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PODER EXECUTIVO 

 

ATOS 

NORMATIVOS 
 

GABINETE DO PREFEITO 

 
DECRETO 
 
DECRETO Nº 6.149 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2019. 
 
"DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"  
 
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. 
 
D E C R E T A: 
 
Art.1º Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar na importância de R$ 181.000,00 (cento e oitenta 
e um mil reais), cujos créditos serão cobertos com os seguintes recursos provenientes de transposição:  
 
 Ficha Unidade Orc. Funcional Programática Natureza da Despesa Destinação Recurso Valor 
Crédito 494 02.13.02 10.302.0073.2178 3.3.90.39.00 05.000.00  
Recurso 486 02.13.02 10.302.0073.2137 4.4.90.52.00 05.000.00 61.000,00 
       
Crédito 494 02.13.02 10.302.0073.2178 3.3.90.39.00 05.000.00  
Recurso 471 02.13.02 10.302.0073.2137 3.3.90.30.00 05.000.00 100.000,00 
       
Crédito 895 02.24.01 27.812.0068.1137 3.3.90.30.00 01.000.00  
Recurso 903 02.24.01 27.813.0067.1136 3.3.90.30.00 01.000.00 20.000,00 
        
Art.2º Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar na importância de R$ 550.000,00 (quinhentos e 
cinquenta mil reais), cujo crédito será coberto com o seguinte recurso proveniente de excesso de arrecadação:  
         
 Ficha Unidade Orc. Funcional Programática Natureza da Despesa Destinação Recurso Valor 
Crédito 494 02.13.02 10.302.0073.2178 3.3.90.39.00 05.000.00  
Recurso 195 02.00.00  1.7.1.8.03.1.1.01.00.00 05.302.01 550.000,00 
 
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, 29 de novembro de 2019. 
 
DANILO BARBOSA MACHADO 
Prefeito Municipal 
 
DONIZETTI APARECIDO DE LIMA  
Secretário Municipal da Fazenda 
 
MICHAEL CAMPOS CUNHA 
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão 
 
Registrado na Diretoria Técnica Legislativa aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove e publicado no Diário 
Oficial do Município.  
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LEONILDA FERNANDES GIRON 
Diretoria Técnica Legislativa – Gabinete do Prefeito 

_____________________________________________________________________________ 
 

ATOS 

ADMINISTRATIVOS 
 

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

 
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL nº 58/2019 - P.A. 11.855/2019 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE KIT MATERIAL ESCOLAR a serem fornecidas à 
Secretaria Municipal de Educação, do Município de Cajamar, com entrega PONTO A PONTO nas Unidades Escolares, destinado 
para todos os alunos da Rede Municipal de Ensino de Cajamar, conforme especificações constantes do Edital.  
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 
Data da Abertura: 13/12/2019 as 13h00min  
Pregoeiro: Marilia Cardoso 
Edital disponivel no site www.cajamar.sp.gov.br a patir de 03/12/2019 
Cajamar, 28 de Novembro de 2019 
DANILO BARBOSA MACHADO 
Prefeito 
 
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL nº 58/2019 - P.A. 11.855/2019 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE KIT MATERIAL ESCOLAR a serem fornecidas à 
Secretaria Municipal de Educação, do Município de Cajamar, com entrega PONTO A PONTO nas Unidades Escolares, destinado 
para todos os alunos da Rede Municipal de Ensino de Cajamar, conforme especificações constantes do Edital.  
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 
Data da Abertura: 13/12/2019 as 13h00min  
Pregoeiro: Marilia Cardoso 
Edital disponivel no site www.cajamar.sp.gov.br a patir de 03/12/2019 
Cajamar, 28 de Novembro de 2019 
DANILO BARBOSA MACHADO 
Prefeito 
 
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
P.A 11.364/19 CHAMADA PÚBLICA nº 07/2019 
OBJETO: Seleção de organização da sociedade civil sem fins lucrativos (OSC), para execução de programa de recepção, 
manutenção e reabilitação da fauna silvestre.  
CREDENCIAMENTO: de 04/12/2019 até 03/01/2019 das 08h30min as 16h30min - Setor de Protocolo. 
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 
Data da Abertura: 06/01/2020 as 09h00min  
Edital disponivel a partir do dia 04/12/2019 no site www.cajamar.sp.gov.br 
Cajamar, 07 de Novembro de 2019 
DANILO BARBOSA MACHADO  
Prefeito 
 
Aviso de Suspensão 
PA 11.980/2019 - Pregão Presencial nº 50/19 
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OBJETO: Registro de preços para eventual e futura aquisição de Cesta Básica, conforme Edital.  
Fica suspensa a referida licitação para retificação do edital.  
Cajamar, 27 de novembro de 2019 
Marilia Cardoso 
Pregoeira. 
 
