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Camara Municipal de Jaguariuna
Estado de Sao Paulo

Contrato 009l2017combustivel
CONTRATO

CONTRATO N° 009/2017

CARTA CONVITE N°: 004/2017

TIPO: MENOR PRE(:O UNIT ARlo POR LITRO

PROCESSO ADM: N°: 967/2017

AUTORIZA(:Ao: PRESIDENTE DA CAMARA - ROMILSON NASCIMENTO SILVA

(,

OBJETIV ANDO, aquisiC;ao de combustivel, para suprir as necessidades da frota de veiculos da

Camara Municipal de Jaguariuna/SP.

Que entre si celeb ram a CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA E AUTO

POSTO sAo JoAo DE JAGUARIUNA LTDA.

Pelo presente instrnmento contratual firmado entre a CAMARA MUNICIPAL DE

JAGUARIUNA, com sede a Rua Alfredo Bueno, 1.189 - Centro - Jaguariuna - SP, CNPJ nO

51.313.955/0001-30, ora denominada CONTRATANTE, neste ato represent ado por seu Presidente

Sf. ROMILSON NASCIMENTO SILVA, brasileiro, casado, portador da Cedula de Identidade

RG nO 42.181.834-7-SSP/SP e inscrito no CPF/MF 224.361.418-94 sob n°, e de outro lado a

empresa Auto Posto Sao Joao, doravante designada CONTRATADA, inscrita no Cadastro Geral de

Contribuintes CNPJ sob 0 nO.07.380.352/0001-69, sediada na rna Jose Alves Guedes, nO1281 -

baino Sao Joao - Cidade Jaguariuna, Estado de Sao Pulo, representada legalmente pelo Sf. Gildo

Gardinalli, portador da Cedula de Identidade RG nO6.004.166-3 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF nO

713100028/00, tern entre si justa e contratada as seguintes cl<iusulas e condic;6es:

1- OBJETO DO ~ONTRATO ~ .."
"".,

1.1.Contrato para aquisiC;ao de combustivel com fornecimento fracionado, conforme demanda, para .

suprir as necessidades da frota de veiculos da Camara Municipal de Jaguariuna/SP, conforme

PROJETO BAsI CO - ANEXO I, como segue:

1.1.1.CONSUMO ESTIMADO de 330 LT (trezentos litros) de gasolina comum por meSo
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1.1.2.Estimativa para atender 0 presente contrato pelo periodo de 12(doze) meses de 3960 LT

(tres mil novecentos e sessenta litros).

1.2.A quantidade inicialmente prevista podeni se for do interesse da administra~ao, ser aumentada

ou diminuida dentro do limite fixado pelo § 1° do artigo 65 da Lei n.o 8.666/1993.

1.3.0 objeto desta licita~ao deveni ser fornecido no posto de combustivel do lidtante vencedor, que

deveni estar localizado dentro do perimetro urbano do Municipio de Jaguariuna/SP.

II-DOCUMENTOS INTEGRANTES

( 2.1.Para todos os efeitos legais e melhor caracteriza~ao da presente aquisi~ao, bern assim para

definir procedimentos e normas decorrentes das obriga~6es ora contraidas integram este

Contrato, como se nele estivessem transcritos, os seguintes documentos:

a) Convite n° 004/2017 e ANEXOS

b) Proposta da CONTRATADA.

2.2.0s documentos referidos no presente item sao considerados suficientes para, em complemento a

este Contrato, definir a sua extensao e, desta forma, reger a presta~ao do objeto adquirido.

III - PRE<;OS

3.1.0 valor Unihirio por litro do presente contrato e de R$ 3,659 (tres reais seiscentos e cinquenta

e nove centavos), consoante apresentado na proposta da CONTRA TADA devidamente

aprovado pela CONTRATANTE. Totalizando urn Valor Mensal Estimado de R$ 1.207,47

(urn mil duzentos e sete reias e quarenta e sete centavos).

3.2.0 objeto do presente Edital sera executado pelo pre~o ofertado na proposta da licitante

vencedora, que sera fixo e irreajustavel, podendo, contudo, ser revisto, desde que reste

comprovada a ocorrencia de quaisquer das hipoteses previstas na aline a "d", do inciso II, do art.

