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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 

 
JULGAMENTO DE RECURSO 
PA 6.692/2020 - Pregão Eletrônico nº 04/2020 
OBJETO: Constitui objeto deste Edital o Registro de Preços para aquisição de EPIs, conforme ANEXO I que integra este Edital, observadas as 
especificações e quantidades ali estabelecidas. 
Considerando imposição de recurso apresentado pela empresa “ADVACIS, as fls: 612/615, bem como  Parecer Jurídico as fls:875/877 e 
Memorando nº 323/2020 da Secretaria Municipal de Educação as fls: 879/880, sendo que, ante ao caráter técnico do quanto apresentado, 
passo a decidir por acatar na integra tais fundamentos apresentado pela Secretaria ordenadora, como se os meus fossem, julgando assim,   o 
recurso apresentado pela ADVACIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI, habilitando-a para fase seguinte do procedimento licitatório 
em voga, pautado nos princípios da legalidade, moralidade, isonomia e imparcialidade. 
Cajamar, 02 de dezembro de 2020 - Prefeito Municipal 
 

AVISO DE JULGAMENTO 
P.A. 7.471/2020- Concorrência Pública nº 09/2020 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de engenharia e/ou arquitetura para a prestação de serviços técnicos de elaboração 
de Projetos Básicos e Executivos pelo período de um ano, para as diversas Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Cajamar, em São 
Paulo, conforme termo de Referência – Anexo II. 
A Prefeitura do Município de Cajamar, através de sua Comissão de Licitação, torna-se público que a empresa INPLENITUS PROJETOS 
GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS LTDA, atendeu plenamente as exigências editalicias no que diz respeito aos documentos 
habilitação e proposta técnica, ficando assim, habilitada para fase seguinte.  
Cajamar, 03 de dezembro de 2020. 
 
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 
P.A. 12.800/2020- Pregão Presencial nº 04/2020 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de Tênis e Meia para composição de Calçado Escolar, para todos os alunos da Rede Municipal de 
Ensino, para os alunos letivos de 2020 e 2021, conforme especificações mínimas e quantidades descritas no termo de referência. 
Face o julgamento proferido pelo Sra. Pregoeira e Equipe de Apoio, onde decido por HOMOLOGAR e ADJUDICAR o objeto licitado a favor das 
empresas: PLANETA EDUCACIONAL COM E CONF LTDA EPP, vencedora dos itens 01 com valor unitário de R$ 58,90 (cinquenta e oito reais e 
noventa centavos), item 02 com valor unitário de R$ 62,50 (sessenta e dois reais e cinquenta centavos) e item 03 com valor unitário de R$ 
5,99 (cinco reais e noventa e nove centavos).  
Cajamar/SP, 03 de dezembro de 2020 - Prefeito Municipal  
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO – DEPARTAMENTO DE CONTRATOS 

 
Extrato de Aditamento de Contrato 
PA: 10.368/2019 – Dispensa – Contrato nº 77/2019 – Contratada: COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ – CIJUN – Objeto: As partes 
resolvem de comum acordo aditar o contrato original firmado em 18/11/2019, que tem por objeto do presente contrato a prestação, pela 
CONTRATADA à CONTRATANTE, de serviços de tecnologia da informação relacionados a: (i) desenvolvimento de aplicativo mobile que 
apresente os serviços realizados pela Prefeitura do Município de Cajamar; (ii) implantação e licença de uso do sistema Governança para 
gestão de projetos estratégicos no modelo software como serviço (saas); (iii) desenvolvimento e hospedagem de site; e (iv) disponibilização 
de um banco de horas para uso sob demanda em novos desenvolvimentos relacionados à tecnologia da informação e comunicação, 
conforme as condições e características técnicas descritas na Proposta Comercial nº 62/2019, que faz parte integrante do presente contrato; 
Valor Global: R$ 129.500,00; Prorrogação de Prazo: 12 meses; Data da assinatura: 17/11/2020. 
 
PA: 7.972/2019 – Pregão Presencial nº 43/2019 – Contrato nº 79/2019 – Contratada: DOUGLAS HENRIQUE MENDONÇA AGOSTINHO 
34155688816 – Objeto: As partes resolvem de comum acordo, aditar o contrato original firmado em 19/11/2019, que tem por objeto a 
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de apreensão, guarda, resgate, assistência médica veterinária, transporte e 
possível sepultamento de animais em abandono ou em estado de soltura na rodovia Anhanguera, vias públicas do município de Cajamar, 
bem como apreensão de animais de produção de criatórios situados em áreas urbanizadas do município, conforme proposta vencedora e 
Termo de Referência anexo ao contrato; Valor Global: R$ 74.940,00; Prorrogação de Prazo: 06 meses; Data da assinatura: 18/11/2020. 
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Extrato de Termo de Apostilamento 
 
PA: 1.220/2020 – Pregão Presencial: 46/2020 – Contrato: 61/2020 – Apostilamento I - Contratada: COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZAÇÃO E 
CONSTRUÇÃO LTDA  – Objeto: Contratação de empresa especializada na locação de um sistema de gestão de multa de trânsito para uso do 
Departamento de Mobilidade Urbana e Trânsito, seguindo as especificações e quantidades descritas no Termo de Referência pelo prazo 
contínuo de 24 (vinte e quatro meses), prorrogáveis nos termos da Lei 8.666/93; Alteração do valor unitário do Item 13 da Tabela da Cláusula 
Terceira; Data da assinatura: 27/11/2020. 
 
