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Portaria nº 112/2020, de 05/08/2020
JUAREZ BRAGA DE OLIVEIRA JÚNIOR, Presidente do Instituto de 
Previdência do Município de Jacareí, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por lei:
Resolve:
Art. 1º - DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para comporem 
o Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros do IPMJ 
– CAIF:
I – RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES, RG nº 28.282.895-9, 
Diretora do Departamento Administrativo-Financeiro do IPMJ;
II – VANDERLEI MASSARIOLI, RG nº 8.355.464-6, Assessor da 
Presidência do IPMJ;
III – CLÉVIO VITOR DE ALMEIDA, RG nº 20.438.870, membro do 
Conselho Fiscal do IPMJ;
IV – WILLIAN OTÁVIO PEREIRA, RG nº 30.040.144-9, membro do 
Conselho Deliberativo do IPMJ;
V – JOSÉ RICARDO VINHAS, RG nº 23.742.073-9, membro do Conselho 
Deliberativo do IPMJ;
VI - IVANIR BARBOSA DA SILVA MEDEIROS, RG nº 23.735.756-2, 
representante dos servidores municipais.
VII – AMAURI ARNALDO JÚNIOR, RG nº 34.950.920-7, Supervisor da 
Unidade de Investimentos do IPMJ.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando a Portaria nº 
003/2020, de 21/01/2020.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
Jacareí, 05 de agosto de 2020.
JUAREZ BRAGA DE OLIVEIRA JÚNIOR
Presidente do IPMJ

AVISO AO PÚBLICO
Em atendimento à Lei Federal nº 8.666/93
Relação de Compras efetuada nos meses de Março à Julho/2020
O Instituto de Previdência do Município de Jacareí - IPMJ comunica ao 
público em geral que, encontra-se publicado e afixado no saguão de 
sua sede, a Rua Antonio Afonso, nº 513 – Centro - Jacareí, a relação 
de todas as compras realizadas no período compreendido entre os dias 
01de Março a 31 de Julho/2020.
JUAREZ BRAGA DE OLIVEIRA JUNIOR
Presidente do IPMJ

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO - Nº 001/2020
O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ – 
IPMJ, através da Comissão Permanente de Julgamento de Licitações, 
designada pela Portaria nº 024/2020, FAZ SABER a todos os 
interessados que se encontra aberta licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇO, sob nº. 001/2020, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, 
para a contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos 
especializados em fornecimento de sistema de informática de gestão 
previdenciária ao Instituto de Previdência do Município de Jacareí; 
bem como acompanhamento de instalação, conversão de dados pré-
existentes e sua respectiva importação, cessão de direito de uso por 
tempo determinado, manutenção progressiva e/ou corretiva, além 
de completo gerenciamento das aposentadorias e benefícios dos 
servidores, sendo: cadastro completo do servidor que venha a ser 
admitido ou exonerado; simulação de benefícios por todas as regras; 
processo de recadastramento; emissão de relatórios, integração com 
o sistema da Prefeitura Municipal de Jacareí, Autarquias e Fundações, 
com importação e exportação de dados, automaticamente, com o 
layout da Secretaria de Previdência Social, assim como o atendimento 
das características e dos requisitos comuns e específicos previstos no 
Memorial Descritivo constante do ANEXO I e que faz parte integrante do 
presente Edital.

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: Até as 09h30min do dia 
04/09/2020.
ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 04/09/2020 às 10h00min.
Não havendo expediente nessa data, a abertura se dará no primeiro dia 
útil subseqüente.
O edital na sua íntegra estará disponível para download no site do 
Instituto de Previdência do Município de Jacareí, a partir do dia 10 de 
agosto de 2020, na área referente a Licitações, podendo ser acessado 
através do seguinte link: http://www.ipmj.sp.gov.br
Juarez Braga de Oliveira Junior
Presidente do IPMJ

DESPACHO DE CONHECIMENTO E CITAÇÃO
CONVITE Nº 001/2020 – Contratação de empresa especializada 
a prestar serviços de ALM (Asset Liability Management), com o 
atendimento das características e dos requisitos comuns e específicos 
previstos no Memorial Descritivo constante do ANEXO I e que faz parte 
integrante do Edital.
 A Comissão Permanente de Julgamento de Licitações (CPJL) torna 
público para fins de conhecimento e citação: a HABILITAÇÃO da 
empresa LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA-EPP por ter 
cumprido todas as exigências do edital. O prazo para recurso começará 
a fluir a partir da publicação desta decisão no boletim Oficial do Município 
de Jacareí. Para a sessão de abertura do envelope nº 02 – Proposta 
Comercial fica fixado o dia 14/08/2020, às 10h00min, ficando a referida 
data automaticamente cancelada caso haja interposição de recurso.
Jacareí, 07 de Agosto de 2020.
Andreza Clemente dos Santos
Presidente CPJL

DESPACHO DE CONHECIMENTO E CITAÇÃO
CONVITE Nº 002/2020 – Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de Perícia Médica para confecção de 
laudos periciais de servidores do Município de Jacareí, aposentados, 
pensionistas e dependentes, com o atendimento das características e 
dos requisitos comuns e específicos previstos no Memorial Descritivo 
constante do Anexo I e que faz parte integrante do Edital.
A Comissão Permanente de Julgamento de Licitações torna público para 
fins de conhecimento e citação, a HABILITAÇÃO das empresas GALVÃO 
GESTÃO E ASSESSORIA MÉDICA EIRELI e JD SERVIÇOS MÉDICOS 
LTDA-EPP por terem cumprido todas as exigências do edital. Para a 
sessão de abertura do envelope nº 02 – Proposta Comercial fica fixado 
o dia 17/08/2020, às 10h00min, ficando a referida data automaticamente 
cancelada caso haja interposição de recurso.
Jacareí, 07 de Agosto de 2020. 
Andreza Clemente dos Santos
Presidente CPJL

EXTRATO DO ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 001/006/2019 – IPMJ  
Contratante: Instituto de Previdência do Município de Jacareí - IPMJ 
Contratada: Viação Jacareí Ltda
Objeto: primeira prorrogação do Contrato nº 006/2019, de aquisição de 
vale transporte intermunicipal.
Valor estimado: R$ 2.454,30 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e 
quatro reais e trinta centavos)
Modalidade: Inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 25, I, da 
Lei nº 8.666/93
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 22 de julho de 2020.
Dotação Orçamentária: 3.3.90.39.00
Empenho: 307/2020
Data da Assinatura: 21 de julho de 2020
Celebrantes: Juarez Braga de Oliveira Júnior, Marcelo Ricardo Marques 
e Getúlio Aguiar Lima


