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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 

 
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
P.A. 4.509/2020- P.P. nº 38/2020 
OBJETO: contratação de empresa especializada para registro de preço na aquisição de aparelhos tipo Playground, baseado na NBR 16071, 
conforme Edital. 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM 
RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 09/06/2020 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 disponível no site www.cajamar.sp.gov.br. 
Cajamar, 26 de maio de 2020 - Prefeito Municipal 
 
EXTRATO DE ARP 
PA 12.719/2019 - Pregão Presencial nº 24/2020 
OBJETO: Registro de preços para eventual e futura aquisição de Material de Enfermagem e insumos para atender unidades básicas de saúde, 
unidade de pronto atendimento e programa do melhor em casa. 
ARP 47/2020 - DELTAMED-H COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, detentora do lote de nº 24 com valor global de R$ 29.425,00 (vinte e nove mil 
quatrocentos e vinte e cinco reais); lote de nº 32 com valor global de R$ 66.920,00 (sessenta e seis mil novecentos e vinte reais); lote de nº 
46 com valor global de R$ 3.760,00 (três mil setecentos e sessenta reais) e lote de nº 58 com valor global de R$ 7.821,00 (sete mil oitocentos 
e vinte e um reais) - Vigência: 12 Meses - Data Assinatura, início da vigência: 26/05/2020. 
ARP 48/2020 - MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, detentora do lote de nº 4 com valor global de R$ 97.774,50 
(noventa e sete mil setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos); lote de nº 21 com valor global de R$ 44.000,00 (quarenta e 
quatro mil reais); lote de nº 33 com valor global de R$ 1.356,00 (mil trezentos e cinquenta e seis reais); lote de nº 39 com valor global de R$ 
38.210,00 (trinta e oito mil duzentos e dez reais); lote de nº 47 com valor global de R$ 3.315,90 (três mil trezentos e quinze reais e noventa 
centavos); lote de nº 55 com valor global de R$ 1.011,00 (mil e onze reais); lote de nº 56 com valor global de R$ 1.390,00 (mil trezentos e 
noventa reais); lote de nº 60 com valor global de R$ 2.850,00 (dois mil oitocentos e cinquenta reais) e lote de nº 73 com valor global de R$ 
12.042,00 (doze mil e quarenta e dois reais) - Vigência: 12 Meses - Data Assinatura, início da vigência: 26/05/2020. 
ARP 49/2020 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, detentora do lote de nº 68 com valor global 
de R$ 10.494,00 (dez mil quatrocentos e noventa e quatro reais) - Vigência: 12 Meses - Data Assinatura, início da vigência: 26/05/2020. 
ARP 50/2020 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, detentora do lote nº 1 com valor global de 
R$8.920,00 (oito mil novecentos e vinte reais); lote nº 2 com valor global de R$3.696,00 (três mil seiscentos e noventa e seis reais); lote nº 3 
com valor global de R$26.479,00 (vinte e seis mil quatrocentos e setenta e nove reais); lote nº 5 com valor global de R$9.150,00 (nove mil 
cento e cinquenta reais); lote nº 7 com valor global de R$3.848,00 (três mil oitocentos e quarenta e oito reais); lote nº 9 com valor global de 
R$30.580,00 (trinta mil quinhentos e oitenta reais); lote nº 11 com valor global de R$72.360,00 (setenta e dois mil trezentos e sessenta reais); 
lote nº 13 com valor global de R$9.472,32 (nove mil quatrocentos e setenta e dois reais e trinta e dois centavos); lote nº 14 com valor global 
de R$12.648,96 (doze mil seiscentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos); lote nº 26 com valor global de R$20.405,00 (vinte mil 
quatrocentos e cinco reais); lote nº 31 com valor global de R$500,00 (quinhentos reais); lote nº 42 com valor global de R$53.382,50 (cinquenta 
e três mil trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos); lote nº 45 com valor global de R$9.183,00 (nove mil cento e oitenta e três 
reais); lote nº 52 com valor global de R$3.763,00 (três mil setecentos e sessenta e três reais) e lote nº 72 com valor global de R$854,00 
(oitocentos e cinquenta e quatro reais) - Vigência: 12 Meses - Data Assinatura, início da vigência: 26/05/2020. 
ARP 51/2020 - CIRURGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA, detentora do lote nº 8 com valor global 
de R$21.000,00 (vinte e um mil reais); lote nº 29 com valor global de R$1.200,00 (mil e duzentos reais); lote nº 54 com valor global de 
R$1.450,00 (mil quatrocentos e cinquenta reais); lote nº 66 com valor global de R$16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais) e lote nº 67 
com valor global de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) - Vigência: 12 Meses - Data Assinatura, início da vigência: 26/05/2020. 
ARP 52/2020 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA, detentora do lote nº 6 com valor global de R$76.499,00 (setenta e seis mil quatrocentos 
e quarenta e nove reais); lote nº 12 com valor global de R$4.150,00 (quatro mil cento e cinquenta reais); lote nº 23 com valor global de 
R$5.490,00 (cinco mil quatrocentos e noventa reais); lote nº 35 com valor global de R$21.280,00 (vinte e um mil duzentos e oitenta reais); 
lote nº 36 com valor global de R$15.100,00 (quinze mil e cem reais); lote nº 41 com valor global de R$4.350,00 (quatro mil trezentos e 
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cinquenta reais) e lote nº 57 com valor global de R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) - Vigência: 12 Meses - Data Assinatura, início da 
vigência: 26/05/2020. 
ARP 53/2020 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI, detentora do lote nº 18 com valor global de R$954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais); 
lote nº 27 com valor global de R$22.686,00 (vinte e dois mil seiscentos e oitenta e seis reais); lote nº 28 com valor global de R$1.980,00 (mil 
novecentos e oitenta reais); lote nº 34 com valor global de R$116.000,00 (cento e dezesseis mil reais); lote nº 37 com valor global de 
R$897.000,00 (oitocentos e noventa e sete mil reais); lote nº 38 com valor global de R$63.700,00 (sessenta e três mil e setecentos reais); 
lote nº 40 com valor global de R$103.800,00 (cento e três mil e oitocentos reais) e lote nº 48 com valor global de R$4.900,00 (quatro mil e 
novecentos reais) - Vigência: 12 Meses - Data Assinatura, início da vigência: 26/05/2020. 
ARP 54/2020 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA, detentora do lote nº 10 com valor global de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais); lote nº 16 
com valor global de R$3.600,00 (três mil e seiscentos reais); lote nº 19 com valor global de R$530,00 (quinhentos e trinta reais); lote nº 20 
com valor global de R$ 174.000,00 (cento e setenta e quatro mil reais); lote nº 30 com valor global de R$9.279,00 (nove mil duzentos e 
setenta e nove reais); lote nº 43 com valor global de R$12.359,00 (doze mil trezentos e cinquenta e nove reais); lote nº 49 com valor global 
de R$5.598,40 (cinco mil quinhentos e noventa e oito reais e quarenta centavos); lote nº 50 com valor global de R$11.100,00 (onze mil e cem 
reais); lote nº 53 com valor global de R$3.700,00 (três mil e setecentos reais) e lote nº 59 com valor global de R$710,00 (setecentos e dez 
reais) - Vigência: 12 Meses - Data Assinatura, início da vigência: 26/05/2020. 
ARP 55/2020 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA, detentora do lote nº 15 com valor global de R$540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais); lote 
nº 44 com valor global de R$1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais); lote nº 62 com valor global de R$2.230,00 (dois mil duzentos 
e trinta reais); lote nº 63 com valor global de R$12.800,00 (doze mil e oitocentos reais); lote nº 64 com valor global de R$2.780,00 (dois mil 
setecentos e oitenta reais) e lote nº 70 com valor global de R$950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais) - Vigência: 12 Meses - Data 
Assinatura, início da vigência: 26/05/2020. 
Cajamar, 26 de maio de 2020 - Prefeito Municipal 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA – DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 