HOMOLOGAÇÃO/ADJUCAÇÃO 
PA 11.708/2019 - Pregão Presencial nº 48/19 
OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa para fretamento de transporte rodoviário intermunicipal e 
interestadual para participantes dos programas sociais, esportivos e acadêmicos desenvolvidos pela Prefeitura Municipal de 
Cajamar, pelo período de 12 meses.  
Tendo em vista o julgamento proferido pela Sra. Pregoeira e Equipe de Apoio nos atos do processo supracitado, HOMOLOGO e 
ADJUDICO o objeto licitado a favor da empresa: 
DINA TRASLADOS E TURISMO LTDA, vencedora dos Lotes: 1 com valor global R$ 1.176,200,00 (hum milhão, cento e setenta e 
seis mil e duzentos reais) e Lote 02 com o valor global de R$ 1.040.000,00 (hum milhão e quarenta mil reais); e Lote 03 com o 
valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) 
Cajamar, 28 de Novembro de 2019 
Danilo Barbosa Machado 
Prefeito 
 
HOMOLOGAÇÃO/ADJUCAÇÃO 
PA 1.753/2019 - PREGÃO PRESSENCIAL Nº 51/19 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de diversos itens de material odontológico, conforme especificação do Edital.  
Tendo em vista o julgamento proferido pelo Sr. Pregoeiro e Equipe de Apoio nos atos do processo supracitado, HOMOLOGO e 
ADJUDICO da seguinte forma:  
COMERCIAL CIRURGICA IPERÓ EIRELI ME, vencedora dos itens: 43 com valor unitário de R$ 7,50 (sete reais e cinquenta 
centavos); e item 69 com valor unitário de R$ 2,20 (dois reais e vinte centavos). 
MAXIMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA, vencedora dos itens: 42 com valor unitário de R$ 
1,25 (um real e vinte e cinco centavos); item 44 com valor unitário de R$ 55,80 (cinquenta e cinco reais e oitenta centavos); 
item 90 com valor unitário de R$ 6,07 (seis reais e sete centavos); item 181 com valor unitário de R$ 11,30 (onze reais e trinta 
centavos); e item 207 com valor unitário de R$ 2,40 (dois reais e quarenta centavos). 
ODONTO LTDA, vencedora dos itens: 14 com valor unitário de R$ 3,70 (três reais e setenta centavos); item 24 com valor 
unitário de R$ 6,00 (seis reais); item 40 com valor unitário de R$ 5,60 (cinco reais e sessenta centavos); item 79 com valor 
unitário de R$ 1,70 (um real e setenta centavos); item 89 com valor unitário de R$ 1,00 (um real); item 155 com valor unitário 
de R$ 60,00 (sessenta reais); item 166 com valor unitário de R$ 32,00 (trinta e dois reais); item 167 com valor unitário de R$ 
31,00 (trinta e um reais); item 180 com valor unitário de R$ 20,12 (vinte reais e doze centavos); item 199 com valor unitário de 
R$ 58,00 (cinquenta e oito reais); item 14,00 (quatorze reais); e item 206 com valor unitário de R$ 1,90 (um real e noventa 
centavos). 
DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI, vencedora dos itens: 13 com valor unitário de 
R$ 0,53 (cinquenta e três centavos); item 15 com valor unitário de R$ 60,00 (sessenta reais); item 29 com valor unitário de R$ 
23,90 (vinte e três reais e noventa centavos); item 33 com valor unitário de R$ 5,35 (cinco reais e trinta e cinco centavos); item 
49 com valor unitário de R$ 0,95 (noventa e cinco centavos); item 51 com valor unitário de R$ 15,50 (quinze reais e cinquenta 
centavos); item 61 com valor unitário de R$ 23,90 (vinte e três reais e noventa centavos); item 62 com valor unitário de R$ 
23,90 (vinte e três reais e noventa centavos); item 68 com valor unitário de R$ 5,90 (cinco reais e noventa centavos); item 70 
com valor unitário de R$ 4,49 (quatro reais e quarenta e nove centavos); item 88 com valor unitário de R$ 3,49 (três reais e 
quarenta e nove centavos); item 144 com valor unitário de R$ 4,17 (quatro reais e dezessete centavos); item 145 com valor 
unitário de R$ 4,17 (quatro reais e dezessete centavos); item 146 com valor unitário de R$ 4,17 (quatro reais e dezessete 
centavos); item 153 com valor unitário de R$ 151,00 (cento e cinquenta e um reais); item 185 com valor unitário de R$ 4,90 
(quatro reais e noventa centavos); e item 204 com valor unitário de R$ 1,19 (um real e dezenove centavos).  
BIO-LOGICA CÓMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, vencedora dos itens: 11 com valor unitário de R$ 33,89 (trinta e três 
reais e oitenta e nove centavos); item 12 com valor unitário de R$ 0,94 (noventa e quatro centavos); item 16 com valor unitário 
de R$ 45,50 (quarenta e cinco reais e cinquenta centavos); item 19 com valor unitário de R$ 1,60 (um real e sessenta 
centavos); item 20 com valor unitário de R$ 1,60 (um real e sessenta centavos); item 22 com valor unitário de R$ 6,49 (seis 
