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PODER EXECUTIVO

OSMAR PINATTO
Prefeito Municipal

TERMO DE COLABORAÇÃO

INEXIGIBILIDADE N.º 019/2020
HOMOLOGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

Inexigibilidade n.º 019/2020

INEXIGIBILIDADE N.º 017/2020

HOMOLOGAÇÃO

Inexigibilidade n.º 017/2020
HOMOLOGAÇÃO
HOMOLOGO a inexigibilidade de chamamento público para
celebração de parceria com a Associação de Assistência Social
Santo Antonio de Junqueirópolis (Lar dos Idosos), Inscrita no
CNPJ nº 44.881.266/0001-66, com sede na Rua Recife, n.º 395, em
Junqueirópolis/SP, tendo em vista a inviabilidade de competição entre
as organizações da sociedade civil, em razão da natureza singular do
objeto da parceria e pelo fato de existir apenas uma entidade no
Município que milita no ramo de atividade objeto da parceria (custear
despesas da entidade com a prestação de serviço de atendimento de
idosos em situação de abandono ou risco social e/ou pessoal, através
de acolhimento institucional), nos termos do art. 31, c/c art. 24, § 2.º,
I, ambos da Lei Federal n.º 13.019/14.
Junqueirópolis-SP, 05 de janeiro de 2021.

Junqueirópolis-SP, 05 de janeiro de 2021.
OSMAR PINATTO
Prefeito Municipal
INEXIGIBILIDADE N.º 020/2020

OSMAR PINATTO
Prefeito Municipal

Inexigibilidade n.º 020/2020

INEXIGIBILIDADE N.º 018/2020

HOMOLOGAÇÃO

Inexigibilidade n.º 018/2020
HOMOLOGAÇÃO
HOMOLOGO a inexigibilidade de chamamento público para
celebração de parceria com a Associação de Assistência Social
Santo Antonio de Junqueirópolis (Projeto Jovem Cidadão),
Inscrita no CNPJ: nº 44.881.266/0001-66, com sede na Rua Recife, n.º
395, em Junqueirópolis /SP, tendo em vista a inviabilidade de
competição entre as organizações da sociedade civil, em razão da
natureza singular do objeto da parceria e pelo fato de existir apenas
uma entidade no município que milita no ramo de atividade objeto da
parceria (custear despesas do Projeto Jovem Cidadão para
manutenção da prestação de serviços de medida sócio educativa),
nos termos do art. 31, c/c art. 24, § 2.º, I, ambos da Lei Federal n.º
13.019/14.
Junqueirópolis-SP, 05 de janeiro de 2021.

HOMOLOGO a inexigibilidade de chamamento público para
celebração de parceria com a Sociedade de Proteção à Infância,
Inscrita no CNPJ: nº 44.880.573/0001-22, com sede na Av. Junqueira,
n.º 1780, em Junqueirópolis/SP, tendo em vista a inviabilidade de
competição entre as organizações da sociedade civil, em razão da
natureza singular do objeto da parceria e pelo fato de existir apenas
uma entidade no Município que milita no ramo de atividade objeto da
parceria (custear despesas da entidade com prestação de serviços
de acolhimento provisório de crianças de 0 a 12 anos, que são
afastadas do convívio familiar por meio de medida protetiva), nos
termos do art. 31, c/c art. 24, § 2.º, I, ambos da Lei Federal n.º
13.019/14.

HOMOLOGO a inexigibilidade de chamamento público para
celebração de parceria com a Associação dos Estudantes de
Junqueirópolis, Inscrita no CNPJ nº 01.142.038/0001-61, com sede
na Av. Bandeirantes, n.º 1.023, em Junqueirópolis/SP, tendo em vista
a inviabilidade de competição entre as organizações da sociedade
civil, em razão da natureza singular do objeto da parceria e pelo fato
de existir apenas uma entidade no Município que milita no ramo de
atividade objeto da parceria (custear despesas da entidade com o
transporte rodoviário (ônibus) de alunos universitários de
Junqueirópolis que estudam nas cidades de Presidente Prudente,
Dracena e Adamantina), nos termos do art. 31, c/c art. 24, § 2.º, I,
ambos da Lei Federal n.º 13.019/14.
Junqueirópolis-SP, 05 de janeiro de 2021.
OSMAR PINATTO
Prefeito Municipal
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INEXIGIBILIDADE N.º 021/2020

