-
da Capitão Fortunato, número 
319, neste ato simplesmente 
denominado de MUNICÍPIO, 
e de outro lado, a empre-
sa Tire Logistics Comércio 
de Pneus Ltda, inscrita no 
CNPJ nº 11.998.731/0001-
94, com Inscrição Estadual nº 
391.144.537.118, situada na 
Rua Dr. Antônio Ferreira, nº 
751, bairro “Sorocabano”, nes-
ta cidade de Jaboticabal/SP, 
representada pelos senhores 
MAURO LUIZ DE OLIVEIRA, 
brasileiro, casado, empresário, 
portador do R.G. nº 22.955.720 
- SSP/SP, inscrito no CPF/MF 
sob o nº 138.555.128-33, res-
idente e domiciliado na Rua 
Moisés Pacheco do Amaral, 
nº 40, Cidade Jardim, nesta 
Cidade e Comarca de Jabot-
icabal, Estado de São Paulo, 
e ELISANGELA DEL VECHIO 
DE OLIVEIRA, brasileira, casa-
da, empresária, portadora do 
R.G. nº 27.415.183-2 - SSP/
SP, inscrita no CPF/MF sob o 
nº 167.086.978-40, residente 
e domiciliada na Rua Moisés 
Pacheco do Amaral, nº 40, Ci-
dade Jardim, nesta Cidade e 
Comarca de Jaboticabal, Es-
tado de São Paulo, neste ato 
simplesmente denominado de 
PERMISSIONÁRIO, foi levado 
a efeito o presente Termo de 
Permissão de Uso que regerá 
pelas cláusulas e condições 
seguintes:

DO OBJETO E DO PRAZO

CLÁUSULA PRIMEIRA: O MU-
NICÍPIO outorga ao PERMIS-
SIONÁRIO a “Permissão de 
Uso” de um barracão existente 
nas dependências do Mata-
douro Municipal, situado no 
bairro da “Estiva”, na Cidade 
de Jaboticabal/SP.

CLÁUSULA SEGUNDA: A per-
missão de uso do bem público 
tem por finalidade autorizar a 
instalação de um ECOPON-
TO para o processamento, 
estocagem e comercialização 
de pneus inservíveis, visando 
a prevenção da degradação 
ao meio ambiente, de modo 
a dar uma destinação ade-
quada aos pneumáticos in-
servíveis.   

CLÁUSULA TERCEIRA: A Per-

missão de Uso é outorgada a 
título gratuito e pelo prazo de 
10 (dez) anos, podendo ser 
prorrogada por igual período 
havendo interesse público e 
mediante a concordância das 
partes, podendo ser revogada 
quando o interesse público ex-
igir. 

DAS OBRIGAÇÕES DO PER-
MISSIONÁRIO

CLÁUSULA QUARTA: O PER-
MISSIONÁRIO será emitido 
na posse do imóvel a partir da 
data de assinatura deste Ter-
mo e, não poderá introduzir 
nenhuma alteração sem prévia 
autorização escrita por parte 
do MUNICÍPIO; qualquer pedi-
do dessa natureza deverá ser 
dirigido a esta, ficando a seu 
critério autorizar a solicitação 
pleiteada.  

CLÁUSULA QUINTA: Fica o 
PERMISSIONÁRIO sujeito aos 
encargos que lhes são estabe-
lecidos por este Termo.

CLÁUSULA SEXTA: A Per-
missão ora outorgada ficará 
automaticamente revogada, 
entre as hipóteses legais, em 
especial se houver interesse 
público na utilização do referi-
do bem, ou se o PERMIS-
SIONÁRIO deixar de cumprir 
as seguintes condições:

I – proceder, no prazo máximo 
de 30 (trinta) dias após a publi-
cação do competente Decreto, 
as instalações e dar início às 
atividades no local;

II – ser responsável por todos 
os tributos e tarifas incidentes 
sobre o bem, inclusive a sua 
manutenção, conservação, 
limpeza e segurança, e de 
suas dependências, de modo a 
atender plenamente a sua fina-
lidade;

III – ser responsável por quais-
quer danos ou indenizações 
a terceiros em decorrência de 
seus atos ou de seus emprega-
dos, subordinados, prepostos 
ou contratantes;

IV – não poderá ceder, trans-
ferir, locar ou emprestar a 
terceiros, no seu todo ou em 
parte, inclusive a seus eventu-
ais sucessores, o imóvel dado 
em permissão, salvo expressa 

e prévia autorização do Pod-
er Público;   
 
V – qualquer edificação, ade-
quação ou reforma a ser feita 
no bem deverá ser previa-
mente aprovada pelo setor 
competente da Prefeitura de 
Jaboticabal, ficando incorpo-
rada ao imóvel por ocasião 
do término ou da revogação 
da permissão, sem direito a 
retenção ou ressarcimento ao 
Permissionário;

VI – obrigado a tomar todas as 
medidas de segurança contra 
fogo e vigilância sanitária, ex-
igidas pelas autoridades com-
petentes, inclusive realizando 
obras e instalando equipamen-
tos, quando necessário;

VII – obriga-se a respeitar 
e a fazer respeitar por seus 
empregados, subordinados, 
prepostos ou contratantes, as 
determinações e regras impos-
tas pelo Poder Público para o 
cumprimento da função social 
da propriedade;

VIII – manter no local, fora do 
horário de funcionamento do 
ECOPONTO, a presença de 
no mínimo 01 (um) vigia para 
garantir a segurança e o con-
trole de acesso do local e suas 
dependências;

IX – manter a presença diária 
no local de no mínimo 02 (dois) 
funcionários para garantir a or-
dem e condições ocupacionais 
e sanitárias para o desenvolvi-
mento do trabalho; 

X – deverá segregar, armaze-
nar e dar destinação adequada 
para os pneus inservíveis, de 
forma a garantir a qualidade 
ambiental, sanitária e de in-
fraestrutura do local, comu-
nicando à Secretaria de Agri-
cultura, Abastecimento e Meio 
Ambiente quando der carga 
de descarte, para que seja 
agendado junto à empresa 
conveniada a coleta de pneus 
inservíveis com 72 (setenta e 
duas) horas de antecedência;

XI – comunicar o Município so-
bre quaisquer irregularidades 
que venham a ocorrer na área 
do ECOPONTO ou nas áreas 
lindeiras ou vizinhas a ele;

XII – ser responsável em 

relação aos profissionais, por 
todas as despesas decorrentes 
da execução dos serviços ob-
jeto deste ajuste, tais como 
salários, seguro de acidentes, 
indenizações, auxílio-refeição, 
auxílio-transporte e demais 
despesas, não havendo nen-
hum vínculo com o Município;

XIII – instruir os seus profis-
sionais, quanto à prevenção 
de acidentes e incêndio, assu-
mindo, também a responsabili-
dade por todas as providências 
e obrigações estabelecidas 
na legislação específica de 
acidentes de trabalho, quan-
do forem vítimas os seus em-
pregados na execução dos 
serviços contratados ou em 
conexão com eles, indepen-
dentemente do local do evento;

XIV – assumir a responsabili-
dade penal, civil, administrativa 
e trabalhista por ações decor-
rentes da execução do objeto 
desta permissão. 