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reais e quarenta e nove centavos); item 27 com valor unitário de R$ 2,08 (dois reais e oito centavos); item 45 com valor 
unitário de R$ 0,99 (noventa e nove centavos); item 46 com valor unitário de R$ 1,04 (um real e quatro centavos); item 47 com 
valor unitário de R$ 5,05 (cinco reais e cinco centavos); item 50 com valor unitário de R$ 3,22 (três reais e vinte e dois 
centavos); item 55 com valor unitário de R$ 8,15 (oito reais e quinze centavos); item 58 com valor unitário de R$ 35,20 (trinta e 
cinco reais e vinte centavos); item 59 com valor unitário de R$ 8,45 (oito reais e quarenta e cinco centavos); item 64 com valor 
unitário de R$ 14,24 (quatorze reais e vinte e quatro centavos); item 65 com valor unitário de R$ 3,70 (três reais e setenta 
centavos); item 66 com valor unitário de R$ 12,35 (doze reais e trinta e cinco centavos); item 71 com valor unitário de R$ 4,80 
(quatro reais e oitenta centavos); item 76 com valor unitário de R$ 3,74 (três reais e setenta e quatro centavos); item 82 com 
valor unitário de R$ 20,45 (vinte reais e quarenta e cinco centavos); item 92 com valor unitário de R$ 59,20 (cinquenta e nove 
reais e vinte centavos); item 95 com valor unitário R$ 3,84 (três reais e oitenta e quatro centavos); item 96 com valor unitário 
de R$ 6,54 (seis reais e cinquenta e quatro centavos); item 100 com valor unitário de R$ 6,19 (seis reais e dezenove centavos); 
item 101 com valor unitário de R$ 24,75 (vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos); item 102 com valor unitário de R$ 
1,20 (um real e vinte centavos); item 103 com valor unitário de R$ 4,03 (quatro reais e três centavos); item 104 com valor 
unitário de R$ 3,74 (três reais e setenta e quatro centavos); item 105 com valor unitário de R$ 3,74 (três reais e setenta e 
quatro centavos); item 106 com valor unitário de R$ 1,27 (um real e vinte e sete centavos); item 107 com valor unitário de R$ 
1,34 (um real e trinta e quatro centavos); item 108 com valor unitário de R$ 1,34 (um real e trinta e quatro centavos); item 109 
com valor unitário de R$ 1,34 (um real e trinta e quatro centavos); item 110 com valor unitário de R$ 1,34 (um real e trinta e 
quatro centavos); item 111 com valor unitário de R$ 1,34 (um real e trinta e quatro centavos); item 112 com valor unitário de 
R$ 1,34 (um real e trinta e quatro centavos); item 113 com valor unitário de R$ 1,34 (um real e trinta e quatro centavos); item 
114 com valor unitário de R$ 1,34 (um real e trinta e quatro centavos); item 115 com valor unitário de R$ 1,34 (um real e trinta 
e quatro centavos); item 116 com valor unitário de R$ 1,34 (um real e trinta e quatro centavos); item 117 com valor unitário de 
R$ 1,34 (um real e trinta e quatro centavos); item 118 com valor unitário de R$ 1,34 (um real e trinta e quatro centavos); item 
119 com valor unitário de R$ 1,34 (um real e trinta e quatro centavos); item 120 com valor unitário de R$ 1,34 (um real e trinta 
e quatro centavos); item 121 com valor unitário de R$ 14,30 (quatorze reais e trinta centavos); item 122 com valor unitário de 
R$ 1,34 (um real e trinta e quatro centavos); item 123 com valor unitário de R$ 14,30 (quatorze reais e trinta centavos); item 
127 com valor unitário de R$ 1,34 (um real e trinta e quatro centavos); item 128 com valor unitário de R$ 1,34 (um real e trinta 
e quatro centavos); item 129 com valor unitário de R$ 1,34 (um real e trinta e quatro centavos); item 130 com valor unitário de 
R$ 1,34 (um real e trinta e quatro centavos); item 131 com valor unitário de R$ 1,34 (um real e trinta e quatro centavos); item 
133 com valor unitário de R$ 1,34 (um real e trinta e quatro centavos); item 134 com valor unitário de R$ 1,34 (um real e trinta 
e quatro centavos); item 135 com valor unitário de R$ 1,34 (um real e trinta e quatro centavos); item 136 com valor unitário de 
R$ 1,34 (um real e trinta e quatro centavos); item 137 com valor unitário de R$ 1,34 (um real e trinta e quatro centavos); item 
138 com valor unitário de R$ 1,34 (um real e trinta e quatro centavos); item 139 com valor unitário de R$ 1,34 (um real e trinta 
e quatro centavos); item 140 com valor unitário de R$ 1,34 (um real e trinta e quatro centavos); item 141 com valor unitário de 
R$ 1,34 (um real e trinta e quatro centavos); item 142 com valor unitário de R$ 1,34 (um real e trinta e quatro centavos); item 
