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

 

ATOS 

NORMATIVOS 

 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – DEPARTAMENTO TÉCNICO LEGISLATIVO 

 
PORTARIAS 
 
PORTARIA Nº 998 DE 23 DE JUNHO DE 2020. 
Fica autorizada a servidora pública LUCIENE CRISTINA GOMES - R.E. 12.613, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 43.374.697-X, 
ocupante do cargo efetivo de Agente Administrativo a concessão de jornada especial, reduzindo sua carga horária para 20 (vinte) horas 
semanais, sem prejuízo de vencimentos, com fundamento na Lei Complementar nº 168/18. 
O benefício é concedido pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 5º da Lei Complementar nº 168, de 26 de dezembro de 2018, retroage 
a 15 de abril de 2020. 
 
 
PORTARIA Nº 999, DE 23 DE JUNHO DE 2020. 
Fica alterada a composição de membro de que trata o inciso III do artigo 3º da Portaria nº 669, de 02 de março de 2.020, substituindo a 
servidora Elisangela Missé Castro pelo servidor Milton Silva Barros Neto, desde já designado, passando referido dispositivo a vigorar com a 
seguinte redação: 
“Art. 3º...... 
III – Milton Silva Barros Neto – RE17.808”  
Ficam ratificados todos os atos praticados anteriormente pelos membros de que trata a Portaria nº 669/2.020.  

________________________________________________________________________ 
 

ATOS 

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

    
EXTRATO DE ARP 
PA 4.509/2020 - Pregão Presencial nº 38/2020 
OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada em aparelhos tipo playground, baseado na NBR 16071. 
Conforme especificações do termo de referência. 
ARP 57/2020 - DZ7 TECNOLOGIA & MARKETING EIRELI, vencedora do item 10 com valor unitário de R$ 284,50 (duzentos e oitenta e quatro 
reais e cinquenta centavos), item 11 com valor unitário de R$ 283,90 (duzentos e oitenta e três reais e noventa centavos) e item 13 com valor 
unitário de R$ 284,50 (duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos); Vigência: 12 Meses - Data de Assinatura: 22/06/2020. 
ARP 58/2020 - FERRINI & RISSATO COMÉRCIO E CONSULTORIA LTDA – ME, vencedora do item 04 com valor unitário de R$ 13.600,00 (treze 
mil e seiscentos reais); Vigência: 12 Meses - data de assinatura: 22/06/2020. 
ARP 59/2020 - MG COMERCIAL EIRELI, vencedora do item 05 com valor unitário de R$ 25.970,00 (vinte cinco mil e novecentos e setenta 
reais); Vigência: 12 Meses - Data Assinatura: 22/06/2020. 
ARP 60/2020 -  R.F. GORY COMERCIAL LTDA EPP, vencedora do item 01 com valor unitário de R$ 37.900,00 (trinta e sete mil e novecentos 
reais), vencedora do item 02 com valor unitário de R$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais); Vigência: 12 Meses - Data de Assinatura: 
22/06/2020. 
ARP 61/2020 - TEREZINHA MARIA DE LIMA ME, vencedora do item 08 com valor unitário de R$ 92.650,00 (noventa e dois mil seiscentos e 
cinquenta reais); Vigência: 12 Meses - Data de Assinatura: 22/06/2020. 
ARP 62/2020 - VALE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÃO LTDA EPP, vencedora do item 09 com valor unitário de R$ 284,50 (duzentos 
e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos), vencedora do item 12 com valor unitário de R$ 284,50 (duzentos e oitenta e quatro reais e 
cinquenta centavos); Vigência: 12 Meses - Data de Assinatura: 22/06/2020.  
Cajamar, 23 de junho de 2020 - Prefeito Municipal 
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HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 
P.A. 4.665/2020- Pregão Presencial nº 42/2020 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços para executar obras e serviços relativos à Infraestrutura Urbana 
através de serviços de pavimentação asfáltica e drenagem, conforme Memorial Descritivo.  
Tendo em vista o julgamento proferido pela Sra. Pregoeira e Equipe de Apoio nos atos do processo supracitado, decido por HOMOLOGAR e 
ADJUDICAR o objeto licitado a favor da empresa:TECHNOVA COMERCIO E SERVIÇOS NA AREA DA CONSTRUÇÃO EIRELI, vencedora dos Lotes: 
01 com valor global de R$ 1.560.000,00 (um milhão quinhentos e sessenta mil reais); Lote 02 com valor global de R$ 1.315.000,00 (um milhão 
trezentos e quinze mil reais); e Lote 03 com valor global de R$ 2.620.000,00 (dois milhões seiscentos e vinte reais).  
Cajamar/SP, 23 de junho de 2020 - Prefeito Municipal 
 