CLÁUSULA SÉTIMA: Sem pre-
juízo das condições exigidas 
na Cláusula Sexta deste Instru-
mento, o PERMISSIONÁRIO 
fica obrigado a atender os se-
guintes aspectos determinados 
pela Comunicação CVS 162, 
de 29 de julho de 2.009, do 
Centro de Vigilância Sanitária:

I – quando recebidos no Eco-
ponto, os pneus devem ser 
examinados pelos funcionários 
do local e, se necessário, hi-
gienizados para que não sejam 
estocados com água em seu 
interior; 

II – os pneus devem ser arma-
zenados em locais cobertos e 
ventilados, protegidos da chu-
va; 

III – na estocagem, os pne-
us devem ser organizados de 
forma a permitir a circulação 
de pessoas para vistoria, lim-
peza, desinsetização e outros 
procedimentos necessários à 
preservação sanitária do local; 

IV – o armazenamento, manu-
seio e retirada dos pneus de-
vem ser realizados de modo a 
minimizar riscos à saúde dos 
trabalhadores; 

V – além de protegidos contra 
intempéries, as edificações que 

abrigam pneus devem ser dev-
idamente isoladas e vigiadas 
de forma a evitar manuseios 
não autorizados e indevidos; 

VI – o transporte deve ser feito 
em veículos cobertos para não 
expor os pneus à chuva;
 
VII – deve realizar, conforme 
disposto no Anexo I da Comu-
nicação CVS 162/09, o “Ro-
teiro para Inspeção de Postos 
de Coleta de Resíduos não 
Perigosos (Ecopontos)”, que é 
o documento de referência do 
SEVISA para inspeção e ca-
dastramento deste tipo de es-
tabelecimento.

CLÁUSULA OITAVA: O PER-
MISSIONÁRIO poderá, sem 
prejuízo estético ou estru-
tural, retirar os bens móveis, 
utensílios e equipamentos in-
stalados no bem.

CLÁUSULA NONA: O PER-
MISSIONÁRIO fica obrigado a 
respeitar e obedecer todas as 
normas técnicas e sociais do 
Poder Público.

DAS OBRIGAÇÕES DO MU-
NICÍPIO

CLÁUSULA DÉCIMA: Fica o 
MUNICÍPIO sujeito aos se-
guintes encargos: 

a) definir local coberto, prote-
gido de chuva para instalação 
do ECOPONTO para o rece-
bimento dos pneumáticos in-
servíveis; 

b) comunicar e estimular a pop-
ulação a adotar medidas visan-
do a prevenção e a repressão 
da degradação do meio am-
biente, de modo a dar uma 
destinação ambientalmente 
adequada aos pneumáticos in-
servíveis;

c) obter o laudo de vistoria do 
órgão competente, atestando a 
adequação das dependências 
do ECOPONTO para fins de 
acondicionamento temporário 
dos pneus até a retirada pela 
Associação conveniada;

e) informar a Associação 
conveniada, no prazo de 72 
(setenta e duas) horas, comu-
nicações recebidas de órgãos 
ambientais ou do Ministério 
Público, que possam acarretar 
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prejuízo à realização do pre-
sente objeto. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEI-
RA: Compete à Secretaria 
Municipal de Agricultura, Abas-
tecimento e Meio Ambiente, 
a fiscalização e supervisão 
das atividades previstas na 
presente Permissão, visando 
sempre mantê-las em estrita 
consonância com a legislação 
ambiental pertinente e com o 
Convênio firmado com a em-
presa responsável pela coleta 
de pneus.
 
DA FISCALIZAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUN-
DA: O MUNICÍPIO se reserva 
no direito de vistoriar o imóvel 
sempre que julgar conveniente, 
determinando as providências 
que entender necessárias para 
sua preservação, fiscalizando, 
outrossim o uso do mesmo.

 DA EXTINÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEI-
RA: Ocorrendo o interesse da 
Administração na utilização do 
imóvel ou a rescisão contratu-
al por desatendimento a lei, ou 
descumprimento de quaisquer 
hipóteses previstas nas cláu-
sulas anteriores, esse Termo 
fica automaticamente extinto, e 
o PERMISSIONÁRIO obrigado 
a desocupar o imóvel no prazo 
de 30 (trinta) dias, sob pena de 
não o fazendo serem tomadas 
as medidas judiciais cabíveis à 
espécie. 

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUAR-
TA: Para solução das pendên-
cias deste Termo, as partes 
elegem o foro desta Comarca 
de Jaboticabal com renúncia 
expressa a qualquer outro por 
mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e 
contratados, e o presente ex-
pressar fielmente aquilo que 
previamente estabeleceram as 
partes, fica o mesmo lavrado 
em livro próprio da Prefeitura 
Municipal de Jaboticabal.

JOSÉ CARLOS HORI
Prefeito de Jaboticabal
Município

MAURO LUIZ DE OLIVEIRA

Tire Logistics Comércio de 
Pneus Ltda
Permissionário

ELISANGELA DEL VECHIO 
DE OLIVEIRA
Tire Logistics Comércio de 
Pneus Ltda
Permissionário

Nº 7.065 -  CONSTITUI 
A COMISSÃO 

PARITÁRIA DE 
CONTROLE PARA 

 ACOMPANHAMENTO 
DA  EXECUÇÃO 
E GESTÃO DO 

CONVÊNIO

DECRETO Nº 7.065, DE 08 DE 
NOVEMBRO DE 2019

Constitui a Comissão Paritária 
de Controle para acompanha-
mento da execução e gestão 
do convênio celebrado entre 
a Prefeitura Municipal de Ja-
boticabal e o Estado de São 
Paulo, por intermédio da Sec-
retaria de Segurança Públi-
ca, objetivando a conjugação 
de esforços para o emprego 
de policiais militares em ativ-
idades municipais delegadas 
ao Estado de São Paulo, e dá 
outras providências.

JOSÉ CARLOS HORI, Prefeito 
do Município de Jaboticabal, 
Estado de São Paulo, no uso 
das atribuições legais de seu 
cargo e,

Considerando a autorização 
concedida pela Lei nº 4.467, de 
06 de novembro de 2013, para 
que o Poder Executivo possa 
celebrar convênio, e seus re-
spectivos aditamentos, com o 
Estado de São Paulo, por inter-
médio da Secretaria de Estado 
dos Negócios da Segurança 
Pública, objetivando a conju-
gação de esforços para o em-
prego de policiais militares em 
atividades municipais delega-
das ao Estado de São Paulo;

Considerando que o Convênio 
GSSP/ATP — 167/19, cele-
brado entre o Estado de São 
Paulo e o Município de Jabot-
icabal, implantou programa 
de combate ao comércio am-
bulante irregular ou ilegal, 
funcionamento irregular de 
estabelecimentos comerci-

ais e a fiscalização de pertur-
bação do sossego público no 
Município, com o emprego de 
Policiais Militares, propondo 
a nomeação permanente de 
Comissão Paritária de Controle 
e Fiscalização para acompan-
hamento do Convênio; e,

Considerando que a Comissão 
Paritária é composta por inte-
grantes da Polícia Militar do 
Estado de São Paulo e da Pre-
feitura Municipal de Jabotica-
bal e terá a responsabilidade 
pelo acompanhamento da ex-
ecução do Convênio nos níveis 
acordados no mesmo e, pri-
mordialmente, pela solução de 
problemas não previstos.