 
CHAMAMENTO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 
 
Vimos por meio desta informar que no dia 29/05/2020 (sexta-feira) às 10:00hs, haverá uma transmissão ao vivo sobre a apresentação da 
Audiência Pública de acordo com o artigo 9º, § 4º da Lei Complementar nº. 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), correspondente as 
Metas Fiscais do 1º. Quadrimestre de 2020 - (Janeiro a Abril de 2020) em conjunto com o Comunicado SDG nº 17/2020 - Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo. 
 
A transmissão ocorrerá no canal da prefeitura de Cajamar no YouTube pelo endereço eletrônico, conforme link abaixo: 
 
https://www.youtube.com/channel/UCBwnPmU7V_ewlGLN2_ztFdg 
 
A apresentação será realizada pela Secretária Municipal da Fazenda. 
DONIZETTI APARECIDO DE LIMA 
Secretário Municipal da Fazenda 
Cajamar, 26 de maio de 2020. 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

ADMINISTRAÇÃO 

 INDIRETA 
  

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR - IPSSC 

 

Contrato nº 04/2020 
PA: 26/2020 
Contratante: IPSSC-Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar.  
Contratado:Webjur Processamento de Dados Ltda.  
Objeto:Prestação de Serviços de Acompanhamento Diário de Publicações   
Valor: R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais). 
Prazo: 12(doze) meses. 
Data: 08.04.2020 

https://www.youtube.com/channel/UCBwnPmU7V_ewlGLN2_ztFdg
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Cajamar, 29 de maio de 2020. 
Zélia Korlaspke Slabiski 
Diretora-Executiva 
 
Contrato nº 05/2020 
PA: 43/2020 
Contratante: IPSSC-Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar.  
Contratado:GMC Sistemas Informatizados Ltda. EPP  
Objeto:Manutenção e Hospedagem do Website do IPSSC 
Valor: R$ 8.712,00 (Oito mil setecentos e doze reais). 
Prazo: 12(doze) meses. 
Data: 20.05.2020 
Cajamar, 29 de maio de 2020. 
Zélia Korlaspke Slabiski 
Diretora-Executiva 
 
 
 