65, da Lei nO. 8:666/93, ou em decorrencia da politica governamental e somente poderao ser

reajustados de conformidade com os indices aplicados pelo Governo Federal, atraves de pr-.~
medio aplicado no Estado de Sao Paulo de acordo com a ANP (Agenda Nacional do Petrb e0,~ ~

e a partir da data da vigencia do reajuste, mediante comprova~ao de realinhamento dos pre~~s..

3.3.As despesas decorrentes do presente Contrato correrao por conta da DOTACAo

ORCAMENTAAIA consignada no or~amento vigente na ficha 9 - Despesa 3.3.90.30.01 -

(Combustiveis e Lubrificantes Automotivos) - ORG/FUNCAo: 01.02- Nota de Empenho 525

~ fill
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IV - REAJUSTE DE PRE<;OS

4.10 pre<;o do objeto, ofertado na proposta da licitante vencedora, sera fixo e irreajustavel,

podendo, contudo, ser revisto, desde que reste comprovada a ocorrencia de quaisquer das

hip6teses previstas na aHnea "d", do inciso II, do art.65, da Lei n08.666/93, ou em

decorrencia da politica governamental e somente poderao ser reajustados em conformidade

com os indices aplicados pelo Governo Federal, atraves e pre<;omedio aplicado no Estado

de Sao Paulo de acordo com a ANP (Agencia Nacional do Petr6leo ),e a partir da data da

vigencia do reajuste, mediante comprova<;ao de realinhamento de pre<;os.

( V - CONDI<;OES E FORMA DE PAGAMENTO

5.1.0 pagamento sera efetuado mensalmente pela contratante, atraves de Cheque da CAlXA

ECONOMICA FEDERAL, ate 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da Nota Fiscal,

acompanhada da AUTORIZA<;AO PARA ABASTECIMENTO, emitida pela contratada.

5.2. Em caso de devolu<;ao da documenta<;ao fiscal para corre<;ao, 0 prazo para pagamento fluira a

partir da sua reapresenta<;ao.

5.3. Os valores devidos pela contratante, referentes aos servi<;os prestados, deverao ser faturados

pel a contratada, no ultimo dia do mes de execu<;ao dos servi<;os, emitindo-se assim Nota Fiscal

Fatura.

5A.Sera considerado mes de execu<;ao dos servi<;os do 1° (primeiro) ao ultimo dia do mes em

referencia.

5.5.Para pagamento dos servi<;os prestados referentes ao primeiro mes de contrato, devera ser

emitida nota fiscal referente apenas aos dias de servi<;os executados.

5.6. A CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobran<;a ou 0 desconto da fatura emitida

atraves de rede bancaria ou com terceiros, permitindo-se, tao somente, cobran<;as em carteira

simples, ou seja, diretamente a CONTRA TANTE.

VI - VIGEN CIA

~l
ser prestados

~ .~

6.1.Este contrato tera vigencia de 12 (meses), contados a partir de sua assinatura.

VII - DO LOCAL E CONDI<;OES DE CUMPRIMENTO DO CONTRA TO:

7.1.0s abastecimentos de combustivel, objeto do presente contrato, deverao

imediatamente ap6s assinatura do contrato.
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7.2 ..0 objeto deveni ser fornecido nos postos, credenciados em opera~ao, do licit ante vencedor, que

deverao estar localizados dentro do perimetro urbano do municipio de Jaguariuna/SP.

7.3.0s abastecimentos deverao ser efetuados mediante autoriza~ao para abastecimento, emitida

pelo departamento financeiro da CONTRA TANTE e devidamente assinada pelo motorista

responsavel pelo veiculo.

7.4.0 licitante nao podera realizar abastecimento sem a referida autoriza~ao.

7.5. 0 licitante vencedor devera pres tar atendimento de abastecimento no minimo das 6h as 21hs.

7.6.A CONTRATANTE designara urn funcionario, 0 qual devera analisar as caracteristicas

( exigidas, consoante 0 Projeto Basico - Anexo I, juntamente com urn funcionario da empresa

CONTRATADA.

7.7 ..Garantia de qualidade em 100% (cern por cento) do objeto do contrato, contra quaisquer

fraudes ou adultera~ao do produto, por periodo integral deste contrato.

VIII - TRANSFERENCIA DO CONTRATO

8.l.A CONTRATADA nao podera transferir 0 presente Contrato, no todo ou em parte, sem 0

expresso consentimento da CONTRA TANTE, dado por escrito, sob a pena de rescisao do

ajuste.