D E C R E T A :

Art. 1º Ficam designados para 
compor a Comissão Paritária 
de Controle e Fiscalização, in-
stituída pelo Art. 4º, da Lei nº 
4.467, de 06 de novembro de 
2013, que autorizou o Poder 
Executivo a celebrar convênio,  
seus respectivos adiamentos, 
com o Estado de São Paulo, 
por intermédio da Secretaria 
de Estado dos Negócios da 
Segurança Pública, objetivan-
do a conjugação de esforços 
para o emprego de policiais 
militares em atividades mu-
nicipais delegadas ao Estado 
de São Paulo, os seguintes 
membros representantes dos 
órgãos abaixo:

I - Membros da Prefeitura Mu-
nicipal de Jaboticabal 
Dione Rodrigo Amista 
Antônio da Silva Ricardo

II - Membros da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo 
Tenente Coronel Alexandre 
Wellington de Souza – Coman-
dante do 43º BPM/I
Major Marco Aurélio Loes Te-
les – Subcomandante do 43º 
BPM/I

Art. 2º A Presidência da 
Comissão ficará a cargo do 
servidor municipal Antônio da 
Silva Ricardo, conforme previs-
to no §2º, do Art. 4º, da Lei nº 
4.467, de 06 de novembro de 
2013.

Art. 3º As competências, 
atribuições e responsab-
ilidades dos membros da 
Comissão Paritária de Con-

trole e Fiscalização, nomeada 
através do presente decreto, 
encontram-se descritas na Lei 
nº 4.467, de 06 de novembro 
de 2013.

Art. 4º O exercício da função de 
membro da Comissão Especial 
não será remunerado, mas 
considerado “pro - honore”, 
por ser de relevante interesse 
público para este Município de 
Jaboticabal/SP.

Art. 5º Este Decreto entra em 
vigor na data de sua publi-
cação, ficando revogadas to-
das as demais disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Jaboti-
cabal, aos 08 de novembro de 
2019.

JOSÉ CARLOS HORI
Prefeito Municipal

WELINGTON DE CAIADO 
CASTRO
Secretário de Governo

Registrado e publicado no De-
partamento de Comunicação 
Administrativa, aos 08 de no-
vembro de 2019.

IVANA MARIA MARQUES 
QUINTINO
Agente Administrativo

Nº 7.189 - 
DISPÕE  SOBRE 
 ATUALIZAÇÃO 
DO VALOR DA 

CONTRIBUIÇÃO 
DE  ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA

DECRETO Nº 7.189, DE 19 DE 
JUNHO DE 2020

Dispõe sobre atualização do 
valor da Contribuição de Ilumi-
nação Pública.

JOSÉ CARLOS HORI, Prefeito 
do Município de Jaboticabal, no 
uso de suas atribuições legais 
e, com fundamento nos artigos 
6º e 12, da Lei Complementar 
nº 155, de 12 de dezembro de 
2014, e nos despachos con-
stantes do Processo Adminis-
trativo nº 5844.1/2020; 

 D E C R E T A:

Art. 1º O valor da Contribuição 
de Iluminação Pública – CIP, 
fixo para os terrenos sem 
ligação de energia elétrica, 
para o exercício de 2020, será 
corrigida em 3,30%, conforme 
tabela constante do Anexo 
Único da Lei Complementar 
nº 155, de 12 de dezembro de 
2014, abaixo especificado:

Terrenos sem ligação de ener-
gia elétrica ................... R$8,08

Art. 2º Este Decreto entra em 
vigor na data da sua publi-
cação, ficando revogadas as 
disposições em contrário, em 
especial a contida no Decreto 
nº 7.091, de 11 de dezembro 
de 2019.

Prefeitura Municipal de Ja-
boticabal, aos 19 de junho de 
2.020.

JOSÉ CARLOS HORI
Prefeito Municipal

ANGELA MARIA DE FREITAS 
NAZÁRIO FONSECA
Secretária de Fazenda

Registrado e publicado no De-
partamento de Comunicação 
Administrativa, aos 19 de junho 
de 2.020.

IVANA MARIA MARQUES 
QUINTINO
Agente Administrativo

Nº 7.190 - ALTERA 
A REDAÇÃO DO 

 DECRETO Nº 7.132, DE 
21 DE MARÇO DE 2020

DECRETO Nº 7.190, DE 22 DE 
JUNHO DE 2020

Altera a redação do Decreto 
nº 7.132, de 21 de março de 
2020, que declara situação 
de emergência no Município 
de Jaboticabal e define outras 
medidas para o enfrentam-
ento da pandemia decorrente 
da COVID-19, e dá outras 
providências.

JOSÉ CARLOS HORI, Prefeito 
do Município de Jaboticabal, no 
uso de suas atribuições legais, 
considerando a classificação 
do COVID-19 (Novo Coronavi-
rus), pela Organização Mundial 
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de Saúde, como pandemia e a 
necessidade de adoção de me-
didas preventivas para controle 
e contenção de riscos, danos e 
agravos à saúde pública, a fim 
de evitar a disseminação da 
doença no município de Jaboti-
cabal, estado de São Paulo.

D E C R E T A :

Art. 1º Altera a redação do art. 
1º, do Decreto nº 7.132, de 21 
de março de 2020, que passa 
a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 10. Fica suspenso o aten-
dimento presencial ao públi-
co em casas noturnas, aca-
demias, centros de ginásticas 
e templos religiosos, ressalva-
das atividades internas.

§1º Fica suspenso também o 
consumo interno e externo, 
bares, lojas de conveniências, 
restaurantes, padarias, lancho-
netes, supermercados, merca-
dos, minimercados, sem pre-
juízo dos serviços de “Delivery” 
(entrega) e “Drive Thru” (pagar 
e retirar produto dentro do au-
tomóvel).