143 com valor unitário de R$ 1,34 (um real e trinta e quatro centavos); item 147 com valor unitário de R$ 1,34 (um real e trinta 
e quatro centavos); item 148 com valor unitário de R$ 1,34 (um real e trinta e quatro centavos); item 149 com valor unitário de 
R$ 16,30 (dezesseis reais e trinta centavos); item 150 com o valor unitário de R$ 16,30 (dezesseis reais e trinta centavos); item 
151 com valor unitário de R$ 16,30 (dezesseis reais e trinta centavos); item 152 com valor unitário de R$ 16,30 (dezesseis reais 
e trinta centavos); item 159 com valor unitário de R$ 15,99 (quinze reais e noventa e nove centavos); item 160 com valor 
unitário de R$ 15,99 (quinze reais e noventa e nove centavos); item 161 com valor unitário de R$ 15,99 (quinze reais e noventa 
e nove centavos); item 162 com valor unitário de R$ 15,99 (quinze reais e noventa e nove centavos); item 163 com valor 
unitário de R$ 15,99 (quinze reais e noventa e nove centavos); item 164 com valor unitário de R$ 15,99 (quinze reais e noventa 
e nove centavos); item 165 com valor unitário de R$ 15,99 (quinze reais e noventa e nove centavos); item 168 com valor 
unitário de R$ 13,49 (treze reais e quarenta e nove centavos); item 169 com valor unitário de R$ 13,49 (treze reais e quarenta e 
nove centavos); item 170 com valor unitário de R$ 13,49 (treze reais e quarenta e nove centavos); item 171 com valor unitário 
de R$ 13,49 (treze reais e quarenta e nove centavos); item 172 com valor unitário de R$ 13,49 (treze reais e quarenta e nove 
centavos);  item 173 com valor unitário de R$ 13,49 (treze reais e quarenta e nove centavos); item 174 com valor unitário de 
R$ 13,49 (treze reais e quarenta e nove centavos); item 175 com valor unitário de R$ 13,49 (treze reais e quarenta e nove 
centavos); item 177 com valor unitário de R$ 13,49 (treze reais e quarenta e nove centavos); item 178 com valor unitário de R$ 
13,49 (treze reais e quarenta e nove centavos); item 179 com valor unitário de R$ 13,49 (treze reais e quarenta e nove 
centavos); item 196 com valor unitário de R$ 10,78 (dez reais e setenta e oito centavos); e item 205 com valor unitário de R$ 
1,88 (um real e oitenta e oito centavos).  
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GUSTAVO NICOLINO EPP, vencedora dos itens: 10 com valor unitário de R$ 33,90 (trinta e três reais e noventa centavos); item 
21 com valor unitário de R$ 6,49 (seis reais e quarenta e nove centavos); item 25 com valor unitário de R$ 17,95 (dezessete 
reais e noventa e cinco centavos); item 28 com valor unitário de R$ 9,49 (nove reais e quarenta e nove centavos); item 31 com 
valor unitário de R$ 7,00 (sete reais); item 34 com valor unitário de R$ 6,55 (seis reais e cinquenta e cinco centavos); item 35 
com valor unitário de 15,00 (quinze reais); item 36 com valor unitário de R$ 28,05 (vinte e oito reais e cinco centavos); item 38 
com valor unitário de R$ 123,90 (cento e vinte e três reais e noventa centavos); item 56 com valor unitário de R$ 5,64 (cinco 
reais e sessenta e quatro centavos); item 60 com valor unitário de R$ 17,00 (dezessete reais); item 72 com valor unitário de R$ 
5,05 (cinco reais e cinco centavos); item 75 com valor unitário de R$ 11,35 (onze reais e trinta e cinco centavos); item 77 com 
valor unitário de R$ 11,05 (onze reais e cinco centavos); item 85 com valor unitário de R$ 11,38 (onze reais e trinta e oito 
centavos); item 86 com valor unitário de R$ 17,80 (dezessete reais e oitenta centavos); item 87 com valor unitário de R$ 11,05 
(onze reais e cinco centavos); item 91 com valor unitário de R$ 1,37 (um real e trinta e sete centavos); item 93 com valor 
unitário de R$ 9,50 (nove reais e cinquenta centavos); item 94 com valor unitário de R$ 8,74 (oito reais e setenta e quatro 
centavos); item 97 com valor unitário de R$ 19,50 (dezenove reais e cinquenta centavos); item 98 com valor unitário de R$ 
3,30 (três reais e trinta centavos); item 124 com valor unitário de R$ 3,85 (três reais e oitenta e cinco centavos); item 125 com 
valor unitário de R$ 3,85 (três reais e oitenta e cinco centavos); item 126 com valor unitário de R$ 3,48 (três reais e quarenta e 
oito centavos); item 154 com valor unitário de R$ 8,34 (oito reais e trinta e quatro centavos); item 156 com valor unitário de R$ 
8,52 (oito reais e cinquenta e dois centavos); item 157 com valor unitário de R$ 15,99 (quinze reais e noventa e nove 
