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PODER EXECUTIVO 
https://www.cajamar.sp.gov.br 

 

ATOS 

ADMINISTRATIVOS 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO – DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

 
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDCAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL nº 71/2019 - P.A. 12.088/2019  
OBJETO: Contratação de empresa especializada no serviço de provimento de solução integrada para implantação, treinamento, 
manutenção de equipamentos para automação da SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAMAR - SP, nos termos do Anexo II do presente Edital. 
Face o julgamento proferido pelo Sr. Pregoeiro e Equipe de Apoio, bem como pleno atendimento ao item 7.1.5.1.2 do edital, decido por 
HOMOLOGAR e ADJUDICAR o objeto licitado a favor da empresa: 
NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA, vencedora com valor global de R$ 1.970.155,00 (um milhão novecentos e setenta mil e cento e cinquenta 
e cinco reais). 
Cajamar, 10 de Fevereiro de 2020. 
DANILO BARBOSA MACHADO 
PREFEITO 
 
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 
P.A. Nº. 11.298/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 70/19 
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de licença de uso permanente com fornecimento de pacotes de instalação e transferência 
da propriedade intelectual de uma solução tecnológica de Gestão Escolar web e Portal da Educação, incluindo treinamento, implantação e 
suporte técnico, (conforme solicitado pelo respectivo Setor desta Administração); nos termos do Anexo II do presente Edital. 
Face o julgamento proferido pelo Sr. Pregoeiro e Equipe de Apoio, bem como pleno atendimento ao item 7.1.5.1.3 do edital, decido por 
HOMOLOGAR e ADJUDICAR o objeto licitado a favor da empresa: 
MAIS EDUCAR LTDA ME, vencedora com valor global de R$ 828.000,00 (oitocentos e vinte e oito mil reais). 
Cajamar, 10 de Fevereiro de 2020. 
DANILO BARBOSA MACHADO  
PREFEITO 
 
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 
PA 13.990/19 - Pregão Presencial nº 69/19 
OBJETO: Registro de Preços de para execução de revitalização de praças e parques públicos existentes no município de Cajamar, 
compreendendo serviços simples de demolições, remoções, movimentos de terra, fundações, estrutura, alvenaria, pisos, pinturas, 
hidráulicas, drenagens, instalações elétricas, jardinagens e equipamentos poliesportivos. 
Face o julgamento proferido pelo Sr. Pregoeiro e Equipe de Apoio, decido por HOMOLOGAR e ADJUDICAR o objeto licitado a favor da 
empresa: 
ALPHAMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, vencedora com valor global de R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais). 
Cajamar, 10 de Fevereiro de 2020. 
DANILO BARBOSA MACHADO 
PREFEITO 
 
AVISO DE SUSPENSÃO 
P.A. 1031/2020 - concorrência Publica nº 02/2020 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, visando à obtenção de adequação 
condições de salubridade e higiene, com disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, em locais 
determinados na relação de endereço, conforme Edital.  
Haja vista o interesse público, fica suspenso o procedimento licitatório supracitado 
Cajamar, 10 de Fevereiro de 2020 
ALEXANDER CASSIUS CLEY 
PRESIDENTE 
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EXTRATO DE ARP 
PREGÃO PRESENCIAL nº 55/2019 - P.A. 11.794/2019 
OBJETO: Registro de preços para aquisição diversos medicamentos para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde, Unidades 
Básicas de Saúde da Família, Unidade de Pronto Atendimento e também, para atendimento de Processos Judiciais, conforme termo de 
referência. 
ARP 14/2020 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - COTA PRINCIPAL - Detentora única dos itens: 
32, 74, 98, 100, 125, 135 e 199 - Vigência: 12 meses - Data assinatura: 28/01/2020. 
 
