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contato com a Divisão de Cadastro Imobiliário (DCI) por meio do e-mail
iptu@jundiai.sp.gov.br, no prazo de 10 (dez) dias a contar da presente
publicação, para tratar do Proc 3405/21, referente à revisão de IPTU ,
em virtude de ser desconhecido o seu domicilio tributário.
Para que não se alegue ignorância, faz baixar o presente edital, que será
fixado no local de costume e publicado na Imprensa Oficial do Município.
DRT, 05 de novembro de 2021.
ROSELI C. DE PAIVA
Diretora de Receita Tributária
EDITAL 63/2021
Fica o Sr. APARECIDA DE SOUZA notificado por meio deste edital,
expedido na forma da Lei, a entrar em contato com a Divisão de Cadastro
Imobiliário (DCI) por meio do e-mail iptu@jundiai.sp.gov.br, no prazo de
10 (dez) dias a contar da presente publicação, para tratar do processo
19.288-8/19, referente à revisão IPTU , em virtude de ser desconhecido
o seu domicilio tributário.
Para que não se alegue ignorância, faz baixar o presente edital, que será
fixado no local de costume e publicado na Imprensa Oficial do Município.
DRT, 11 de novembro de 2021.
ROSELI C. DE PAIVA
Diretora de Receita Tributária
EDITAL 64/2021
Fica o Sr. ANTONIO CARLOS ZAPAROLI notificado por meio deste
edital, expedido na forma da Lei, a entrar em contato com a Divisão
de Cadastro Imobiliário (DCI) por meio do e-mail iptu@jundiai.sp.gov.br,
no prazo de 10 (dez) dias a contar da presente publicação, para tratar
do processo 4.393-0/11, referente à revisão IPTU , em virtude de ser
desconhecido o seu domicilio tributário.
Para que não se alegue ignorância, faz baixar o presente edital, que será
fixado no local de costume e publicado na Imprensa Oficial do Município.
DRT, 11 de novembro de 2021.
ROSELI C. DE PAIVA
Diretora de Receita Tributária
EDITAL 65/2021
Fica o Sr. THIAGO PARREIRA CASTRO notificado por meio deste
edital, expedido na forma da Lei, a entrar em contato com a Divisão
de Cadastro Imobiliário (DCI) por meio do e-mail iptu@jundiai.sp.gov.br,
no prazo de 10 (dez) dias a contar da presente publicação, para tratar
do processo 32.180-2/18, referente à revisão IPTU , em virtude de ser
desconhecido o seu domicilio tributário.
Para que não se alegue ignorância, faz baixar o presente edital, que será
fixado no local de costume e publicado na Imprensa Oficial do Município.
DRT, 11 de novembro de 2021.
ROSELI C. DE PAIVA
Diretora de Receita Tributária
EDITAL 66/2021
Fica o Sr. DALCIO VILELA PINTO notificado por meio deste edital,
expedido na forma da Lei, a entrar em contato com a Divisão de Cadastro
Imobiliário (DCI) por meio do e-mail iptu@jundiai.sp.gov.br, no prazo de
10 (dez) dias a contar da presente publicação, para tratar do processo
36.205-1/19, referente à revisão IPTU , em virtude de ser desconhecido
o seu domicilio tributário.
Para que não se alegue ignorância, faz baixar o presente edital, que será
fixado no local de costume e publicado na Imprensa Oficial do Município.
DRT, 11 de novembro de 2021.
ROSELI C. DE PAIVA
Diretora de Receita Tributária
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CIJUN
COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ – CIJUN
CNPJ Nº 67.237.644/0001-79
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 314/2021 e SEI nº0118657, que se faz entre a COMPANHIA
DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ – CIJUN e a empresa Alfatel Jundiaí
Comércio, Telecomunicações e Informática Ltda. Processo SEI
CIJ.01639/2021. Objeto: Prestação de serviços de implantação e
fornecimento de pontos de monitoramento indoor e outdoor, garantia
e suporte especializado, conforme demais condições e requisitos
apresentados no Termo de Referência, Anexo I. Valor Global: R$ R$
49.025,00 (quarenta e nove mil e vinte e cinco reais). Vigência: A vigência
contratual se iniciará a partir da data da última assinatura eletrônica e
vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses contados à partir da data de
conclusão dos serviços. Assinatura: 12/11/2021.
Jundiaí, 12 de novembro de 2021.
AMAURI MARQUEZI DE LUCA
Diretor Presidente
COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ – CIJUN
CNPJ Nº 67.237.644/0001-79
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 312 e SEI nº0118600, que se faz entre a COMPANHIA
DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ – CIJUN e a empresa L.P.M.
TELEINFORMÁTICA LTDA. Processo SEI CIJ.01630/2021. Pregão
Eletrônico nº 268/2021, ARP nº9. Objeto: Prestação de serviços técnicos
de instalação de infraestrutura de rede lógica de dados, telefonia e
elétrica, constantes no Termo de Referência - Anexo I do edital. Valor
Global: R$11.577,03 (onze mil quinhentos e setenta e sete reais e três
centavos). Vigência: a partir de 12/11/2021 e vigorará por 12 (doze)
meses, contados a partir da emissão do aceite do Relatório de Execução.
Assinatura: 12/11/2021.
Jundiaí, 12 de novembro de 2021.
AMAURI MARQUEZI DE LUCA
Diretor Presidente
COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ – CIJUN
CNPJ Nº 67.237.644/0001-79
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 313 e SEI nº0118617, que se faz entre a COMPANHIA
DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ – CIJUN e a empresa L.P.M.
TELEINFORMÁTICA LTDA. Processo SEI CIJ.01630/2021. Pregão
Eletrônico nº 268/2021, ARP nº9. Objeto: Prestação de serviços técnicos
de instalação de infraestrutura de rede lógica de dados, telefonia e
elétrica, constantes no Termo de Referência - Anexo I do edital. Valor
Global: R$ 221.153,06 (duzentos e vinte e um mil cento e cinquenta e
três reais e seis centavos). Vigência: a partir de 12/11/2021 e vigorará
por 12 (doze) meses, contados a partir da emissão do aceite do Relatório
de Execução. Assinatura: 12/11/2021.
Jundiaí, 12 de novembro de 2021.
AMAURI MARQUEZI DE LUCA
Diretor Presidente

DAE
Extrato de Aditamento
Dispensa Obra nº 008/2020
Contratante: DAE S/A – ÁGUA E ESGOTO
Contratada: RENATO ANDRADE ENGENHARIA S.S.
Termo de Aditamento nº 146/2021 assinado em 07/10/2021, Processo
DAE nº 1398/2020.
Objeto: Elaboração de projetos estruturais de ampliação e adequação do
edifício administrativo e galpão operacional da sede da DAE S.A.
5° Aditamento que se faz ao contrato nº 047/2020 para prorrogação
contratual por mais 04 (quatro) meses para o prazo de execução bem
como prazo de vigência.
12/11/2021
CLAUDIA SANTOS FAGUNDES
Diretora Administrativa

Assinado Digitalmente