§2º  O disposto no caput deste 
artigo não se aplica a estabe-
lecimentos que tenham por ob-
jeto atividades essenciais, na 
seguinte conformidade:

a) Saúde: hospitais, clínicas 
médicas, odontológicas, fi-
sioterápicas, laboratoriais, 
veterinárias, psicológicas e da 
área nutricional, óticas, farmá-
cias, lavanderias, serviços 
de limpeza, estabelecimen-
tos comerciais de produto or-
topédicos, odontológicos e 
hospitalares, ficando obrigada 
a utilização de máscaras por 
funcionários e clientes, bem 
como recomendando que 
evitem aglomerações no inte-
rior dos estabelecimentos com 
agendamento prévio;

b) Alimentação: supermerca-
dos, mercados, minimercados, 
varejões, açougues, padarias, 
peixarias, lojas de conveniên-
cias, comércio varejista de 
amimais vivos e de artigos e 
alimentos para animais de esti-
mação, bem como os serviços 
de entrega na residência do 
munícipe, “Delivery” e “Drive 
Thru, para restaurantes, lan-

chonetes, pizzaria e similares 
e bares;

c) Abastecimento: transporta-
doras, postos de combustíveis 
(fornecimento de etanol, gaso-
lina, diesel e GNV) e derivados, 
armazém, oficinas de veículos 
automotores, borracharia e 
manutenção de bicicleta;

d) Segurança: serviços de se-
gurança privada;

e) Indústria em geral;

f)  Instituições bancárias e ca-
sas lotéricas;

g) Loja de materiais de con-
strução;

h) Construção Civil; 

i). Os estabelecimentos que 
comercializam exclusivamente 
flores – Floriculturas;

j) Estabelecimentos comerciais 
de assistência técnica de pro-
dutos eletroeletrônicos;

k)  Escritório de advocacia e 
contabilidade; 

l) concessionaria e revenda de 
veículos;

m) Atividades Imobiliárias.

§3º O disposto no caput deste 
artigo não se aplica as ativi-
dades autônomas realizadas 
na residência do munícipe;

§4º Os supermercados, mer-
cados, minimercados e vare-
jões funcionarão das 07:00 
às 22:00 horas, de segunda a 
sexta-feira, e aos sábados das 
07:00 às 17:00 horas, ficando 
proibido a abertura aos domin-
gos e feriados, devendo o esta-
belecimento obedecer ao limite 
máximo de 50% da capacidade 
de público previsto no alvará:

Ficam obrigados os estabe-
lecimentos comerciais descri-
tos no §4º, reservar o horário 
das 07:00 às 09:00 horas para 
atendimento exclusivo aos ido-
sos com a utilização de más-
caras, ficando vedado o aten-
dimento em outros horários;

Fica obrigado a utilização de 
máscara por funcionários e 
clientes dentro dos supermer-

cados, mercados e minimerca-
dos;

§5º As lojas de conveniên-
cia funcionarão das 07:00 às 
22:00 horas de segunda a 
sexta-feira, aos sábados das 
06:00 às 17:00 horas e aos 
domingos das 06:00 às 13:00 
horas, devendo o estabelec-
imento comercial realizar o 
atendimento interno de uma 
pessoa por ocasião.

Fica obrigado a utilização de 
máscara por funcionários e 
clientes dentro do estabeleci-
mento comercial;

É de responsabilidade dos es-
tabelecimentos manter o con-
trole de distanciamento entre 
as pessoas na área externa e 
interna.

§6º As lojas de materiais de 
construção funcionarão das 
07:00 às 18:00 horas de segun-
da a sexta-feira, e aos sábados 
das 07:00 às 12:00 horas, fi-
cando proibido a abertura aos 
domingos e feriados, devendo 
o estabelecimento comercial 
realizar o atendimento interno 
de no máximo duas pessoas 
por ocasião;

Fica obrigado a utilização de 
máscara por funcionários e 
clientes dentro do estabeleci-
mento comercial;

É de responsabilidade dos es-
tabelecimentos manter o con-
trole de distanciamento entre 
as pessoas na área externa e 
interna;

§7º Instituições bancárias e 
casas lotéricas funcionarão 
das 08:00 às 14:00 horas de 
segunda a sexta-feira, fican-
do proibido a abertura do es-
tabelecimento aos sábados, 
domingos e feriados, devendo 
o estabelecimento realizar o 
atendimento interno de até 10 
(dez) pessoas;
 
Fica obrigado a utilização de 
máscara por funcionários e cli-
entes dentro das instituições 
bancárias e similares.

Fica facultado o funcionamen-
to aos sábados das 08:00 
às 14:00 das instituições 
bancárias que realizarem o pa-
gamento do auxílio emergen-

cial, ficando vedado o funcio-
namento das casas lotéricas.

Fica obrigado que as institu-
ições bancárias e casas lotéri-
cas observarem a permanên-
cia de no máximo de 10 (dez) 
pessoas internamente.

É de responsabilidade dos es-
tabelecimentos manter o con-
trole de distanciamento entre 
as pessoas nas áreas interna 
e externa.

§8º Salões de Cabeleireiro 
e Barbearia funcionarão das 
07:00 às 20:00 horas de segun-
da a sexta-feira, e aos sábados 
das 07:00 às 18:00 horas, fi-
cando proibido a abertura aos 
domingos e feriados, devendo 
o estabelecimento comercial 
realizar o atendimento interno 
de apenas um cliente por vez;

Fica obrigado a utilização de 
máscara por funcionários e 
clientes dentro do estabeleci-
mento comercial;

 É de responsabilidade dos es-
tabelecimentos manter o con-
trole de distanciamento entre 
as pessoas na área externa e 
interna.

§9º Os estabelecimentos 
comerciais e de prestação de 
serviços funcionarão das 08:00 
às 14:00 horas de segunda a 
sexta-feira, ficando proibido a 
abertura aos sábados, domin-
gos e feriados, devendo o esta-
belecimento comercial realizar 
o atendimento interno de 10% 
da capacidade prevista no al-
vará de funcionamento;

Fica obrigado a utilização de 
máscara por funcionários e cli-
entes dentro do estabelecimen-
to comercial e de prestação de 
serviço;

É de responsabilidade dos es-
tabelecimentos manter o con-
trole de distanciamento entre 
as pessoas na área externa e 
interna.

§10 Os Shoppings funcio-
narão das 08:00 às 14:00 horas 
de segunda a sexta-feira, fi-
cando proibida a abertura aos 
sábados, domingos e feriados, 
sendo o atendimento presen-
cial limitado a uma pessoa por 
loja, e os restaurantes, bares 

e similares deverão atender 
exclusivamente pelo sistema 
Delivery e Drive Thru, ficando 
vedado abertura de cinemas 
e estabelecimentos de play-
ground , games e brinquedos;

Fica obrigado a utilização de 
máscara por funcionários e cli-
entes dentro do estabelecimen-
to comercial e de prestação de 
serviço;

É de responsabilidade dos es-
tabelecimentos manter o con-
trole de distanciamento entre 
as pessoas na área externa e 
interna.