centavos); item 158 com valor unitário de R$ 15,99 (quinze reais e noventa e nove centavos); item 176 com valor unitário de 
R$ 8,80 (oito reais e oitenta centavos); item 193 com valor unitário de R$ 33,79 (trinta e três reais e setenta e nove centavos); 
item 194 com valor unitário de R$ 33,79 (trinta e três reais e setenta e nove centavos); item 195 com valor unitário de R$ 10,30 
(dez reais e trinta centavos); item 197 com valor unitário de R$ 19,60 (dezenove reais e sessenta centavos); e item 200 com 
valor unitário de R$ 58,25 (cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos). 
EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, vencedora dos itens: 03 com valor unitário de R$ 27,60 (vinte e sete reais e sessenta 
centavos); item 04 com valor unitário de R$ 41,65 (quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos); item 05 com valor 
unitário de R$ 42,10 (quarenta e dois reais e dez centavos); item 06 com valor unitário de R$ 41,65 (quarenta e um reais e 
sessenta e cinco centavos); item 07 com valor unitário de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais); item 08 com valor unitário de R$ 
41,65 (quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos); item 09 com valor unitário de R$ 41,65 (quarenta e um reais e 
sessenta e cinco centavos); item 17 com valor unitário de R$ 69,20 (sessenta e nove reais e vinte centavos); item 63 com valor 
unitário de R$ 28,58 (vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos); item 67 com valor unitário de R$ 93,95 (noventa e três 
reais e noventa e cinco centavos); item 84 com valor unitário de R$ 38,99 (trinta e oito reais e noventa e nove centavos); item 
182 com valor unitário de R$ 18,49 (dezoito reais e quarenta e nove centavos); item 188 com valor unitário de R$ 102,00 
(cento e dois reais); e item 202 com valor unitário de R$ 20,80 (vinte reais e oitenta centavos). 
AIRMED EIRELI EPP, vencedora dos itens: 01 com valor unitário de R$ 10,70 (dez reais e setenta centavos); item 02 com valor 
unitário de R$ 10,70 (dez reais e setenta centavos); item 18 com valor unitário de R$ 6,40 (seis reais e quarenta centavos); item 
23 com valor unitário de R$ 3,70 (três reais e setenta centavos); item 26 com valor unitário de R$ 23,95 (vinte e três reais e 
noventa e cinco centavos); item 30 com valor unitário de R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos); item 32 com valor unitário 
de R$ 5,95 (cinco reais e noventa e cinco centavos); item 37 com valor unitário de R$ 172,80 (cento e setenta e dois reais e 
oitenta centavos); item 39 com valor unitário de R$ 5,20 (cinco reais e vinte centavos); item 41 com valor unitário de R$ 3,49 
(três reais e quarenta e nove centavos); item 48 com valor unitário de R$ 4,23 (quatro reais e vinte e três centavos); item 52 
com valor unitário de R$ 8,07 (oito reais e sete centavos); item 53 com valor unitário de R$ 11,30 (onze reais e trinta centavos); 
item 54 com valor unitário de R$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos); item 57 com valor unitário de R$ 12,48 (doze reais e 
quarenta e oito centavos); item 73 com valor unitário de R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos); item 74 com valor unitário 
de R$ 1,25 (um real e vinte e cinco centavos); item 78 com valor unitário de R$ 20,58 (vinte e oito reais e cinquenta e oito 
centavos); item 80 com valor unitário de R$ 3,73 (três reais e setenta e três centavos); item 81 com valor unitário de R$ 8,88 
(oito reais e oitenta e oito centavos); item 83 com valor unitário de R$ 7,02 (sete reais e dois centavos); item 99 com valor 
unitário de R$ 4,55 (quatro reais e cinquenta e cinco centavos); item 132 com valor unitário de R$ 1,41 (um real e quarenta e 
um centavos); item 189 com valor unitário de R$ 10,27 (dez reais e vinte e sete centavos); item 190 com valor unitário de R$ 
10,27 (dez reais e vinte e sete centavos); item 191 com valor unitário de R$ 10,27 (dez reais e vinte e sete centavos); item 192 
com valor unitário de R$ 10,27 (dez reais e vinte e sete centavos); item 198 com valor unitário de R$ 8,19 (oito reais e 
dezenove centavos); e item 203 com valor unitário de R$ 5,94 (cinco reais e noventa e quatro centavos).  
ITENS DECLARADOS DESERTOS E FRACASSADOS: Item 183 foi declarado Fracassado; Itens 184, 186 e 187 foram declarados 
Deserto.  
Cajamar, 29 de Novembro de 2019 
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Danilo Barbosa Machado 
Prefeito 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