IX - RESPONSABILIDADES E OBRIGA<;OES DA CONTRA TANTE E CONTRATADA:

( 9.1 CONTRATANTE:

9.l.a.A Contratante fica expressamente proibida de ceder, transferir ou sublocar 0 presente

contra to , sem previa e formal autoriza~ao da Contratada;

9.l.b.compromete-se a utilizar 0 produto objeto deste contrato, somente dentro das normas e

condi~6es estabelecidas neste e obedecer as respectivas especifica~6es do projeto

basico e seus anexos;

9.l.c.compromete-se em expedir AUTORIZA<;Ao PARA ABASTECIME

devidamente autorizada por responsavel competente.

9.2.CONTRATADA:

9.2.a.E responsavel direta e exclusivamente pel a perfeita presta~ao de servi~o objeto deste

Contrato e, consequentemente, responde civil e criminalmente, por todos os danos e

~
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prejuizos ocorrentes em sua execU(;;ao, que venha, direta ou indiretamente, a

provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros;

9.2.b.e responsavel tambem pela qualidade do objeto licitado, cabendo-Ihe verificar 0

atendimento dos padr6es e condic;6es exigidos na Carta Convite e seus anexos;

9.2.c.obriga-se a dar atendimento a Contratante no horario estipulado no PROJETO

BAsI CO - ANEXO I;

(

9.2.d.obriga-se a cumprir durante a execuc;ao contratual, todas as leis e posturas pertinentes e

vigentes, sendo a unica responsavel por prejuizos decorrentes das infrac;6es a que

der causa;

9.2.e.responsabilizar-se-a pelos recolhimentos de tributos que venham a incidir sobre 0

objeto deste contrato, arcando inclusive com os tributos federais, estaduais e

municipais, que porventura incidam ou incidirao sobre 0 respectivo contrato bern

como os encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios;

9.2.f.devera manter durante a execuc;ao do presente contrato, em compatibilidade com as

obrigac;6es assumidas, todas as condic;6es de qualificac;ao e habilitac;ao;

9.2.g.devera ser responsavel em garantir que nao sera realizado abastecimento sem referida

AUTORIZAC;AO PARA ABASTECIMENTO, a qual deveni acompanhar a Nota

Fiscal Fatura.

(
x -PENALIDADES

1O.l.Ocorrendo atraso injustificado no atendimento ao abastecimento da frota de veiculos,

acarretara em multa de 1% (urn por cento) por dia de atraso, sobre 0 valor total estimado

deste ajuste contratual, podendo ser aplicada juntamente com multa prevista no subitem X,

3.

10.2 As eventuais multas aplicadas por forc;a do disposto no sub item X,1 precedente, nao terao

carater compensat6rio, mas simplesmente morat6rio e, portanto, nao exime I

CONTRA TAD A da reparac;ao de possiveis danos ou prejuizos a que os seus atos Vp"'\V'~"

acarretar, nem impedem a declarac;ao da rescisao do pacto em aprec;o.

10.3A inexecuc;ao total ou parcial do Contrato importara a CONTRA TADA a suspensao do

direito de licitar e contra tar com qualquer ente a Administrac;ao, pelo prazo des~ fixado

~1!J
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de 2 (dois) anos, contados da aplicac;ao de tal medida punitiva, bern como multa de 20%

(vinte por cento) sobre 0 Valor Total estimado do Contrato.

lOASeni propiciada defesa a CONTRA TADA, antes da imposic;ao das penalidades elencadas

nos itens precedentes.

1O.50s valores pertinentes as rnultas aplicadas serao descontados dos creditos a que a

CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente.

XI -RESCISAO

(
11.1.A inexecuc;ao total ou parcial deste Contrato, alem de ocasionar a aplicac;ao das

penalidades anteriormente enumeradas, ensejani, tambem, em sua rescisao, desde que

ocorram quaisquer motivos elencados no art. 78, da Lei nO8.666/93.

11.2. A rescisao do Contrato podeni ser efetivada sob qualquer das formas delineadas no art. 79,

da Lei nO8.666/93.

11.3. Se a rescisao da avenc;a se der por qualquer das causas pre vistas nos incisos I a XI, do art.

78, da Lei nO 8.666/93, a CONTRA TADA sujeitar-se-a, ainda, ao pagamento de multa

prevista no subitern X, 3.