§11 As concessionárias e 
revenda de veículos funciona-
rão das 08:00 às 14:00 horas 
de segunda a sexta-feira, aos 
sábados das 08:00 às 12:00 
horas, ficando proibida a aber-
tura aos domingos e feriados, 
devendo o estabelecimento 
comercial realizar o atendi-
mento interno de no máximo 
duas pessoas por ocasião;

Fica obrigado a utilização de 
máscara por funcionários e cli-
entes dentro do estabelecimen-
to comercial e de prestação de 
serviço;

É de responsabilidade dos es-
tabelecimentos manter o con-
trole de distanciamento entre 
as pessoas na área interna e 
externa;

§12 Os escritórios de advoca-
cia e contabilidade funcionarão 
das 08:00 às 18:00 horas, aos 
sábados das 08:00 às 12:00 
horas, ficando proibida a aber-
tura aos domingos e feriados, 
devendo o estabelecimento 
realizar o atendimento com 
horário agendado;

Fica obrigado a utilização de 
máscara por funcionários e cli-
entes dentro do estabelecimen-
to comercial e de prestação de 
serviço;

§13 As atividades Imobiliárias 
e similares funcionarão das 
08:00 às 14:00 horas, ficando 
proibida a abertura aos sába-
dos, domingos e feriados, 
devendo o estabelecimento 
realizar o atendimento com 
horário agendado;

Fica obrigado a utilização de 
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máscara por funcionários e cli-
entes dentro do estabelecimen-
to comercial e de prestação de 
serviço;

É de responsabilidade dos es-
tabelecimentos manter o con-
trole de distanciamento entre 
as pessoas na área interna e 
externa.

§14 Os bares funcionarão 
das 07:00 às 20:00 horas, de 
segunda a sexta-feira, e aos 
sábados das 06:00 às 17:00 
horas, ficando proibido a aber-
tura aos domingos e feriados, 
ficando vedado o consumo in-
terno sem prejuízo dos serviços 
de “Delivery” (entrega) e “Drive 
Thru” (pagar e retirar produto 
dentro do automóvel);

§15 As padarias funcionarão 
das 06:00 às 20:00 horas, de 
segunda a sexta-feira, aos 
sábados das 06:00 às 17:00 
horas e domingos das 06:00 às 
13:00 horas, ficando vedado o 
consumo interno.

Fica obrigado a utilização de 
máscara por funcionários e cli-
entes dentro do estabelecimen-
to comercial e de prestação de 
serviço;

É de responsabilidade dos es-
tabelecimentos manter o con-
trole de distanciamento entre 
as pessoas na área interna e 
externa.

§16 Os açougues funciona-
rão das 06:00 às 18:00 horas, 
de segunda a sexta-feira, aos 
sábados das 06:00 às 17:00 
horas e domingos das 06:00 às 
13:00, ficando vedado o con-
sumo interno.

Fica obrigado a utilização de 
máscara por funcionários e cli-
entes dentro do estabelecimen-
to comercial e de prestação de 
serviço;

É de responsabilidade dos es-
tabelecimentos manter o con-
trole de distanciamento entre 
as pessoas na área interna e 
externa.

§17 Em caso de descumpri-
mento das determinações do 
Poder Público, fica determi-
nada aplicação de multa de 
R$3.000,00 (três mil reais) 
por dia de descumprimento, 

sendo que, em caso de rein-
cidência, o órgão competente 
aplicará suspensão do alvará 
por 7 (sete) dias, sem prejuízo 
de responsabilização criminal, 
conforme exposto nos artigos 
268 e 330 do Código Penal 
Brasileiro. ”

Art. 2º Altera a redação do ar-
tigo 11, do Decreto nº 7.132, 
de 21 de março de 2020, que 
passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 11.  Os estabelecimen-
tos que permanecerem ab-
ertos, nos termos do art. 10, 
§2º, deste Decreto, deverão 
providenciar todas as medidas 
de higienização e atendimen-
to necessárias, nos termos 
recomendados pelos protoco-
los do Ministério da Saúde e da 
Secretaria Estadual da Saúde, 
adotando ainda, as seguintes 
providências: 

I - No caso de atendimen-
to presencial, os atendentes 
(empreendedores e colabora-
dores) assim como os clientes/
frequentadores devem usar 
máscara facial de barreira que 
cubra boca e nariz, sob pena 
de não poderem adentrar ou 
permanecer no estabelecimen-
to.

II - Aumentar a frequência da 
limpeza e desinfecção de su-
perfícies, equipamentos, mate-
riais e objetos compartilhados 
pelas pessoas, principalmente 
nas trocas de turno.

III - Manter distância mínima 
de 2 metros entre as pessoas, 
com a fixação de marcação no 
chão.

IV - Manter a ventilação natu-
ral dos ambientes, preferen-
cialmente, com a finalidade de 
promover a renovação do ar.

V – Distribuir senhas para evi-
tar aglomerações dentro dos 
estabelecimentos comerciais.

VI - As empresas que pos-
suírem refeitório devem institu-
ir turnos de refeição de forma 
a manter sua lotação em 50% 
(cinquenta por cento) de sua 
capacidade.

VII - É de responsabilidade 
dos estabelecimentos manter 

o controle de distanciamento 
entre as pessoas nas áreas 
interna e externa, sob pena de 
multa e cassação do alvará de 
funcionamento.

Parágrafo único - Em caso de 
descumprimento das deter-
minações do Poder Público, 
fica determinada aplicação de 
multa de R$3.000,00 (três mil 
reais) por dia de descumpri-
mento, sendo que, em caso 
de reincidência, o órgão com-
petente aplicará suspensão do 
alvará por 7 (sete) dias, sem 
prejuízo de responsabilização 
criminal, conforme exposto nos 
artigos 268 e 330 do Código 
Penal Brasileiro. ”

Art. 3º Ficam revogados os De-
creto nº 7.186, de 10 de junho 
de 2020 e Decreto nº 7.187, de 
15 de junho de 2020.

Art. 4º Este Decreto entra em 
vigor na data da sua publi-
cação.

Prefeitura Municipal de Ja-
boticabal, aos 22 de junho de 
2.020.

JOSÉ CARLOS HORI
Prefeito Municipal

GUSTAVO HENRIQUE 
ZANON AIELLO
Secretário de Negócios Jurídi-
cos

Registrado e publicado no De-
partamento de Comunicação 
Administrativa, aos 22 de junho 
de 2020.

IVANA MARIA MARQUES 
QUINTINO
Agente Administrativo 

EXTRATOS

EXTRATOS DE 
CONTRATOS

CONTRATANTE: PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE JABOTI-
CABAL, SERVIÇO AUTÔNO-
MO DE ÁGUA E ESGOTO 
DE JABOTICABAL - SAAEJ,  
SERVIÇO DE PREVIDÊN-
CIA SAÚDE E ASSISTÊNCIA 
MUNICIPAL – SEPREM,  EM-
PRESA PÚBLICA DE URBAN-
IZAÇÃO DE JABOTICABAL 

– EMURJA,  CÂMARA MUNICI-
PAL DE VEREADORES DE JA-
BOTICABAL – CONTRATADA: 
COMERCIAL JOÃO AFONSO 
LTDA – OBJETO: Registro de 
preços visando a aquisição 
de Cestas Básicas Montadas, 
com a prestação dos serviços 
de seleção, acondicionamen-
to, distribuição e controle dos 
itens, composta por gêneros 
alimentícios perecíveis e não 
perecíveis, destinadas aos 
Servidores Públicos Municipais 
ativos e inativos pertencentes 
à Administração Direta e Indi-
reta do município de Jabotica-
bal, pelo período de 12 (doze) 
meses, num total estimado 
de 30.024 unidades – FUN-
DAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial n° 20/2020 – VAL-
OR GLOBAL: R$5.418.731,52 
– ASSINATURA: 16/06/2020 – 
VIGÊNCIA: 15/06/2021 – ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS 
N° 55/2020.

