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ATOS
ADMINISTRATIVOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO – DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
Extrato de Contrato
PA: 631/2020 – Pregão Presencial nº 23/2020 – Contrato nº 65/2020 – Contratado: ALPHAREFEIÇÕES FOOD & SERVICE EIRELI – Objeto:
Registro de preços para eventual e futura aquisição de refeições prontas (marmitex), refrigerante pet 2 litros e água mineral de 500 ml, para
atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cajamar conforme edital; Valor Global: R$ 92.700,00; Prazo: 4 meses; Data da assinatura:
01/10/2020.
PA: 163/2020 – Pregão Presencial nº 49/2020 – Contrato nº 66/2020 – Contratado: GEORGE ANDRÉ ACUYO SERVIÇOS ME – Objeto:
Contratação de empresa especializada para adequação das instalações do Sistema de Combate a Incêndio de 13 (treze) unidades Escolares
da rede municipal de ensino, seguindo os projetos aprovados que serão fornecidos pela Prefeitura Municipal de Cajamar, com entrega final
do AVCB e CLCB sendo responsabilidade da contratante, conforme Termo de Referência que integra o Edital como Anexo II; Valor Global: R$
454.990,00; Prazo: 150 dias; Data da assinatura: 26/10/2020.
Extrato de Aditamento de Contrato
PA: 5.468/2017 – Pregão Presencial 35/2017 – Contrato: 70/2017 – Aditamento IV -Contratado: TELEFONICA BRASIL S/A – Objeto: As partes
resolvem de comum acordo aditar o contrato original firmado em 12/07/2017, que tem por objeto a contratação de infraestrutura,
plataforma de métricas, categorização automática de dados, classificação e análises qualitativas de informações com fornecimento de
equipamentos de informática para garantir o acesso às informações previstas no inciso XXXIII do art. 5°, inciso II do parágrafo 3° do art. 37 e
no parágrafo 2° do art. 216 da Constituição Federal, Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011 - LAI (Lei de acesso à informação); Valor Global:
R$ 688.572,00; Prorrogação de prazo: 12 meses; Data da assinatura: 14/07/2020.
PA: 6.581/2019 – Concorrência Pública nº 04/2019 – Contrato: 72/2019 – Aditamento II - Contratado: PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA
URBANA LTDA – Objeto: As partes resolvem de comum acordo aditar o contrato original firmado em 22/10/2019, que tem por objeto
contratação de empresa especializada na prestação de operação de sistema de eco-pontos de resíduos, capina mecanizada de vias públicas,
capina manual de vias, varrição mecanizada de vias públicas, varrição manual de vias públicas, raspagem/limpeza de vias, fornecimento de
equipe padrão, roçada mecanizada, rocada manual (lote 2); Valor Global: R$ 3.731.173,97 – Prorrogação de prazo: 06 meses; Data da
assinatura: 22/10/2020.
PA: 7.850/2019 – Chamamento Público nº 03/2019 – Contrato: 69/2019 – Aditamento I - Contratado: INSTITUTO SOLEIL – Objeto: As partes
resolvem de comum acordo, aditar o contrato original firmado em 18/10/2019 que tem por objeto o gerenciamento, operacionalização e
execução das ações e serviços de educação, da ESCOLA MUNICIPAL “PORTAL DOS IPÊS III”; Valor Global: R$ 2.160.000,00 – Prorrogação de
prazo: 12 meses; Data da assinatura: 16/10/2020.
PA: 7.851/2019 – Chamamento Público nº 04/2019 – Contrato: 70/2019 – Aditamento I - Contratado: INSTITUTO SOLEIL – Objeto: As partes
resolvem de comum acordo, aditar o contrato original firmado em 18/10/2019 que tem por objeto o gerenciamento, operacionalização e
execução das ações e serviços de educação, da ESCOLA MUNICIPAL SEM DENOMINAÇÃO; Valor Global: R$ 2.160.000,00 – Prorrogação de
prazo: 12 meses; Data da assinatura: 16/10/2020.
PA: 7.501/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2018 – Contrato: 94/2018 – Aditamento II - Contratado: CAJAMAR NET SERVIÇOS DE INTERNET
LTDA – Objeto: As partes resolvem de comum acordo aditar o contrato original firmado em 19/10/2018, que tem por objeto a contratação
de serviços técnicos especializados na área de Tecnologia da Informação –na forma de serviços continuados presenciais ou não presenciais –
para desenvolvimento, manutenção de sistemas web, sites e portais e serviços técnicos no setor para atender a Prefeitura do Município de
Cajamar na Internet; Valor Global: R$ 75.600,00 – Prorrogação de prazo: 12 meses; Data da assinatura: 16/10/2020.