XII - DISPOSI<;OES GERAIS:

(

12.1.A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar a

CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na

prestac;ao de servic;o em cumprimento do objeto deste contrato, isentando a

CONTRATANTE de toda e qualquer reclamac;ao que possa surgir em decorrenc' . s

mesmas. ~,

12.2.A CONTRATADA sera a unica responsavel para com seus empregados e auxiliares n

que concerne ao cumprimento da legislac;ao prevista em Lei, em especial no que diz respeito

as nOIrnas de seguranc;a do trabalho, prevista na Legislac;ao Federal (Portaria nO3.214, de 8-

7-78, do Ministerio do Trabalho), sendo que 0 seu descumprimento podera motivar a

aplicac;ao de multa pOI parte da CONTRA TANTE e/ou rescisao contratual com a aplicac;ao

das sanc;6es cabiveis.

12.3.Fica expressamente vedada a subcontratac;ao, sem previa, expressa e escrita autorizac;ao da

CONTRA TANTE.
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12.4.CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execuc;ao do contrato, em

compatibilidade com as obrigac;6es por ela assumidas, todas as condic;6es de habilitac;ao e

qualificac;ao exigidas na licitac;ao.

12.5.Aplicam-se a este Contrato as disposic;6es da Lei nO8.666/93, que regulamenta as licitac;6es

e contratac;6es promovidas pela Administrac;ao Publica.

12.6.Sendo necessario a Administrac;ao, podera invocar 0 § 10 do art. 65 da Lei 8.666/93, no

qual reza que "0 contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi<;oes contratuais, os

acrescimos ou supress6es que se fizerem nas obras, servic;os ou compras, ate 25% (vinte e

cinco por cento) do valor inicial estimado do contrato".
(

XIII - TOLERANCIA

13.1.Se qualquer das partes contratantes, em beneficio da outra, permitir, mesmo por omiss6es,

a inobservancia no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condic;6es deste Contrato e/ou

de seus Anexos, tal fato nao podeni liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou

prejudicar esses mesmos itens e condic;6es, os quais permanecerao inalterados, como se

nenhuma tolerancia houvesse ocorrido.

XIV - VALOR DO CONTRATO

14.1. Da-se ao presente contrato, 0 valor global estimado de R$14.489,64(quatorze mil

quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), para todos os efeitos legais.

( XV- DO TERMO DE CIENCIA E NOTIFICA<;Ao

15.1. Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA, assinarao Termo de Ciencia e

Notificac;ao, conforme Anexo VII, relativo, se for 0 caso, a tramitac;ao deste Processo

per ante 0 Tribunal de Constas do estado de Sao Paulo.

XVI-CONDI<;_6ES DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO

16.1.A CONTRATANTE designara urn funcionario, que devera analisar as caracteristicas

exigidas, consoante 0 Projeto Basico - ANEXO I, juntamente com urn funcionario da

empresa CONTRAT ADA.

XVII - DA FISCALIZA<;Ao DOS SERVI<;OS
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17.1. A CONTRATANTE, por meio de Portaria designara urn servidor para fiscalizar os

servi<;;osa qualquer instante, solicitando a Contratada, sempre que julgar conveniente,

informa<;;6es do seu andamento, devendo esta prestar os esclarecimentos desejados e

comunicar a Contratante quaisquer fatos ou anormalidades que porventura possam

prejudicar 0 born andamento ou 0 resultado final dos servi<;;os,nos termos estabelecidos

no ANEXO 1- Projeto Basico.

17.2.No desempenho de suas atividades, e assegurado ao Departamento de Finan<;;as e

Contabilidade 0 direito de verificar e exigir a perfeita execu<;;aodo presente ajuste em

todos os seus termos e condi<;;6es.

XVIII - DAS CONDIC;OES DE HABILIT A<;Ao E QUALIFICA<;Ao

18.1.A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a execu<;;ao do Contrato, em

compatibilidade com as obriga<;;6es por ela assumidas, todas as condi<;;6es de

habilita<;;aoe qualifica<;;aoexigidas na licita<;;ao.

XIX-FORO

(

19.1.Elegem as partes contratantes a Comarca de Jaguariuna para dirimir todas e quaisquer

controversias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro,

por mais privilegiado que seja.

E por assim estarem justas e contratadas as partes, por seus representantes legais, assinam 0

presente instrumento em 03 (tres) vias de igual teor e forma para urn s6 e juridico efeito, perante as

testemunhas abaixo assinadas.