CONTRATANTE: PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE JABOTI-
CABAL – CONTRATADA: NU-
TRICIONALE COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS LTDA – OBJETO: 
Registro de preços visando a 
aquisição de Cestas Básicas 
Montadas, com a prestação 
dos serviços de seleção, 
acondicionamento, distribuição 
e controle dos itens, compos-
ta por gêneros alimentícios 
perecíveis, destinadas à pop-
ulação de baixa renda do mu-
nicípio de Jaboticabal e bol-
sistas da Frente de Trabalho, 
durante o período de 12 (doze) 
meses, num total estimado 
de 10.000 unidades – FUN-
DAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial n° 20/2020 – VAL-
OR GLOBAL: R$630.000,00 
– ASSINATURA: 16/06/2020 – 
VIGÊNCIA: 15/06/2021 – ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS 
N° 56/2020.

CONTRATANTE: PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE JABOT-
ICABAL – CONTRATADA: 
COMERCIAL JOÃO AFONSO 
LTDA – OBJETO: Registro de 
preços visando a aquisição 
de Cestas Básicas Montadas, 
com a prestação dos serviços 
de seleção, acondicionamen-
to, distribuição e controle dos 
itens, composta por gêneros 
alimentícios perecíveis e não 
perecíveis, destinadas à pop-
ulação de baixa renda de nos-

so município (Cesta de Natal) 
para o mês de Dezembro de 
2020, num total estimado de 
1.000 unidades – FUNDAMEN-
TO LEGAL: Pregão Presencial 
n° 20/2020 – VALOR GLOBAL: 
R$154.900,00 – ASSINATU-
RA: 16/06/2020 – VIGÊNCIA: 
15/06/2021 – ATA DE REGIS-
TRO DE PREÇOS N° 57/2020.

CONTRATANTE: PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE JABOT-
ICABAL – CONTRATADA: 
COMPANHIA DE PROCES-
SAMENTO DE DADOS DO 
ESTADO DE SÃO PAULO 
- PRODESP – OBJETO: Ter-
mo de aditamento ao contrato 
celebrado, visando a prestação 
de serviços técnicos de in-
formática relativos à cessão 
de informações do banco de 
dados do DETRAN para o pro-
cessamento de multas de trân-
sito referente ao município de 
Jaboticabal – FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação 
– Processo Administrativo n° 
18780/2020 – VALOR GLOB-
AL: R$65.538,00 – ASSINATU-
RA: 28/05/2020 – VIGÊNCIA: 
De 28/05/2020 a 27/05/2021 
– TERMO DE ADITAMENTO 
PRODESP Nº PD018780 – 02º 
Termo de Aditamento.

CONTRATANTE: PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE JABOT-
ICABAL – CONTRATADA: 
DÉCIO CAMARGO – PRODU-
TOS E EQUIPAMENTOS LAB-
ORATORIAIS LTDA – OBJE-
TO: Registro de preços visando 
a aquisição de materiais de 
laboratório, para pacientes da 
rede SUS – FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial n° 
21/2020 – VALOR GLOBAL: 
R$110.375,52 – ASSINATU-
RA: 17/06/2020 – VIGÊNCIA: 
16/06/2021 – ATA DE REGIS-
TRO DE PREÇOS N° 58/2020.

CONTRATANTE: PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE JABOT-
ICABAL – CONTRATADA: 
CIRÚRGICA UNIÃO LTDA – 
OBJETO: Registro de preços 
visando a aquisição de mate-
riais de laboratório, para pa-
cientes da rede SUS – FUN-
DAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial n° 21/2020 – VAL-
OR GLOBAL: R$48.230,93 – 
ASSINATURA: 17/06/2020 – 
VIGÊNCIA: 16/06/2021 – ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS 
N° 59/2020.
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CONTRATANTE: PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE JABOT-
ICABAL – CONTRATADA: 
CENTERKIT PRODUTOS E 
EQUIPAMENTOS DE LABO-
RATÓRIO LTDA – OBJETO: 
Registro de preços visando 
a aquisição de materiais de 
laboratório, para pacientes da 
rede SUS – FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial 
n° 21/2020 – VALOR GLOB-
AL: R$2.762,47 – ASSINATU-
RA: 17/06/2020 – VIGÊNCIA: 
16/06/2021 – ATA DE REGIS-
TRO DE PREÇOS N° 60/2020.

CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE JA-
BOTICABAL – CONTRATA-
DA: CQC TECNOLOGIA EM 
SISTEMAS DIAGNÓSTICOS 
LTDA – OBJETO: Registro de 
preços visando a aquisição de 
materiais de laboratório, para 
pacientes da rede SUS – FUN-
DAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial n° 21/2020 – VAL-
OR GLOBAL: R$38.700,00 
– ASSINATURA: 17/06/2020 – 
VIGÊNCIA: 16/06/2021 – ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS 
N° 61/2020.

CONTRATANTE: PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE JABOT-
ICABAL – CONTRATADA: H 
F DIAGNÓSTICA E EQUIPA-
MENTOS LTDA – OBJETO: 
Registro de preços visando a 
aquisição de materiais de labo-
ratório, para pacientes da rede 
SUS – FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial n° 21/2020 
– VALOR GLOBAL: R$930,60 
– ASSINATURA: 17/06/2020 – 
VIGÊNCIA: 16/06/2021 – ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS 
N° 62/2020.

CONTRATANTE: PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE JABOT-
ICABAL – CONTRATADA: 
HOSPITAL SÃO  MARCOS 
S/A – OBJETO: Execução de 
serviços médico-hospitalares 
e técnico profissional em favor 
da clientela universalizada, em 
ambiente de UTI, adulto tipo II. 
– FUNDAMENTO LEGAL: Art. 
24 da Lei Federal nº  8.666/93 
e Decreto nº 7.132/2020 e 
Decreto nº 7.148/2020 – VA-
LORES: Diária de UTI 24 horas 
R$1.196,80; Diária de UTI até 4 
horas R$199,46; Diária de UTI 
até 8 horas R$398,92; Diária 
de UTI até 12 horas R$598,40 

– ASSINATURA: 22/06/2020 – 
VIGÊNCIA: 180 dias. - CON-
TRATO nº 40/2020.