 
CONVOCAMOS OS SERVIDORES ABAIXO PARA COMPARECEREM A DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS NO PRAZO DE 05 
(CINCO) DIAS ÚTEIS, A CONTAR A DATA DESTA PUBLICAÇÃO, PARA TOMAR CIÊNCIA DOS PROCESSOS: 
 
MARIA SALETE MACHADO DE OLIVEIRA SANTOS RE 3960 - PROTOCOLO 12540/2019 
SIMONE CAROL ANDRIANI PEREIRA CASSIANO LAMBERTI RE 4021 - PROTOCOLO 10488/2019 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 
RESULTADO DEFINITIVO 
 
Considerando que participaram do Edital de Chamamento Público SMDS nº 002/2019 consoante item 5.3: a Associação Sítio Agar, inscrito 

sob o CNPJ 05.119.104/0001-33 e o Instituto Millenium, inscrito sob o CNPJ 05.326.856/0001-75 

 
Considerando que ambas as OSC’s restaram classificadas na Fase de Seleção do Edital; 

 

Considerando a lista classificatória com a respectiva pontuação, a OSC Millenium foi convocada a apresentar os Documentos de Habilitação 

da OSC no prazo de 5 (cinco) dias úteis, consoante os requisitos da Fase de Celebração, item 6.1.1; 

