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ATOS 

ADMINISTRATIVOS 

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

 
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO.  
P.A. 6.201/20 - Pregão Presencial nº 58/20 
OBJETO: Registro formal de preços para eventual e futura aquisição de materiais didáticos pedagógicos a serem fornecidas à Secretaria 
Municipal de Educação, do Município de Cajamar, destinados as crianças atendidas nos Pólos de Atendimento Educacional Especializado – 
AEE no Município de Cajamar. 
Tendo em vista o julgamento proferido pela Sr. Pregoeiro e Membros da equipe, nos atos do processo supracitado, decido por ADJUDICAR e 
HOMOLOGAR o objeto licitado da seguinte forma: 
ADONAI MERCADO EIRELLI – EPP, vencedora do item 01 com valor unitário de R$ 18.400,00 (dezoito mil e quatrocentos reais); 
BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA EPP, vencedora dos itens: 02 com valor unitário de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais); item 03 com 
valor unitário de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos); item 05 com valor unitário de R$ 105,00 (cento e cinco reais); item 06 
com valor unitário de R$ 139,00 (cento e trinta e nove reais); item 07 com valor unitário de R$ 115,00 (cento e quinze reais); item 09 com 
valor unitário de R$ 41,90 (quarenta e um reais e noventa centavos); item 17 com valor unitário de R$ 138,00 (cento e trinta e oito reais); 
item 18 com valor unitário de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais); item 19 com valor unitário de 239,00 (duzentos e trinta e nove reais); item 
22 com valor unitário de R$ 15,50 (quinze reais e cinquenta centavos); item 23 com valor unitário de R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta 
centavos); item 24 com valor unitário de R$ 72,00 (setenta e dois reais); item 25 com valor unitário de R$ 77,50 (setenta e sete reais e 
cinquenta centavos); item 29 com valor unitário de R$ 58,00 (cinquenta e oito reais); item 33 com valor unitário de R$ 11,00 (onze reais); e 
item 36 com valor unitário de R$ 56,90 (cinquenta e seis reais e noventa centavos).  
RL VASCONCELOS LTDA ME, vencedora dos itens: 13 com valor unitário de R$ 117,00 (cento e dezessete reais); item 14 com valor unitário de 
R$ 57,00 (cinquenta e sete reais); item 15 com valor unitário de R$ 161,00 (cento e sessenta e um reais); item 16 com valor unitário de R$ 
142,00 (cento e quarenta e dois reais). Item 20 com valor unitário de R$ 141,00 (cento e quarenta e um reais); item 21 com valor unitário de 
R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais); item 27 com valor unitário de R$ 112,00 (cento e doze reais); e item 30 com valor unitário de R$ 22,00 
(vinte e dois reais).  
Os itens:  04, 08, 10, 11, 12,26, 28, 32, 34 e 35 foram declarados fracassados 
 Cajamar, 21 de Dezembro de 2020 – Prefeito Municipal  
 

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2.020 - P.A. Nº 9.083/2.020 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa 
Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conforme Edital e Anexos. 
PRAZO: de 22/12/2.020 até 20/12/2.021. 
LOCAL: Paço Municipal, sito na Praça José Rodrigues do Nascimento, 30 - Água Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP 
Data da Primeira Abertura: 11/01/2.021 as 09h00min 
EDITAL: www.cajamar.sp.gov.br  
Cajamar/SP, 21 de dezembro de 2.020. 
Danilo Barbosa Machado 
Prefeito 
 
 

 
 
 