EXTRATO DE 
 ADITAMENTO DE 

CONVÊNIO 

Convênio nº 04/2020

CONVENENTE: PREFEITURA 
DO MUNICÍPIO DE JABOTI-
CABAL
CONVENIADA: IRMANDADE 
DE MISERICÓRDIA DE JA-
BOTICABAL – HOSPITAL E 
MATERNIDADE SANTA ISA-
BEL . OBJETO:  O presente 
Termo de Aditamento tem por 
objetivo a inclusão de proced-
imentos de Colonoscopia, An-
giotomografia, Ureterolitotripsia 
e exames em geral no Convênio 
vigente, acrescendo para tanto 
o valor de R$84.000,00 (oitenta 
e quatro mil reais) ao montante 
contratualizado, totalizando val-
or anual de R$13.287.029,16 
(treze milhões, duzentos e oi-
tenta e sete mil, vinte e nove 
reais e dezesseis centavos). O 
presente Convênio está devid-
amente autorizado pela Lei nº 
4.330, de 30 de abril de 2012, 
e reger-se-á pela Constituição 
Federal, em especial os artigos 
196 e seguintes, pela Consti-
tuição Estadual em seu artigo 
218; Leis nº 8080/90 e 8142/90; 
Portarias MS nº 1006/2004 
e 3.410/2013; Lei Federal nº 
8666/93, e suas alterações pos-
teriores e demais disposições 
legais e aplicáveis à espécie. 
ASSINATURA: 15/06/2020. 
VIGÊNCIA: até 31/01/2021.

EXTRATO DE 
DISPENSA 

EXTRATO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO

TERMO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO | PROCESSO Nº 
4810-1/2020

DISPENSO, a licitação nos 
termos do artigo 24, IV, da Lei 
8.666/93 c/c ao Decreto Munic-
ipal nº 7.148, de 07 de abril de 
2020, visando a contratação 
de serviços médico-hospitala-
res e técnico profissional em 
ambiente de UTI adulto, Tipo II, 

para atendimento à população 
que necessita de atendimen-
to por meio Sistema Único de 
Saúde – SUS , junto à empresa 
Hospital São Marcos S/A, ao 
custo da Diária de UTI 24horas 
no importe de R$ 1.196,80, 
Diária de UTI até 4 horas no 
importe de 199,46, Diária de 
UTI até 08 horas no importe 
de R$ 398,92 e Diária de UTI 
até 12 horas no importe de R$ 
598,40, pelo prazo máximo de 
180 ( cento e oitenta) dias.

Por outro lado, autorizo a ex-
ecução dos serviços.

Jaboticabal, 22 de junho de 
2020 

José Carlos Hori
Prefeito Municipal de Jabotica-
bal

EXTRATO DE DISPENSA DE 
CHAMAMENTO PÚBLICO

TERMO DE DISPENSA 
CHAMAMENTO PÚBLICO | 
PROCESSO Nº 5724-0/2020

DISPENSO, o chamamento 
público nos termos do artigo 
30, I e II da Lei 13.019/14 c/c 
com a portaria do Ministério da 
Saúde nº 1.448, de 29 de maio 
de 2020, visando o repasse de 
R$ 401.697,28 a Irmandade de 
Misericórdia de Jaboticabal, 
CNPJ nº 56.896.368/0001-37.

Por outro lado, autorizo o re-
passe.

Jaboticabal, 22 de junho de 
2020 

José Carlos Hori
Prefeito Municipal de Jabotica-
bal

EXTRATO DE DISPENSA DE 
CHAMAMENTO PÚBLICO

TERMO DE DISPENSA 
CHAMAMENTO PÚBLICO | 
PROCESSO Nº 5262-1/2020

DISPENSO, o chamamento 
público nos termos do arti-
go 30, I e II da Lei 13.019/14, 
visando o repasse de R$ 
100.000,00, fonte de recur-
so do Governo do Estado de 
São Paulo, a Irmandade de 
Misericórdia de Jaboticabal, 
CNPJ nº 56.896.368/0001-37.

Por outro lado, autorizo o re-
passe.

Jaboticabal, 22 de junho de 
2020 

José Carlos Hori
Prefeito Municipal de Jabotica-
bal

EXTRATO DE DISPENSA DE 
CHAMAMENTO PÚBLICO

TERMO DE DISPENSA 
CHAMAMENTO PÚBLICO | 
PROCESSO Nº 4977-8/2020

DISPENSO, o chamamento 
público nos termos do arti-
go 30, I e II da Lei 13.019/14, 
visando o repasse de R$ 
100.000,00, fonte de recur-
so do Governo do Estado de 
São Paulo, a Irmandade de 
Misericórdia de Jaboticabal, 
CNPJ nº 56.896.368/0001-37.

Por outro lado, autorizo o re-
passe.

Jaboticabal, 22 de junho de 
2020 

José Carlos Hori
Prefeito Municipal de Jabotica-
bal

EXTRATO DE DISPENSA DE 
CHAMAMENTO PÚBLICO

TERMO DE DISPENSA 
CHAMAMENTO PÚBLICO | 
PROCESSO Nº 5483-6/2020

DISPENSO, o chamamento 
público nos termos do artigo 
30, I e II da Lei 13.019/14 c/c 
portaria do Ministério da Saúde 
nº 1.398, de 21 de maio de 
2020, visando o repasse de R$ 
164.380,10, fonte de recurso do 
Governo Federal, a Irmandade 
de Misericórdia de Jaboticabal, 
CNPJ nº 56.896.368/0001-37.

Por outro lado, autorizo o re-
passe.

Jaboticabal, 22 de junho de 
2020 

José Carlos Hori
Prefeito Municipal de Jabotica-
bal

RESUMO DE 
LICITAÇÃO

PREGÃO 
 PRESENCIAL Nº 

020/2020|  PROCESSO 
ADMINISTRATIVO 

Nº 4880-1/2020

Republicado por texto incoer-
ente na edição 590 de 19 de 
Junho de 2020

DECISÃO ADMINISTRATIVA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 
020/2020
Processo Administrativo nº 
4880-1/2020

OBJETO: Registro de Preços 
para prestação de serviços 
na seleção, acondicionamen-
to, distribuição e controle de 
CESTAS BÁSICAS MONTA-
DAS, composta por gêneros 
alimentícios perecíveis e não 
perecíveis, destinadas aos 
Servidores Públicos Municipais 
Ativos e Inativos pertencentes 
à Administração Direta e Indi-
reta do município de Jabotica-
bal; bem como à população de 
baixa renda e Frente de Tra-
balho assistidas pela Secre-
taria Municipal de Assistência 
Social.

Do: GABINETE DO PREFEITO
Para: COMISSÃO DE LICI-
TAÇÕES
    
Versa o presente procedimento 
acerca de Recurso Adminis-
trativo contra o Pregão Pres-
encial nº 020/2020, interposto 
pela empresa DZ7 Tecnologia 
& Marketing Eirelli, sob o fun-
damento de serem contrários 
as reprovas das amostras por 
ela apresentada e quanto ao 
credenciamento da empresa 
“Comercial João Afonso Ltda, 
sob o fundamento de pesar 
contra a mesma declaração de 
inidoneidade.
    
A empresa “Comercial João 
Afonso Ltda” apresentou con-
trarrazões com juntada de 
documentos e certidões, pug-
nando pela improcedência do 
recurso interposto e conse-
quente homologação do cer-
tame licitatório com adjudi-
cação dos objetos licitados aos 
vencedores.

