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

 

ATOS 

ADMINISTRATIVOS 

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

 
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
P.A. 6.601/2020- Concorrência Pública nº 07/2020 
OBJETO: Registro de Preço para contratação de empresa especializada para confecção e fornecimento de materiais gráficos, destinados a 
diversos setores da Administração Municipal, para atender a demanda operacional desta prefeitura, conforme especificações constantes do 
Termo de Referência – Anexo II. 
A Prefeitura de Cajamar, através da Comissão de Licitação torna-se público o resultado da licitação em epigrafe, ficando declarada vencedora 
as empresas: SUCESSO PRINT ARTES GRÁFICAS LTDA ME, inscrita no CNPJ: 01.633.039/0001-09, vencedora do Lote 01 com o valor global de 
R$ 512.420,00 (quinhentos e doze mil, quatrocentos e vinte reais); e GRÁFICA ITAPEVIENSE LTDA ME, inscrita no CNPJ: 74.249.483/0001-07, 
vencedora do Lote 02 com valor unitário de R$ 29.620,00 (vinte e nove mil seiscentos e vinte reais).  
Cajamar, 22 de setembro de 2020 – Alexander Carvalho – Presidente da CPL 
 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO   –  DEPARTAMENTO DE CONTRATOS 

 
Extrato de Contrato 
PA: 5.896/2020 – Pregão Presencial: 48/2020 – Contrato: 62/2020– Contratado: COPEC MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE CÓPIAS LTDA ME  – 
Objeto: Aquisição de serviços gráficos, conforme especificações do Anexo I do Termo de Referência; Valor Global: R$ 79.200,00 - Prazo: 12 
meses - Data da assinatura: 10/09/2020. 
Extrato de Aditamento de Contrato 
PA: 827/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2019 – Contrato: 64/2019 – Adit. I – Contratado: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA CONTÁBIL E 
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA – Objeto: As partes resolvem de comum acordo, aditar o contrato original firmado em 09/09/2019, que 
tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de modernização e gestão pública, visando 
atender às áreas de Orçamento – Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Pública e Tesouraria; IPTU, ITBI - Outras Receitas, 
Contribuição de Melhoria e Dívida Ativa; ISS - Taxas e Dívida Ativa; IPTU, ITBI WEB – (emissão de 2ªs vias de carnês e certidões de débito);  ISS 
WEB (emissão de 2ªs vias de carnês e certidões de débito e Alvará); Administração de Pessoal; Portal do Servidor; Patrimônio; Protocolo, 
Almoxarifado (4 Unidades); Compras e Licitações, Gestão de Contratos, Registro de Preços, Pregões atendendo à L.C. 123/06 e L.C 147/14 e 
ao AUDESP Fase IV; Cemitério; Ajuizamento Eletrônico em “LOTE”, junto ao Tribunal de Justiça; Controle Interno; Frotas; Portal da 
Transparência e  Banco de Leis; abrangendo ainda os serviços de migração, conversão, implantação, capacitação do quadro de pessoal e 
suporte técnico mensal, conforme solicitado pelo respectivo Setor desta Administração, para a Prefeitura Municipal de Cajamar, (conforme 
solicitado pelo respectivo Setor desta Administração); nos termos do Anexo II do Edital; Prorrogação de prazo: 12 meses – Valor Global: R$ 
960.243,60 - Data da assinatura: 09/09/2020. 
PA: 7.704/2019 – Dispensa de Licitação – Contrato: 65/2019 – Adit. I – Contratado: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI – Objeto: Por meio 
de contrato, as partes ajustaram a prestação de serviços, pelo SESI-SP, de Oficinas de Capacitação Comportamental, em estrita conformidade 
com a Proposta de Prestação de Serviços e suas especificações, e, contrato nº 65/2019 que independentemente de transcrição integrou o 
instrumento jurídico original; Prorrogação de prazo: 60 dias - Data da assinatura: 16/09/2020. 
PA: 9.900/2014 – Pregão Presencial n° 51/2014  – Contrato: 130/2016 – Contratado: AMBROSIO & AMBROSIO RADIOLOGIA LTDA. - ME – 
Objeto: As partes resolvem de comum acordo, sem quaisquer ônus e nada tendo a reclamarem reciprocamente, quer amigável ou 
judicialmente, DISTRATAR o contrato firmado em 24 de novembro de 2016, através do Processo Administrativo nº 9.900/2014, referente à 
“contratação de empresa especializada, para Realização de Exames de Raio-X sem laudo, com profissionais Técnicos de Radiologia 
devidamente habilitados, conforme legislação vigente e credenciados por Órgão de Classe, fornecimento dos respectivos equipamentos 
incluindo Sistema de Radiografia Computadorizada (CR), Estação de trabalho para aquisição e visualização de imagens, Software para 
armazenamento e visualização de imagens médicas nas estações de trabalho (PAC´S), papel fotográfico e Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI´s) para técnicos e pacientes, junto a UPA – Unidade de Pronto Atendimento de Jordanésia”, cessando todos os efeitos e 
obrigações mútuas estabelecidas nas cláusulas contratuais a partir desta data; - Rescisão Contratual –  Data da assinatura: 17/09/2020. 
PA: 3.585/2020 – Dispensa de Licitação – Contrato: 34/2020 – Adit. II – Contratado: RECON PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI EPP – Objeto: As 
partes resolvem de comum acordo aditar o contrato original firmado em 20/03/2020, que tem por objeto a contratação em caráter 
emergencial de empresa especializada na locação de tendas com estrutura tubular de aço galvanizado, disposto a cada 5m e assentadas 
sobre sapatas de aço, que são fixadas ao solo por cravos de aço, por estaios ou por contra-pesos especiais. As colunas são interligados por 
terças de aço, e cabos de aço que garantem a formação de conjunto estável, rígido, e preparado para instalação das lonas de fechamento são 
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elaboradas em poliéster/PVC anti-chama, anti-mofo e resistentes aos ventos máximos estabelecidos pela Norma Brasileira. Possuem sistema 
de vedação perfeito que viabilizam o uso de ar condicionado; Prorrogação de prazo: 6 dias – Valor Global: R$ 54.000,00 - Data da assinatura: 
18/09/2020. 
 
 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE 

 

CHAMAMENTO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 

Vimos por meio desta informar que no dia 30/09/2020 (quarta-feira) às 10:00hs, haverá uma transmissão ao vivo sobre a apresentação da 

Audiência Pública de acordo com o artigo 36º, da Lei Complementar nº. 141/2012, correspondente a prestação de contas da Saúde do 2º 

Quadrimestre de 2.020 (maio a agosto) em conjunto com o Comunicado SDG nº17/2.020 – 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_ewIGLN2_ztFdg 

 

A apresentação será realizada pela Secretaria Municipal da Saúde. 

 

 
 
 


