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PODER EXECUTIVO 
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ATOS 

NORMATIVOS 
 

GABINETE DO PREFEITO 

 
DECRETO Nº 6.082                                                  
 
“DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR". 
 
DANILO BARBOSA MACHADO, Prefeito do Município de Cajamar, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e especialmente as 
contidas no artigo 86, inciso VIII da Lei Orgânica do Município de Cajamar, e 
Considerando as determinações legais de que trata o artigo 167, inciso V, da Constituição Federal. 
Considerando as determinações legais de que trata o artigo 176, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Cajamar. 
Considerando as determinações legais de que trata os incisos II, III e IV do § 1º artigo Lei Municipal nº. 1.710 de 23 de julho de 2018, alterada 
pela Lei 1736 de 27 de fevereiro de 2019. 
Considerando as determinações legais de que tratam da Lei Municipal nº. 1.730 de 18 de dezembro de 2018. 
 
D E C R E T A: 
 
Art. 1º Fica autorizada a abertura de crédito adicional suplementar, na importância de R$ 4.090.000,00 (quatro milhões e noventa mil reais), 
na seguinte dotação orçamentária vigente: 
I – Ficha: 978 
Órgão: 02.00 – Poder Executivo 
Unidade Orçamentária: 02.26.01 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 
Verba: 15.4510059.1145 - Contenção de Encostas 
Item: 4.4.90.51.00 - obras e instalações 
VALOR: R$ 4.090.000,00    
Art. 2º Para atender o crédito adicional suplementar de que trata o artigo anterior serão utilizados os recursos provenientes do excesso de 
arrecadação oriundos do Convênio com a SABESP - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Ficha 412). 
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art.4º  Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Prefeitura do Município de Cajamar, 16 de agosto de 2019. 
 
DANILO BARBOSA MACHADO 
Prefeito Municipal 
 
DONIZETTI APARECIDO DE LIMA 
Secretário Municipal da Fazenda 
 
MARCELO CESAR FERREIRA 
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão 
 
Registrado na Diretoria Técnica Legislativa aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove e publicado no Diário Oficial 
do Município. 
 
LEONILDA FERNANDES GIRON 
Diretoria Técnica Legislativa – Gabinete do Prefeito 

 

https://www.cajamar.sp.gov.br/
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ATOS  

ADMINISTRATIVOS 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – DIRETORIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E LOGÍSTICAS. 

 
PA nº: 1.464/2019 – Pregão Presencial nº 15/19 
OBJETO: Registro de preços de medicamentos utilizados e distribuidos na Rede Municipal de Saúde, inclusive mediamento(s) 
objeto(s) de mandado(s) judicial(ais). 
Em vista dos elementos dos autos, os quais adoto como fundamento para decidir, dar-se-a por REVOGADO o procedimento 
licitatório em tela por motivo de conveniência, visando desta forma não contrariar, em especial, o principio da supremacia do 
interesse publico, bem como o da probidade administrativa, prevista em Lei. 
Cajamar, 16 de Agosto de 2019. 
Danilo Barbosa Machado 
Prefeito 

PA nº: 3.790/2018 – Pregão Presencial nº 55/18 
OBJETO: Aquisição de equipamentos médico-hospitalares através da Emenda Parlamentar registrada sob Proposta nº 
07636.169000/1160-12, oriunda do Ministério da Saúde e destinada para PSF's e UBS's, em atendimento a Diretoria de Saúde, 
conforme Edital.Em vista dos elementos dos autos, os quais adoto como fundamento para decidir, dar-se-a por REVOGADO o 
procedimento licitatório em tela por motivo de conveniência, visando desta forma não contrariar, em especial, o principio da 
supremacia do interesse publico, bem como o da probidade administrativa, prevista em Lei. 
Cajamar, 16 de Agosto de 2019.  
Danilo Barbosa Machado 
Prefeito 
 
PA nº: 1.708/2019 – Pregão Presencial nº 10/19 
OBJETO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada em locação e operação de máquinas 
pesadas, para prestação de serviços de manutenção e conservação de vias e áreas públicas, bem como atender à 
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (em eventos imprevisíveis; ou previsíveis. mas de dificil quantificação).. 
Em vista dos elementos dos autos, os quais adoto como fundamento para decidir, dar-se-a por REVOGADO o procedimento 
licitatório em tela por motivo de conveniência, visando desta forma não contrariar, em especial, o principio da supremacia do 
interesse publico, bem como o da probidade administrativa, prevista em Lei. 
Cajamar, 16 de Agosto de 2019.  
Danilo Barbosa Machado  
Prefeito 
 