Analisando a fundamentação 
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da Recorrente, verifica-se que 
o inconformismo não procede.
    
Isto porque, no que se refere 
a apresentação das amostras, 
a Recorrente não atendeu as 
especificações do instrumento 
convocatório, sendo por esse 
motivo regularmente desclassi-
ficada.
    
A alegação de que a empresa 
‘Comercial João Afonso Ltda’ 
foi declarada inidônea não 
merece acolhimento, vez que a 
documentação e certidão apre-
sentadas comprovam o con-
trário.

No mais, acolho as demais 
considerações da SENJUR.

Ante o exposto, adotando o 
parecer do DD. Secretário Mu-
nicipal dos Negócios Jurídicos 
DECIDO:

- JULGO IMPROCEDENTE o 
recurso interposto pela empre-
sa DZ7  Tecnologia & Market-
ing Eirelli.

- HOMOLOGO o Pregão Pres-
encial nº 020/2020 nos termos 
da Ata de Sessão Pública de 
03 de junho de 2020.

- ADJUDICO o LOTE 01 ao 
vendedor: COMERCIAL JOÃO 
AFONSO LTDA no valor de 
R$.141,90 (cento e quarenta e 
um reais e noventa centavos);

- ADJUDICO o LOTE 02 ao 
vendedor: COMERCIAL JOÃO 
AFONSO LTDA. no valor de 
R$.38,58 (trinta e oito reais e 
cinquenta e oito centavos).

- ADJUDICO o LOTE 03 ao 
vencedor: NUTRICIONALE 
COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA no valor de R$.63,00 
(sessenta e três reais);

- ADJUDICO o LOTE 04 ao 
vencedor: COMERCIAL JOÃO 
AFONSO LTDA no valor de 
R$.141,90 (cento e quarenta e 
um reais e noventa centavos);

- ADJUDICO o LOTE 05 ao 
vendedor: COMERCIAL JOÃO 
AFONSO LTDA no valor de 
R$.13,00 (treze reais).
    
Publique-se e CUMPRA-SE.
   
    
Jaboticabal, 15 de junho de 
2020
    
JOSÉ CARLOS HORI
Prefeito Municipal

SECRETARIA DE FAZENDA

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS

CÓDIGO FORNECEDOR EMPENHO LIQUID. DATA LIQUID. VALOR VÍNCULO/FONTE EVENTO

64109 HOSPITAL SÃO MARCOS S.A. 5243 9982 22/06/2020 R$ 14.111,57 018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 014.071 – PSIQUIATRIA

64109 HOSPITAL SÃO MARCOS S.A. 5277 9983 22/06/2020 R$ 103.124,53 018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 014.087 – UTI SÃO MARCOS

De acordo com o Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/1993, e nos termos da Instrução nº 02/2002 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cada unidade da administração pública, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de 
bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, devem, para cada fonte diferenciada de recursos, obedecer a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público 
e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada. Justificamos que a quebra de ordem cronológica, abaixo relacionada, se faz necessária por tratar-se de serviços essenciais e de natureza continuada de diversas 
secretarias.

SEPREM

RESOLUÇÕES 

RESOLUÇÃO Nº 013/2020
(Nomeia candidato aprova-
do em Concurso Público 
nº01/2016)

ELIVAINE ALMEIDA SILVA, 
Superintendente do Serviço de 
Previdência, Saúde e Assistên-
cia Municipal – SEPREM, no 
uso das atribuições que lhe 
são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, nos termos 
do inciso I, do artigo 12, da Lei 
nº3.736 de 03 de abril de 2008, 
MARIANA FERREIRA FRIZ-
ZAS, para o cargo de Agente 
Administrativo, classificação 
2º.

Art. 2º - Esta resolução entrará 
em vigor na data de sua publi-
cação, com efeitos retroativos 
à data de 14 de maio de 2020, 
revogadas as disposições em 
contrário.

Jaboticabal, 15 de junho de 
2020.

ELIVAINE ALMEIDA SILVA
Superintendente do SEPREM

RESOLUÇÃO Nº 014/2020
(Nomeia candidato aprova-

do em Concurso Público 
nº01/2016)

ELIVAINE ALMEIDA SILVA, 
Superintendente do Serviço de 
Previdência, Saúde e Assistên-
cia Municipal – SEPREM, no 
uso das atribuições que lhe 
são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, nos termos 
do inciso I, do artigo 12, da Lei 
nº3.736 de 03 de abril de 2008, 
MARIANA ALVARES PAS-
TORELLO DE OLIVEIRA, para 
o cargo de auxiliar de serviços 
gerais, classificação 1º.

Art. 2º - Esta resolução entrará 
em vigor na data de sua publi-
cação, com efeitos retroativos 
à data de 14 de maio de 2020, 
revogadas as disposições em 
contrário.

Jaboticabal, 15 de junho de 
2020.

ELIVAINE ALMEIDA SILVA
Superintendente do SEPREM

RESOLUÇÃO Nº 015/2020
(Concede posse ao candidato 
nomeado)

ELIVAINE ALMEIDA SILVA, 
Superintendente do Serviço de 
Previdência, Saúde e Assistên-
cia Municipal – SEPREM, no 
uso das atribuições que lhe 
são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER POSSE, 
com fundamento no artigo 22, 
da Lei nº3.736 de 03 de abril 
de 2.008, a MARIANA FER-
REIRA FRIZZAS, portadora 
do RG.nº45.983.552-X e do 
PIS/PASEP n°1.355.336.614-0 
para o cargo de Agente Admin-
istrativo, nos termos da Res-
olução n°13, de 15 de junho de 
2020.

Art. 2º - Esta resolução entrará 
em vigor na data de sua publi-
cação, com efeitos a partir de 
17 de junho de 2020, revoga-
das as disposições em con-
trário.

Jaboticabal, 17 de junho de 
2020.

ELIVAINE ALMEIDA SILVA 
Superintendente do SEPREM

RESOLUÇÃO Nº 016/2020
(Concede posse ao candidato 
nomeado)

ELIVAINE ALMEIDA SILVA, 
Superintendente do Serviço de 
Previdência, Saúde e Assistên-
cia Municipal – SEPREM, no 
uso das atribuições que lhe 
são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER POS-
SE, com fundamento no arti-
go 22, da Lei nº3.736 de 03 
de abril de 2.008,  a  MARI-
ANA ALVARES PASTOREL-
LO DE OLIVEIRA, portadora 
do RG. nº45.723.391-6 e do 
PIS/PASEP nº2.049.143.887-
1 para o cargo de auxiliar de 
serviços gerais, nos termos da 
Resolução n°14, de 15 de jun-
ho de 2020.

Art. 2º - Esta resolução entrará 
em vigor na data de sua publi-
cação, com efeitos a partir de 
17 de junho de 2020, revoga-
das as disposições em con-
trário.

Jaboticabal, 17 de junho de 
2020.

ELIVAINE ALMEIDA SILVA 
Superintendente do SEPREM