Inexigibilidade n.º 023/2020

Inexigibilidade n.º 021/2020

HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGO a inexigibilidade de chamamento público para
celebração de parceria com o Centro Comunitário Semente da
Vida (EQUIPA), CNPJ nº 03.136.386/0001-51, com sede na Rua
Curitiba, n.º 262, em Junqueirópolis/SP, tendo em vista a
inviabilidade de competição entre as organizações da sociedade civil,
em razão da natureza singular do objeto da parceria e pelo fato de
existir apenas uma entidade no Município que milita no ramo de
atividade objeto da parceria (custear despesas da entidade com a
prestação de serviço de equipe multidisciplinar para dar suporte à
equipe da rede de ensino municipal e estadual do Município, com a
ﬁnalidade de atender as diferentes demandas e vulnerabilidades que
envolvem crianças, adolescentes e seus familiares), nos termos do
art. 31, c/c art. 24, § 2.º, I, ambos da Lei Federal n.º 13.019/14.

HOMOLOGO a inexigibilidade de chamamento público para
celebração de parceria com Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Dracena, Inscrita no CNPJ nº 46.471.728/0001-00,
com sede na Av. Rui Barbosa, n.º 697, em Dracena/SP, tendo em
vista a inviabilidade de competição entre as organizações da
sociedade civil, em razão da natureza singular do objeto da parceria
e pelo fato de existir apenas uma entidade no raio de 45 Km que
milita no ramo de atividade objeto da parceria (custear despesas da
entidade com a prestação de serviço de atendimento de crianças e
adolescentes portadores de necessidades especiais do Município de
Junqueirópolis na APAE de Dracena), nos termos do art. 31, c/c art.
24, § 2.º, I, ambos da Lei Federal n.º 13.019/14.
Junqueirópolis-SP, 05 de janeiro de 2021.

Junqueirópolis-SP, 05 de janeiro de 2021.
OSMAR PINATTO
Prefeito Municipal

OSMAR PINATTO
Prefeito Municipal

INEXIGIBILIDADE N.º 024/2020

INEXIGIBILIDADE N.º 022/2020

Inexigibilidade n.º 024/2020

Inexigibilidade n.º 022/2020

HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO
HOMOLOGO a inexigibilidade de chamamento público para
celebração de parceria com o Centro Comunitário Semente da
Vida, CNPJ nº 03.136.386/0001-51, com sede na Rua Curitiba, n.º
262, em Junqueirópolis/SP, tendo em vista a inviabilidade de
competição entre as organizações da sociedade civil, em razão da
natureza singular do objeto da parceria e pelo fato de existir apenas
uma entidade no Município que milita no ramo de atividade objeto da
parceria (custear despesas da entidade com a prestação de serviço
de atendimento de convivência e fortalecimento de vínculos de
crianças e adolescentes, entre 12 anos e 17 anos e 11 meses,
integrantes de famílias de baixa renda de nosso Município), nos
termos do art. 31, c/c art. 24, § 2.º, I, ambos da Lei Federal n.º
13.019/14.

HOMOLOGO a inexigibilidade de chamamento público para
celebração de parceria com o Lar Santa Terezinha Amor e Vida,
CNPJ n.º 05.350.991/0001-56, com sede defronte aos trilhos da
Ferroban, s/nº, Km 662,5, em Junqueirópolis/SP, tendo em vista a
inviabilidade de competição entre as organizações da sociedade civil,
em razão da natureza singular do objeto da parceria e pelo fato de
existir apenas uma entidade no Município que milita no ramo de
atividade objeto da parceria (custear despesas da entidade com a
prestação de serviço de atendimento de mulheres com transtornos
decorrentes do uso de substâncias psicoativas - álcool e outras
drogas), nos termos do art. 31, c/c art. 24, § 2.º, I, ambos da Lei
Federal n.º 13.019/14.
Junqueirópolis-SP, 05 de janeiro de 2021.