 
Considerando que a OSC Millenium apresentou conformidade com os documentos exigidos na Fase de Celebração, bem como cumpriu 

tempestivamente os prazos do Edital; 

 
A Prefeitura do Município de Cajamar, por intermédio da Comissão de Seleção para Chamamento Público de Organização da Sociedade Civil, 

torna público, para o conhecimento dos interessados, O RESULTADO DEFINITIVO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SMDS Nº 

002/2019: 

 
Haja vista que a Organização da Sociedade Civil participante cumpriu com as exigências previstas no Edital, a OSC Instituto Millenium restou 

CLASSIFICADA para o Chamamento Público SMDS nº 002/2019. 

 

Publique-se. 

Cajamar/SP, 02 de novembro de 2019. 
 

 

ADMINISTRAÇÃO 

 INDIRETA 
 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR 

 
Contrato nº 06/2017 2°Termo aditivo  
PA: 73/2017 
Contratante: IPSSC-Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar.  
Contratado:Agenda Assessoria Planejamento e Infomática Ltda 
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Objeto:Sistema de informação Previdenciária para gerenciamento do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores de 
Cajamar  
Valor: R$ 47.754,24 ( Quarenta e sete mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos). 
Prazo: 12(doze) meses. 
Data:01/11/2019. 
 
Cajamar, 29 de novembro  de 2019. 
Davi David  
Diretor-Executivo 
 
Contrato nº 07/2017 2°Termo aditivo  
PA: 72/2017 
Contratante: IPSSC-Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar.  
Contratado: 4R Sistemas & Assessoria Ltda 
Objeto:Contratação de empresa empresa especializada de gestão Pública  
Valor: R$115.016,16(Cento e quinze mil, dezesseis reais seiscentos e dezesseis centavos). 
Prazo: 12(doze) meses. 
Data:21/11/2019. 
 
Cajamar, 29 de novembro  de 2019. 
Davi David  
Diretor-Executivo 
 
 
Contrato nº 07/2016 3° Termo Aditivo 
PA: 98/2016 
Contratante: IPSSC-Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar.  
Contratado:MARCO Leandro Korus Bulbovas   
Objeto:Prestação de serviço de Manutenção Preventiva e corretiva em equipamentos de informática  
Valor: R$ 26.224,44 ( Vinte e seis mil duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos). 
Prazo: 12(doze) meses. 
Data:11/11/2019. 
 
Cajamar, 29 de novembro  de 2019. 
Davi David  
Diretor-Executivo 
 
CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 
 
BENEDITO HILARIO DOS SANTOS, RG 12.545.215-9 PA/Nº BENEFÍCIO 2019.04.12315P; PORTARIA 304/2019; EFEITOS 
FINANCEIROS 01/12/2019; 
EURIDICE ABREU SILVA ROCHA, RG 22.801.333-1 PA/Nº BENEFÍCIO 2019.04.11280P; PORTARIA 303/2019; EFEITOS 
FINANCEIROS 01/12/2019; 
JESUS ONOFRE DE ALMEIDA; RG 14.072.857-0;PA/Nº BENEFÍCIO 2019.04.12326P; PORTARIA 301/2019;EFEITOS FINANCEIROS 
01/12/2019; 
MAGARIDA DO CARMO BATISTA DA SILVA, RG 19.368.736-7, PA/Nº BENEFÍCIO 2019.04.12314P; PORTARIA 302/2019;EFEITOS 
FINANCEIROS 01/12/2019; 
 
APOSENTADORIA POR IDADE 
 
JUREMA DOS SANTOS, RG 17.925.188-0;PA/Nº BENEFÍCIO 2019.02.12367P; PORTARIA 307/2019;EFEITOS FINANCEIROS 
01/12/2019; 
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JOSE LIBORIO DE LIRA FILHO, RG  5.031.891-3;PA/Nº BENEFÍCIO 2019.02.12336P; PORTARIA 306/2019;EFEITOS FINANCEIROS 
01/12/2019; 
JOSE LIBORIO DE LIRA FILHO, RG  5.031.891-3;PA/Nº BENEFÍCIO 2019.02.12337P; PORTARIA 305/2019;EFEITOS FINANCEIROS 
01/12/2019; 
 
DAVI DAVID  
Diretor Executivo 
 
 