Jaguariuna, 2 t de _--LA_,_G-"",·;o~fJ::....'1i() de 2017.
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Romilson Nascimento Silva

Presidente Representante Legal

TESTEMUNHAS:

(

Sandra Regina Cavalcanti Neri Roselene Amalia Rovaris Leme

(



25 de Agosto de 2017 cI> IMPRENSA OFICIAl DO MUNiCipIO DE JAGUAR lUNA 19
Marcio Gustavo Bernardes Reis
Prefeito

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO ATA DE
REGISTRO DE PRE<;OS N° 17512017.
Pregao Presencia I n° 07112017.
Empenho nO1667012017.
Orgao Gerenciador: Prefeitura do Municipio
de Jaguariuna.
Detentora: CM Hospitalar SIA.
Objeto: Aquisigao de Medicamentos.
Valor do Empenho: R$ 15.137,35.
Data do Empenho: 1610812017.
Marcio Gustavo Bernardes Reis
Prefeito

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO ATA DE
REGISF10 DE PRE<;OS N" 00812017.
prega( ;encial n° 17212016.
Empenho n° 1665512017.
Orgao Gerenciador: Prefeitura do Municipio
de Jaguariuna.
Detentora: SomalSP Produtos Hospitalares
Llda.
Objeto: Aquisigao de Medicamentos.
Valor do Empenho: R$ 6.343,00.
Data do Empenho: 1610812017.
Marcia Gustavo Bernardes Reis
Prefeito

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO ATA DE
REGISTRO DE PRE<;OS N° 02212017.
Pregao Presencia I n° 17312016.
Empenho n° 1665612017.
Orgao Gerenciador: Prefeitura do Municipio
de Jaguariuna.

Detentora: SomalSP Produtos Hospitalares
Llda.
Objeto: Aquisigao de Medicamentos.
Valor do Empenho: R$ 718,20.
Data do Empenho: 1610812017.
Marcio Gustavo Bernardes Reis
Prefeito

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO ATA DE
REGISTRO DE PRE<;OS N° 04912017.
Pregao Presencial n° 00412017.
Empenho n° 1674012017.
Orgao Gerenciador: Prefeitura do Municipio
de Jaguariuna.
Detentora: Cirurgica Uniao Uda.
Objeto: Aquisigao de Fraldas.
Valor do Empenho: R$ 4.940,00.
Data do Empenho: 1810812017.
Marcio Gustavo Bernardes Reis
Prefeito

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO ATA DE
REGISTRO DE PRE<;OS N° 165/2017.
Pregao Presencial nO13112016.
Empenho nO1693712017.
Orga~ Gerenciador: Prefeitura do Municipio
de Jaguariuna.
Detentora: Licitavet Comercial Llda. - EPP.
Objeto: Aquisi9ao de Ragao.
Valor do Empenho: R$ 14.140,00.
Data do Empenho: 23108/2017.
Marcio Gustavo Bernardes Reis
Prefeito

AVISO DE HOMOLOGA<;AO E ADJUDICA-
<;Ao

TOMADA DE PRE<;OS N" 00712017.
Torna-se publico e para conhecimento dos
interessados que, transcorrido 0 prazo
recursal sem interposiyao de recursos, a
Tomada de Pre90s acima mencionada, que
tem como objeto "Construgao de cabine
primaria para entrada de energia eletrica
(construgao civil)", foi Homologada e
Adjudicada em 21 de agosto de 2017, em
favor da licitante CONTECON Engenharia e
Comercio Llda. ME, pelo valor global de R$
68.268,04 (sessenta e oito mil, duzentos e
sessenta e oito reais e quatro centavos).
Maria Emilia Pe9anha de Oliveira Silva
Secreta ria de Gabinete

AVISO DE REVOGA<;AO
PREGAO PRESENCIAL N° 094/2017
A Prefeitura do Municipio de Jaguariuna,
torna publico e para conhecimento dos
interessados que fica revogado 0 Pregao
aeirna mencionado, que tern como objeto
'Presta9ao de servigos de dedetizagao,
desratiza,ao e limpeza em caixas d'agua
nas unidades escolares - Exclusivo
MEIEPP", cuja abertura de envelopes
ocorreria em 24 de julho de 2017, as 14:00
haras, par motivDs insertos no processo.
Jaguariuna, 14 de agosto de 2017.
Maria Emilia Peganha de Oliveira Silva
Secreta ria de Gabinete