Junqueirópolis-SP, 05 de janeiro de 2021.

OSMAR PINATTO
Prefeito Municipal

OSMAR PINATTO
Prefeito Municipal

INEXIGIBILIDADE N.º 025/2020

INEXIGIBILIDADE N.º 023/2020

Inexigibilidade n.º 025/2020
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HOMOLOGAÇÃO
HOMOLOGO a inexigibilidade de chamamento público para
celebração de parceria com a Irmandade de Santa Casa de
Misericórdia de Junqueirópolis, Inscrita no CNPJ: nº
51.274.850/0001-19, com sede na Rua Porto Alegre, n.º 1221, em
Junqueirópolis/SP, tendo em vista a inviabilidade de competição entre
as organizações da sociedade civil, em razão da natureza singular do
objeto da parceria e pelo fato de existir apenas uma entidade no
município que milita no ramo de atividade objeto da parceria
(custear despesas de manutenção de uma casa na cidade de Jaú,
que possa abrigar os munícipes que fazem tratamento de câncer
naquela cidade), nos termos do art. 31, c/c art. 24, § 2.º, I, ambos da
Lei Federal n.º 13.019/14.

Contribuinte: JULIANA PISSININI DE CAMARGO
Residência: RUA QUINZINHO DA CUNHA, Nº 098

FUNDAMENTO LEGAL DAS NOTIFICAÇÕES: Artigo 3° da
Lei Municipal 3.263/2019, ﬁcando sujeito às penalidades capituladas
na mesma Lei.
Fica estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias para o
cumprimento desta notiﬁcação, ﬁndo o qual esta municipalidade
efetuará os reparos necessários à custa do proprietário, sem prejuízo
da multa.

Junqueirópolis, 04 de
Junqueirópolis-SP, 05 de janeiro de 2021.

Janeiro de 2021.

OSMAR PINATTO
Prefeito Municipal

NOTIFICAÇÃO SITUAÇÃO CADASTRAL DE EMPRESAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRÓPOLIS –
SETOR DE FISCALIZAÇÃO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2019 - PROCESSO Nº
071/2019
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 089/2020
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRÓPOLIS.
Contratada: MGZ ENGENHARIA LTDA. – Presidente Venceslau/SP.
Objeto: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato nº 214/2019,
até 31 de março de 2021.
Assinatura: 30/12/2020.
ANIDELCI LUQUES PICININI
Diretora de Fazenda, Compras, Almoxarifado e Recursos
Humanos

Pelo presente edital, NOTIFICO o(s) proprietário(s) e/ou
responsável (is) legal (is) pela(s) empresa(s) relacionada(s) abaixo,
para que providenciem as irregularidades cadastrais:
RELAÇÃO DE EMPRESAS
Nome: DAMARIS CRISTINA RIBEIRO DA ASCENÇÃO
Endereço: FAZENDA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
Nome: DANIELLE DE OLIVEIRA
Endereço: CHÁCARA DA AMIZADE, Nº 016

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRÓPOLIS –
SETOR DE FISCALIZAÇÃO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

FUNDAMENTO LEGAL DAS NOTIFICAÇÕES: Artigo 124,
§6º da Lei Complementar nº 77 de 22 de dezembro de 1997 (Código
Tributário do Município de Junqueirópolis), ﬁcando sujeito às
penalidades capituladas na mesma Lei.
Fica estabelecido o prazo de 05 (cinco) dias para o
cumprimento desta notiﬁcação, sob pena das sanções estabelecidas
no art. 124, §6º da referida lei, quais sejam, multa diária e interdição
das atividades.

Pelo presente edital, NOTIFICO o(s) proprietário(s) e/ou
responsável (is) legal (is) pelo(s) imóvel (is) relacionado(s) abaixo,
para que providenciem a poda imediata das árvores:

Janeiro de 2021.

NOTIFICAÇÕES
NOTIFICAÇÃO PARA PODA DE ÁRVORE

Junqueirópolis, 04 de

RELAÇÃO DE IMÓVEIS

Assinado por: ELISANGELA
DA SILVA GANDOLFI
(26282806801)
Data: 04/01/2021 17:06:15
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