EXTRATO DE ARP 
P.A. 9.134/2019- Pregão Presencial nº 12/2020 
OBJETO: Registro de preços eventual e futura aquisição de gás liquefeito de petróleo contido em recipiente transportável, com capacidade 
nominal de13kg e 45kg, oxigênio e acetileno para solda. 
ARP 15/2020 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - Detentora única dos itens: 1 e 2 - Vigência: 12 meses - Data assinatura: 
28/01/2020. 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ADMINISTRAÇÃO 

INDIRETA 

 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CAJAMAR - IPSSC 

 
PORTARIA Nº 005, DE 16 DE JANEIRO DE 2.020 
Considerando a apuração do índice IPCA/IBGE no período de 12 meses e em atendimento aos termos da Lei nº 1.198/2006, os vencimentos 
dos servidores do Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar ficam reajustados em 4,31% (quatro inteiros e trinta e um 
décimos por cento) a partir de 1º de janeiro de 2.020. 
DAVI DAVID 
Diretor Executivo 
 
PORTARIA Nº 008, DE 23 DE JANEIRO DE 2.020 
Fica concedido, nos termos do artigo 125-B da Lei Complementar nº 064, de 1º de novembro de 2.005 (Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Cajamar), e alterações, ao servidor público senhor CARLOS EUGÊNIO DE OLIVEIRA JUNIOR – R.E. nº 15, portador da Cédula de 
Identidade R.G. nº 28.639.429-7, ocupante do cargo efetivo de OFICIAL ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO, a LICENÇA-PRÊMIO relativa ao 
quinquênio de 15/05/2012 a 14/05/2017, pelo período de 90 (noventa) dias, em parcelas de 30 (trinta) dias, conforme períodos abaixo 
descritos, devendo o servidor apresentar-se, independente de notificação, às atividades inerentes ao seu cargo impreterivelmente no 
primeiro dia útil subsequente ao término de cada período. 
I – 30 (trinta) dias a partir de 03/02/2020 a 03/03/2020; 
II – 30 (trinta) dias a partir de 01/06/2020 a 30/06/2020; e 
III – 30 (trinta) dias a partir de 01/07/2020 a 30/07/2020; 
DAVI DAVID 
Diretor Executivo 
 
PORTARIA Nº 012, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2.020 
Designa o servidor MILTON MARQUES DIAS, Analista Previdenciário do IPSSC, portador do RG nº 25.086.307-8 e CPF nº 286.197.888-48 
para atuar como condutor do veículo SPIN placa FJM 4000, até a contratação de um motorista para o IPSSC, sem prejuízo de suas funções. 
E concede Adicional de Função – AF3 ao servidor para exercer essa função, retroagindo seus efeitos a 01 de fevereiro de 2.020. 
ZÉLIA KORLASPKE SLABISKI 
Diretora Executiva 
 
RETIFICA PUBLICAÇÃO DO DIA 07/02/2020 – EDIÇÃO Nº 181 
CONVOCAÇÃO 
O Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 37, da Constituição Federal e Edital 
de Concurso Público nº 01/2019, torna público que CONVOCA: 
Cargo: PROCURADOR AUTÁRQUICO 
Inscrição: 30701410; 
Nome: DANIELLE DE OLIVEIRA BARRADAS; 
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RG nº 43.143.765 
Nota Final – 102,79 pontos 
Classificação – 1º - Classificação Geral. 
A candidata convocada acima, deve, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento do AR, comparecer na sede do IPSSC, 
sediado na Avenida Vereador Mario Marcolongo, nº 462 –Jordanésia, Cajamar/SP, CEP: 07776-430, no horário das 8h00 às 13h00 ou das 
14h00 às 16h30, portando 01 (uma) cópias simples e original dos documentos abaixo elencados: 
Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 

01 (uma) foto 3x4 recente (com fundo branco); 

Certidão de Nascimento ou casamento; 

Cédula de Identidade - RG ou RNE; 

Cadastro de Pessoa Física - CPF; 

PIS/PASEP; 

Título de Eleitor; 

Com comprovante de votação das 02 (duas) últimas eleições ou quitação eleitoral; 

Comprovante de escolaridade exigida (original) 

Declaração negativa de acumulação de emprego público; 

Comprovante de endereço atualizado em seu nome; 

Certidão de nascimento dos filhos com idade inferior a 18 (dezoito) anos, salvo se inválido (se houver); 

Caderneta de vacinação dos filhos menores de 14 anos (se houver); 

Atestado de invalidez emitido pelo INSS de filho de qualquer idade (se houver); 

Certidão Negativa de distribuição (Cível e Criminal); 

Atestado de antecedentes criminais; e 

Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação (homem). 

 
ZÉLIA KORLASPKE SLABISKI 
Diretora Executiva 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


