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CIJUN

efetivo recebimento dos bens.
Cláusula 7ª – Para dirimir questões oriundas do presente ajuste, não
passíveis de solução na via administrativa, fica eleito o foro da Comarca
de Jundiaí, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
Assim, estando justas e pactuadas, assinam as partes este Termo de
Doação, em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito jurídico e
legal, na presença das testemunhas adiante nomeadas e que assinam
abaixo.
Jundiaí, 20 de maio de 2020.

que deverão ser disponibilizados pela CONTRATADA no prazo de 15
(quinze) dias após a assinatura deste Termo. O aditivo encontra-se
publicado na íntegra no portal da CIJUN: www.cijun.sp.gov.br.

Paulo Sérgio de Lemos Giacomelli Stel
Gestor de Segurança Municipal do Município de Jundiaí
Pelo MUNICÍPIO

Contrato nº 224 e SEI nº 0089525, que se faz entre a COMPANHIA DE
INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ – CIJUN e a empresa RPC Informática
Ltda EPP. Processo SEI CIJ.01649/2019, Pregão Eletrônico nº134/2019,
ARP-08/2020. Objeto: Prestação de serviços de locação de notebooks
e microcomputadores, de acordo com os quantitativos descritos e em
conformidade com as condições e especificações previstas no Termo de
Referência, Anexo I do Edital. Valor Global: R$ 393.403,20 (trezentos e
noventa e três mil, quatrocentos e três reais e vinte centavos). Vigência:
19/05/2020 a 18/05/2025. Assinatura: 19/05/2020.

Roseli Macroni Rodrigues
Pela DOADORA
EXTRATO DA JUSTIFICATIVA
Processo administrativo nº 7.640-2/2020-1
Dispensa de Convocação Pública UGSM nº 01/2020.
I - Objeto:
a.
140 máscaras artesanais de tecido
II - Doadores ou Cedentes:
a.
ROSELI MACRONI RODRIGUES
III - Fundamento Legal: §1º e §7º do art. 2º da Lei nº 8.901, de 08 de
fevereiro de 2018 c/c inciso V e §§ 1o e 2o do art. 31 do Decreto no
28.970, de 17 de abril de 2020.
IV – Prazo dos Termos de Cessão de Bens: (não se aplica) meses
prorrogáveis na forma da legislação.
V – Valores estimados da doação:
a.
Valor unitário R$ 5,00 - Valor total R$ 700,00
VI – Justificativa: A formalização dos Termos citados neste extrato de
justificativa se justifica em razão da necessidade de adoção de medidas
de enfrentamento da pandemia causada pelo coronavírus (COVID-19)
no Município, que tem como escopo atender a demanda de máscaras
disponibilizadas aos Guardas Municipais como medida de controle e
disseminação de infecção.
Os Termos de Doação não onerarão os cofres públicos.

Jundiaí,19 de maio de 2020.
Amauri Marquezi de Luca
Diretor Presidente
COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ - CIJUN
CNPJ: 67.237.644/0001-79
EXTRATO DE CONTRATO

Jundiaí, 19 de maio de 2020.
AMAURI MARQUEZI DE LUCA
Diretor Presidente

PODER LEGISLATIVO
AVISO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/20
(PROCESSO Nº 85.058)
O pregoeiro da Câmara Municipal de Jundiaí, designado pela Portaria
nº 4133/20, FAZ SABER que se acha aberto na Diretoria
Administrativa o PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2020, objetivando a
contratação de serviços de reprografia com a instalação de seis
equipamentos multifuncionais, suporte técnico, manutenção e
fornecimento de insumos (cartucho de toner, cilindros, fusores, etc.).
Os interessados poderão obter o Edital completo no site
http://www.jundiai.sp.leg.br ou na recepção da Câmara Municipal, à
Rua Barão de Jundiaí, nº 128, Centro, Jundiaí - SP, nos dias úteis das
8h00 às 17h00.
A sessão do pregão terá início às 09h00 do dia 05 de junho de
2020, no endereço acima descrito, momento em que os envelopes já
deverão estar protocolizados na recepção da Câmara Municipal.
Câmara Municipal de Jundiaí, em dezenove de maio de dois mil e
vinte (19/05/2020).

PAULO SÉRGIO DE LEMOS GIACOMELLI STEL
Gestor de Segurança Municipal do Município de Jundiaí

CIJUN
COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ - CIJUN
CNPJ: 67.237.644/0001-79
EXTRATO DE CONTRATO
1º ADITIVO que se faz ao CTO / AFS - 215 firmado entre a
COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ – CIJUN e a empresa
B2 TELECOMUNICAÇÃO LTDA. Processo SEI CIJ.02073/2019.
Assinatura: 19/05/2020. Objeto:   Fornecimento de equipamentos e
prestação de serviço para solução de comunicação unificada, incluindo
serviços de voz corporativo, gateways de voz, interface celular, terminais
de voz, serviços de tarifação, serviço de videoconferência, mobilidade e
terminais de videoconferência, atrelado a serviços de gerenciamento e
monitoramento para eficiência de suporte e controle de toda a operação
referentes ao Lote 02 do Pregão Presencial nº: 154/2020, conforme
especificações definidas e demais condições do Termo de Referência,
Anexo I. Assunto: As PARTES resolvem alterar o CONTRATO para
adiantar a entrega parcial dos serviços previstos no agrupamento
“manutenção”, correspondente a 02 (dois) terminais de videoconferência,
jundiai.sp.gov.br

LUCAS MARQUES LUSVARGHI
Pregoeiro

PORTARIA Nº 4140, DE 19 DE MAIO DE 2020
Concede afastamento ao funcionário ANDERSON JOSÉ DOS
SANTOS, Assessor Parlamentar, símbolo “CC-1”, em
comissão, para fins de licença para tratamento de saúde, por
14 (quatorze) dias, no período de 18 a 31 de maio de 2020.

RETIFICAÇÃO:
Na edição da Imprensa Oficial nº 4.740, de 20 de maio de
2020:
onde se lê:
“ PORTARIA N º 4138, DE 18 DE MAIO DE 2020
Instaura SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR e dá
outras providências, consoante processo CMJ nº 85.130/2020”
“ PORTARIA N º 4139, DE 19 DE MAIO DE 2020
Instaura SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR e dá
outras providências, consoante processo CMJ nº 85.130/2020”
Assinado Digitalmente