PA: 8.825/2019 – Concorrência Pública: 07/2019 – Contrato: 80/2019 – Apostilamento II -Contratada: TECLA CONSTRUÇÕES LTDA  – Objeto: 
Contratação de empresa especializada em engenharia civil para infraestrutura urbana de pavimentação e drenagem do bairro São Benedito, 
conforme Projeto Básico, Memorial Descrito e Planilha Orçamentária; Alteração do Item 2.3. da Cláusula Segunda; Data da assinatura: 
30/11/2020. 
Extrato de Termo de Rescisão 
 
PA: 10.652/2019 – Pregão Presencial nº 52/2019 – Contrato: 86/2019 – Termo de Rescisão –  
Contratado: SMARAPD INFORMÁTICA LTDA – 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 02 de dezembro de 2019, através do Processo 
Administrativo nº 10.652/2019, referente à “contratação de empresa para execução de serviços gráficos de Impressão de capa e contracapa, 
guias de informação, guias para pagamento em cota única e cotas parceladas utilizando código de barras padrão FEBRABAN, do IPTU – 
Imposto Predial e Territorial Urbano de 2020, a partir de informações transmitidas via correio eletrônico, bem como a montagem completa 
do carnê com capa e contracapa, conforme termo de referência”, cessando todos os efeitos e obrigações mútuas estabelecidas nas cláusulas 
contratuais a partir desta data;  Data da assinatura: 04/11/2020. 
Extrato de Ata de Registro de Preço 
 
PA: 4.389/2020 – PR 55/2020 – ARP 103/2020 - Contratado: ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM GERAL EIRELI - EPP – Objeto: Registro de 
preços para futura e eventual Aquisição de roteadores de alto desempenho para atender todas as localidades da Prefeitura Municipal de 
Cajamar, conforme especificações dos itens constantes no Anexo II - Vencedora do item 01 com valor unitário de R$ 29.706,67 (vinte e nove 
mil, setecentos e seis reais e sessenta e sete centavos), vencedora do item 02 com valor unitário de R$ 1.829,75 (um mil, oitocentos e vinte e 
nove reais e setenta e cinco centavos) Vigência: 12 meses, Data da assinatura: 03/12/2020. 
 

COMISSÃO TÉCNICA DE AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL 

 
Solicitamos o comparecimento dos servidores abaixo relacionados, para ciência dos resultados de suas Avalições de Desempenho: 

R.E. SERVIDOR 

16.582 Jucimara Cristina de Oliveira 

16.733 Mônica Márcia Leandro Tavares 

16.845 Sueli dos Santos da Silva 

16.887 Daniele Mesquita dos Santos Silva 

16.894 Fernanda da Silva Bichoffe 

16.906 Leonardo Boldrin de Paiva 

16.912 Pablo Kauê Falcão 

16.916 Sara Maia de Souza Lima 

17.449 Maria Luiza Neves de Almeida 

17.079 Joyce Cristina Pereira Marques 

17.711 Marcelo da Silva Pinto 

17.718 Édson da Silva 

17.719 José Marcos Evangelista de Almeida 

17.723 Izabel Cristina Miguel Cardoso Alves 

17.725 Carlos Eduardo Basqueroto de Oliveira 
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17.727 Samantha Hermanas da Silva 

17.728 Moizés Alves de Almeida Neto 

17.739 Juliana Maria da Silva 

17.747 Carlos Henrique da Silva 

17.764 Letícia Pansutti 

 

O atendimento da Comissão é realizado, no Paço Municipal, todas as quintas-feiras, das 9:00hs às 12:00hs. 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ADMINISTRAÇÃO 

INDIRETA 

 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR - IPSSC 

 
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS IPSSC 
 

PORTARIA Nº 115, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2020. 
Fica concedido o benefício de APOSENTADORIA POR IDADE a beneficiária, TEREZA DE OLIVEIRA CAVALLINI, portadora da cédula de 
identidade RG n. º 18.951.430-9, inscrita no CPF nº 034.271.348-57; titular do cargo de provimento efetivo de AUXILIAR DE FARMÁCIA; 
PA/Benefício nº: 2020.02.13461P; com efeitos financeiros a partir de 15/12/2020. 
Retifica a Portaria de nº 114 de 30 de novembro de 2020 da edição nº 368, publicado no dia 03/12/2020. Onde consta AINDA FELIX GAZZO 
ler se AIDA FELIX GAZZO. 
 
MARCELO RIBAS DE OLIVEIRA 
Diretor Executivo do IPSSC 

 