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 
P.A. 10.024/2019- Pregão Presencial nº 36/2020 
OBJETO: Registro de Preços para Eventual e Futura Aquisição de materiais que abrangem os serviços funerários relativos a preparação do 
corpo, fornecimento de urna mortuária constituída e forrada com material de fácil degradação, ornamentação de cadáver em urna mortuária 
e de Sepultamento, conforme especificações, quantidades estimadas e exigências estabelecidas no Anexo II Termo de Referência. 
Face o julgamento proferido pela Sra. Pregoeira e Equipe de Apoio, onde decido por HOMOLOGAR e ADJUDICAR o objeto licitado a favor das 
empresas:  
VALE VERDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE URNAS LTDA, vencedora dos itens 01 com valor unitário de R$ 41,00 (quarenta e um reais), item 02 
com valor unitário de R$ 30,95 (trinta reais e noventa e cinco centavos), item 03 com valor unitário de R$ 31,45 (trinta e um reais e quarenta 
e cinco centavos), item 04 com valor unitário de R$ 42,92 (quarenta e dois reais e noventa e dois centavos), item 06 com valor unitário de 
R$ 20,30 (vinte reais e trinta centavos), item 07 com valor unitário de R$ 62,76 (sessenta e dois reais e setenta e seis centavos), item 08 com 
valor unitário de R$ 193,45 (cento e noventa e três reais e quarenta e cinco centavos), item 09 com valor unitário de R$ 34,67 (trinta e quatro 
reais e sessenta e sete centavos), item 10 com valor unitário de R$ 94,75 (noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos), item 11 com 
valor unitário de R$ 8,63 (oito reais e sessenta e três centavos), item 12 com valor unitário de R$ 45,55 (quarenta e cinco reais e cinquenta e 
cinco centavos); item 13 com valor unitário de R$ 7,15 (sete reais e quinze centavos), item 14 com valor unitário de R$ 49,00 (quarenta e 
nove reais), item 16 com valor unitário de R$ 45,50 (quarenta e cinco reais e cinquenta centavos), item 17 com valor unitário de R$ 24,99 
(vinte e quatro reais e noventa e nove centavos), item 18 com valor unitário de R$ 29,63 (vinte e nove reais e sessenta e três centavos), item 
19 com valor unitário de R$ 35,66 (trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos), item 20 com valor unitário de R$ 148,67 (cento e quarenta 
e oito reais e sessenta e sete centavos), item 21 com valor unitário de R$ 39,45 (trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos), item 22 
com valor unitário de R$ 184,30 (cento e oitenta e quatro reais e trinta centavos), item 23 com valor unitário de R$ 19,35 (dezenove reais e 
trinta e cinco centavos), item 24 com valor unitário de R$ 190,00 (cento e noventa reais), item 25 com valor unitário de R$ 14,25 (quatorze 
reais e vinte e cinco centavos), item 28 com valor unitário de R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais), item 31 com valor unitário de R$ 
52,60 (cinquenta e dois reais e sessenta centavos), item 32 com valor unitário de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), item 33 com valor unitário 
de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), item 34 com valor unitário de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), item 35 com valor unitário de R$ 49,50 
(quarenta e nove reais e cinquenta centavos), item 36 com valor unitário de R$ 8,05 (oito reais e cinco centavos), item 37 com valor unitário 
de R$ 40,67 (quarenta reais e sessenta e sete centavos), item 38 com valor unitário de R$ 40,67 (quarenta reais e sessenta e sete centavos), 
item 39 com valor unitário de R$ 40,67 (quarenta reais e sessenta e sete centavos), item 40 com valor unitário de R$ 33,94 (trinta e três reais 
e noventa e quatro centavos), item 41 com valor unitário de R$ 33,94 (trinta e três reais e noventa e quatro centavos), item 49 com valor 
unitário de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), item 50 com valor unitário de R$ 300,00 (trezentos reais), item 51 com valor unitário de R$ 
300,00 (trezentos reais), item 52 com valor unitário de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), item 53 com valor unitário de R$ 190,00 (cento e 
noventa reais), item 54 com valor unitário de R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais), item 55 com valor unitário de R$ 200,00 (duzentos 
reais), item 60 com valor unitário de R$ 49,00 (quarenta e nove reais) e item 61 com valor unitário de R$ 49,00 (quarenta e nove reais). 
INDUSTRIA E URNAS BIGNOTTO LTDA, vencedora dos itens 42 com valor unitário de R$ 209,00 (duzentos e nove reais), item 43 com valor 
unitário de R$ 304,00 (trezentos e quatro reais), item 44 com valor unitário de R$ 332,50 (trezentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), 
item 45 com valor unitário de R$ 332,50 (trezentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), item 46 com valor unitário de R$ 332,50 
(trezentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), item 47 com valor unitário de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), item 48 com valor 
unitário de R$ 845,50 (oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos), item 56 com valor unitário de R$ 205,00 (duzentos e cinco 
reais) e item 57 com valor unitário de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais). 
ITENS DESERTOS: 05, 15, 26, 27, 29, 30, 58 e 59.  
Cajamar/SP, 23 de junho de 2020 - Prefeito Municipal  
 
 


