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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 ENVELOPE PROPOSTA 
PA 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. 
Considerando há não interposição de recurso referente a empresa INPLENITUS PROJETOS GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 
LTDA, que atendeu plenamente as exigências editalicias no que diz respeito aos documentos habilitação e proposta técnica, ficando assim, 
habilitada para fase seguinte, que ocorrerá no dia 18 de Dezembro de 2020, as 09h00min. 
Cajamar, 15 de Dezembro de 2020 - ALEXANDER CARVALHO - PRESIDENTE CPL 
 
 

JULGAMENTO E ANALISE DE AMOSTRA.  
P.A. 6.692/20 - Pregão Eletrônico nº 04/20 
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de EPI’s e outros equipamentos, destinados aos alunos, professores e servidores 
da rede municipal de ensino. 
A amostra do item 02 da OC00006 (ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL, hidratado 70%, destinado à assepsia das mãos, em embalagem de 500 ml, bico 
dosador válvula Pump), marca Alcomax 70% da empresa VEDANA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE EIRELI, foi declarada 
REPROVADA; a amostra do item 03 da OC00006 (Luva descartável, em vinil, com espessura padrão, na cor transparente, modelagem 
ambidestra, de uso geral, não estéril, isenta de talco ou qualquer tipo de pó, tamanho GRANDE), marca Latex BR da empresa LC-SHIELD 
COMERCIO E REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA, não atendeu ao item 13.1 do Edital; a amostra do item 04 da OC00006 (Luva 
descartável, em vinil, com espessura padrão, na cor transparente, modelagem ambidestra, de uso geral, não estéril, isenta de talco ou 
qualquer tipo de pó, tamanho MÉDIO), marca Latex BR da empresa LC-SHIELD COMERCIO E REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA, não 
atendeu ao item 13.1 do Edital; a amostra do item 05 da OC00006 (Luva descartável, em vinil, com espessura padrão, na cor transparente, 
modelagem ambidestra, de uso geral, não estéril, isenta de talco ou qualquer tipo de pó, tamanho PEQUENO), marca Latex BR da empresa 
LC-SHIELD COMERCIO E REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA, não atendeu ao item 13.1 do Edital; a amostra do item 06 da OC00006 
(Mascara de proteção, reutilizável, semi-facial boca e nariz, medindo aproximadamente 18x9cm, em tecido 100% algodão, camada dupla, na 
cor branca) marca Venkuri da empresa VEDANA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE EIRELI, foi declarada APROVADA; a 
amostra do item 07 da OC00006 (Protetor facial, constituído de visor para face shield, visor em PETG ou Acetato trasnparente) marca Golden 
Shield da empresa TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA-ME, foi declarada REPROVADA; a amostra do item 08 da OC00006 (Dispenser 
para álcool gel, confeccionado em chapa metálica, com capacidade máxima de 1,0 litro, na cor natural do metal, tipo totem), marca High 
Tech da empresa COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PASSAGEM FUNDA LTDA ME, não atendeu ao item 13.1 do Edital; a amostra 
do item 01 da OC00007 (Avental descartavel, em tnt nao tecido 100% polipropileno, atoxico, na gramatura 40 gr/m², na cor branca), marca 
Fox da empresa QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, foi declarada APROVADA; a amostra do item 02 
da OC00007 (Macacão descartável, confeccionado em tecido de polipropileno sms, com capuz, punho e tornozelo, impermeável, gramatura 
50 fechamento frontal c/ziper, elástico no punho, tamanho GRANDE), marca Prot Clear da empresa LM MONTAJE CONFECCOES EIRELI, foi 
declarada APROVADA; a amostra do item 03 da OC00007 (Mascara cirúrgica descartável, em 100% polipropileno, com clip nasal e elástico 
revestidos de aproximadamente 40 cm, com tripla camada), marca Medical Mask da empresa MEDICAL CHIZZOLINI LTDA, foi declarada 
APROVADA; a amostra do item 04 da OC00007 (Termômetro, com clinico digital sem contato para medição de temperatura corpórea e de 
objetos a distância, em material bio-compatível c/ sensor infravermelho, leitura por bateria, tempo teste aproximado 1 segundo, graduada 
em graus Celsius ou Fahrenheit, leitura aproximadamente 20 a 42ºc ou 68,4 a 108°f desligue automático, embalagem individual, em material 
que garanta a integridade do produto, rotulagem de acordo com legislação vigente de acordo coma legislação vigente acompanhado de 
certificado de calibração), marca BIG HEALTHY / HZK-801 da empresa LOGIGO HEALTH & HEALTH, TECNOLOGIA AUTOMOTIVA COMERCIO, 
IMPORTACAO E FABRICAÇÃO, foi declarada APROVADA. Ata na integra disponível no site www.cajamar.sp.gov.br.  
Cajamar, 15 de Dezembro de 2020 – ALEXANDER CARVALHO - PREGOEIRO 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 
Edital para preenchimento de vacância no COMDEMA Cajamar  
O edital pode ser acessado através do link:  
https://cajamar.sp.gov.br/diariooficial/wp-content/uploads/sites/3/16_12_2020-edital-comdema-vacancia-associacao-de-bairro-2020-
2022.pdf 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ADMINISTRAÇÃO 

INDIRETA 

 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR - IPSSC 

 
3º Termo Aditivo do Contrato nº 07/2017  
Tomada de Preço nº 002/2017 
PA: 72/2017 
Contratante: IPSSC-Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar.  
Contratado:4R Tecnologia da Informação Ltda 
Objeto :Contratação de Empresa Especializada em Programas de Gestão Pública    
Valor: R$ 119.642,30 (CENTO E DEZENOVE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS). 
Prazo: 12(doze) meses. 
Data: 21.11.2020 
 
Cajamar, 15 de dezembro de 2020. 
Marcelo Ribas de Oliveira  
Diretor-Executivo 
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