PA: 8.992/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2017– Contrato: 115/2017– Aditamento III - Contratado: PLENA SAÚDE LTDA – Objeto: As
partes resolvem de comum acordo aditar o contrato original firmado em 20/10/2017, que tem por objeto a prestação de serviços técnicoprofissionais de assistência médico-hospitalar com obstetrícia, cirúrgica, ambulatorial e laboratorial complementar, através de consultórios
médicos, clínicas, hospitais e serviços auxiliares de diagnóstico e terapia (SADT) próprios, filiados ou credenciados, no mínimo, nas
localidades indicadas, reconhecidos pelo Conselho Federal de Medicina, sem limite de utilização, bem como remoção, quando necessário, do
local que se encontra o beneficiário até o local de atendimento, ida e volta, quando necessário aos servidores públicos efetivos ativos e aos
comissionados, da Administração Direta e Indireta deste Município que aderirem aos Planos, extensiva aos seus dependentes, nos termos da
Lei Municipal nº 1.209, de 06/06/2006, alterada pela Lei nº 1.239, de 21/12/2006 e Lei Complementar no 059, de 24/03/2005, estimado em
aproximadamente 2.529 (dois mil quinhentos e vinte nove) servidores entre efetivos ativos e comissionados e 4.726 (quatro mil setecentos e
vinte e seis) dependentes, de acordo com a Lei nº 9.656/98 e suas alterações e resoluções do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU,
através de Planos aqui denominados: “Enfermaria”; “Apartamento” e “Agregados”.; Valor Global: R$ 13.533.283,56 – Prorrogação de prazo:
12 meses; Data da assinatura: 16/10/2020.
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PA: 6.581/2019 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/19 – Contrato: 71/2019 – Aditamento II - Contratado: HIPLAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
DE MANUTENÇÃO URBANA LTDA – Objeto: As partes resolvem de comum acordo aditar o contrato original firmado em 22/10/2019, que tem
por objeto a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção e conservação de praças (Lote 1); Valor Global:
R$ 456.247,56 – Prorrogação de prazo: 12 meses; Data da assinatura: 22/10/2020.
PA: 6.581/2019 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/19 – Contrato: 74/2019 – Aditamento II - Contratado: HIPLAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
DE MANUTENÇÃO URBANA LTDA – Objeto: As partes resolvem de comum acordo aditar o contrato original firmado em 06/11/2019, que tem
por objeto a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de caiação de meio-fio (lote 3); Valor Global: R$ 283.776,00 –
Prorrogação de prazo: 12 meses; Data da assinatura: 22/10/2020.
PA: 5.325/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2019 – Contrato: 57/2020 – Aditamento I - Contratado: TEOREMA CONSTRUTORA EIRELI –
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de execução de infraestrutura urbana – pavimentação e drenagem
– para fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos pesados, conforme Memorial Descritivo que integra este Termo de
Aditamento; Valor Global: R$ 230.947,36 – Aditamento de Supressão; Data da assinatura: 27/10/2020.
PA: 4.665/2020– PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2020– Contrato: 54/2020– Aditamento I - Contratado: TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA
ÁREA DA CONSTRUÇÃO LTDA – Objeto: O presente instrumento tem como objeto a contratação de empresa especializada na realização de
obras relativas à Infraestrutura Urbana através dos serviços de pavimentação asfáltica e drenagem, conforme Memorial Descritivo presente
no Anexo II; Valor Global: R$ 125.300,81 – Aditamento de Supressão; Data da assinatura: 28/10/2020.
PA: 4.942/2.017 – Dispensa – Locação de Imóvel - Contrato: 06/2018 – Aditamento IV - Locador: ELIAS GOMES DA SILVA – Objeto: Constitui
objeto do presente contrato a locação do imóvel com 168,75 m² de área de terreno e 226,14 m² de área construída, situado na Avenida das
Nascentes Nº 508, Bairro Sítio São Benedito (Jordanésia), Km 43 da Via Anhanguera, Cajamar/SP, CEP: 07778-750, destinado à instalação do
Posto Avançado V do Departamento da Guarda Civil Municipal; Valor Global: R$ 36.041,16; Prorrogação de prazo: 12 meses; Data da
assinatura: 28/10/2020.
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