EXTRATO DE ATADE REGISTRO DE
PRE<;OS
PREGAO PRESENCIAL N° 10312017.
Ata de Registro de Pregos n° 2119412017

Orgao Gerenciador: Prefeitura do Municipio
de Jaguariuna
Detentora: Karin Christina de Carvalho ME
Objeto: Fornecimento eventual e parcelado
de bandeiras
Itens: 1, 02 e 03
Valor total: R$ 15.990,00 (quinze mil,
novecentos e noventa reais)
Prazo: 12 (doze) meses
Secreta ria de Gabinete, 11 de agosto de
2017.
Maria Emilia Pe9anha de Oliveira Silva
Secreta ria de Gabinete

AVISO DE PRIMEIRAALTERA<;Ao
PREGAO N° 11312017
Torna-se publico e para conhecimento dos
interessados que houve altera9ao no Pregao
acima mencionado, que tem como objeto a
"Aquisigao de utensilios domesticos", cuja
abertura de envelopes sera 29 de agosto de
2017, as 09:00 horas, por motivos insertos
no processo. 0 edital na integra, com
alterac;ao, esta disponivel para consultalreti-
rada no enderego eletronico www.licitaco-
es.sp.gov.br. Maiores informa90es poderao
ser obtidas pelos telefones: (19) 3867-9801,
com Aline, (19) 3867-9780, com Antonia,
(19) 3867-9707, com Esther, (19)
3867-9825, com Andre, ou pelo E-mail:
leandra_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br
Jaguariuna, 22 de agosto de 2017.
Antonia M.S.X Brasilino
Departamento de Licitagoes, Compras,
Contratos e Suprimentos

CAMARA MUNICIPAL

EXTP( -, DE CONTRATO

Nos termos do paragrafo unico do artigo

61, da Lei Nacional n° 8.666 de 21 de

junho de 1993, e demais leis atualizado-

ras.

CONTRATO N': 00912017

Contratante: Camara Municipal de

Jaguariuna

Contratada: Gildo Gardinalli

Objeto: Aquisi9ao de combustivel com

fornecimento fracionado, conforme

demanda, para suprir as necessidades

da frota de veiculos da Camara Municipal

de JaguariunalSP.

Vigencia: Este Contrato entrara em vigor

a partir de 21 de agosto de 2017, por 12

(doze) meses.

Valor mensa I estimado: R$=1.207,47=

(Hum mil duzentos e sete reais e

quarenta e sete centavos).

Licita9ao N° 004/2017 - Modalidade

Carta Convite _ Tipo Menor Pre90

Unitario por Litro.

_.' Autoriza9ao:Presidente da Camara

Municipal de Jaguariuna.

Jaguariuna, 21 de agosto de 2017

ROMILSON NASCIMENTO SILVA

Vereador 1 Presidente

PORTARIA N' 5012017.

Dispoe sobre a readapta9ao da servidora

Marlene Aparecida de Souza, servente

continua, para a fun9ao de Assistente

Administrativo, realocando-a no Departa-

mento Administrativo e Financeiro.

ROMILSON NASCIMENTO SILVA,

Presidente da Camara Municipal de

Jaguariuna, Estado de Sao Paulo, etc ...

no uso das atribui90es que Ihe sao

conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1° - Readaptar a servidora Marlene

Aparecida de Souza, portadora do RG

sob 0 n° 17.985.628-5/SP e CPF nO

077.824.068-11, Matricula n° 40-1, cargo

de servante continua, para exercer 0

novo rol de atribui90es funcionais no

cargo de Assistente Administrativo,

realocando-a no Departamento Adminis-

trative e Financeire, sem prejufzo de

seus vencimentos anteriores, em virtude

de estar impossibilitada de exercer suas

atividades atuais, conforme apurado no

Processo Administrativo nO01/2017.

Art. 2° - Esta portaria entrara em vigor

na data de sua publica~ao.

Registre-se, afixe-se e pUblique-se.

Presidencia da Camara Municipal de

Jaguariuna, 16 de agosto de 2017.

ROMILSON NASCIMENTO SILVA

Presidente

Registrado na Secreta ria e afixado, na

mesma data, no quadro de avisos da

portaria da Camara Municipal.

ALZIRA ELEANI DE CAMPOS SOUZA

VENTURINI

Diretora Geral

mailto:leandra_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br