PA nº: 7.412/2018 – Pregão Presencial nº 47/2018. 
OBJETO: Aquisição de equipamentos odontologicos permanetes para utilização nos consultorios odontologicos das Uniddades 
Basicas de Saúde e Unidades da Saúde da Familia, em substituição a equipamentos obsoletos, avariados ou em falha, 
custeados por recursos da portaria do Ministério da Saúde nº 3.672 de 22 de Dezembro de 2017. 
Em vista dos elementos dos autos, os quais adoto como fundamento para decidir, dar-se-a por REVOGADO o procedimento 
licitatório em tela por motivo de conveniência, visando desta forma não contrariar, em especial, o principio da supremacia do 
interesse publico, bem como o da probidade administrativa, prevista em Lei. 
Cajamar, 16 de Agosto de 2019. 
 Danilo Barbosa Machado 
Prefeito 
 
PA nº: 1.268/19– Pregão Presencial nº 16/2019. 
OBJETO: Registro de preços para aquisição eventual de materiais de escritorio, conforme especificações constantes do Termo 
de Referência. 
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Em vista dos elementos dos autos, os quais adoto como fundamento para decidir, dar-se-a por REVOGADO o procedimento 
licitatório em tela por motivo de conveniência, visando desta forma não contrariar, em especial, o principio da supremacia do 
interesse publico, bem como o da probidade administrativa, prevista em Lei. 
Cajamar, 16 de Agosto de 2019.  
Danilo Barbosa Machado  
Prefeito 
 
PA nº: 8.943/2018 – Pregão Presencial nº 56/2018. 
OBJETO: Aquisição de equipamentos médicos - hospitalares e mobiliários em caráter de "URGÊNCIA" para inauguração do PSF - 
Programa de Saúde da Família Parque Maria Aparecida, para qual, os descritivos nela constante foram extraidos do site do 
Ministério da Saúde Saúde/Programa SIGEM. 
Em vista dos elementos dos autos, os quais adoto como fundamento para decidir, dar-se-a por REVOGADO o procedimento 
licitatório em tela por motivo de conveniência, visando desta forma não contrariar, em especial, o principio da supremacia do 
interesse publico, bem como o da probidade administrativa, prevista em Lei. 
Cajamar, 16 de Agosto de 2019. 
Danilo Barbosa Machado  
Prefeito 
 
PA nº: 5.354/18– Pregão Presencial nº 42/2018. 
OBJETO: Registro de preços para a aquisição eventual e futura de mobiliário para uso na Administração Municipal.  
Em vista dos elementos dos autos, os quais adoto como fundamento para decidir, dar-se-a por REVOGADO o procedimento 
licitatório em tela por motivo de conveniência, visando desta forma não contrariar, em especial, o principio da supremacia do 
interesse publico, bem como o da probidade administrativa, prevista em Lei. 
Cajamar, 16 de Agosto de 2019.  
Danilo Barbosa Machado  
Prefeito 
 
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO  
PA 7.527/2019 - CONCORRENCIA PUBLICA nº 05/19 
OBJETO:Contratação de empresa para execução das obras de revitalização urbana de jordanésia, conforme Projeto Básico, 
Memorial Descrito e Planilha Orçamentária. 
TIPO: Menor Preço Global - Regime de Empreitada por Preço Unitário. 
RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 19/09/2019 às 09:00 horas. 
LOCAL: Paço Municipal, sito na Praça José Rodrigues do Nascimento, 30, Água Fria - Cajamar/SP. 
ESCLARECIMENTOS: endereço acima, no horário das 08:30 horas às 16:30 horas  
Edital: www.cajamar.sp.gov.br 
Cajamar, 16 de Agosto de 2019.  
DANILO BARBOSA MACHADO 
Prefeito 
 
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO  
PA 8.510/19 - CONCORRENCIA PUBLICA nº 06/19 
OBJETO:Contratação de empresa para implantação e execução da obra de reconstrução do plano de terreno inclinado, 
garantindo a estabilidade do aterro, incluindo também a infraestrutura urbana, pavimentação e drenagem, conforme Projeto 
Básico, Memorial Descrito e Planilha Orçamentária. 
TIPO: Menor Preço Global - Regime de Empreitada por Preço Unitário. 
RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 23/09/2019 às 09:00 horas. 
LOCAL: Paço Municipal, sito na Praça José Rodrigues do Nascimento, 30, Água Fria - Cajamar/SP. 
ESCLARECIMENTOS: endereço acima, no horário das 08:30 horas às 16:30 horas  
Edital: www.cajamar.sp.gov.br 
 
Cajamar, 16 de Agosto de 2019.  
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DANILO BARBOSA MACHADO  
Prefeito 
 
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PA 7.819/2019 - Pregão Presencial nº 29/19 
OBJETO: Registro de preços de materiais para sinalização, controle e monitoramento de trânsito, conforme especificações 
constantes do Termo de Referência que integra o Anexo II deste Edital. 
TIPO: Menor Preço Por Lote 
RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 29/08/19 às 09:00 horas. 
LOCAL: Paço Municipal, sito na Praça José Rodrigues do Nascimento, 30, Água Fria - Cajamar/SP. 
ESCLARECIMENTOS: endereço acima, no horário das 08:30 horas às 16:30 horas  
Edital: www.cajamar.sp.gov.br 
Cajamar, 16 de Agosto de 2019. 
DANILO BARBOSA MACHADO  
Prefeito 
 
 
 


