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NORMATIVOS 

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

 

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO D.O.M DE 11/01/2021 
EXTRATO DE ARP 
P.A. 8.643/2020- Pregão Presencial nº 63/2020 
OBJETO: Registro formal de preços para eventual e futura aquisição de medicamentos para uso nas Unidades Básicas de Saúde, Unidades de 
Saúde da Família e também para atendimento de Processos Judiciais. 
ARP 09/2021 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, vencedora do lote 01 com valor global de: R$ 
990.000,00 (novecentos e noventa mil); lote 02 com valor global de: R$ 2.349.450,00 (dois milhões trezentos e quarenta e nove mil 
quatrocentos e cinquenta reais); lote 03 com valor global de: R$ 2.669.799,80 (dois milhões seiscentos e sessenta e nove mil setecentos e 
noventa e nove reais e oitenta centavos); lote 04 com valor global de: R$ 2.329.980,00 (dois milhões trezentos e vinte e nove mil novecentos 
e oitenta reais); lote 05 com valor global de: R$ 2.872.733,60 (dois milhões oitocentos e setenta e dois mil setecentos e trinta e três reais e 
sessenta centavos); lote 06 com valor global de: R$ 1.189.963,00 (um milhão cento e oitenta e nove mil novecentos e sessenta e três reais); 
lote 07 com valor global de: R$ 2.849.956,00 (dois milhões oitocentos e quarenta e nove mil novecentos e cinquenta e seis reais); lote 08 com 
valor global de: R$ 2.339.354,40 (dois milhões trezentos e trinta e nove mil trezentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos); lote 09 
com valor global de: R$ 949.996,54 (novecentos e quarenta e nove mil novecentos e noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos); lote 
10 com valor global de: R$ 4.329.850,00 (quatro milhões trezentos e vinte e nove mil oitocentos e cinquenta reais); lote 11 com valor global 
de: R$ 2.149.954,60 (dois milhões cento e quarenta e nove mil novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos); lote 12 com valor 
global de: R$ 989.994,00 (novecentos e oitenta e nove mil novecentos e noventa e quatro reais) e lote 13 com valor global de: R$ 519.992,40 
(quinhentos e dezenove mil novecentos e noventa e dos reais e quarenta centavos). - Vigência 12 (doze) meses – Data da Assinatura: 
08/01/2021.  
 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

 
A Prefeitura do Município de Cajamar, Estado de São Paulo, torna público na forma prevista no Artigo 37, da Constituição Federal, na Lei 
Complementar nº 064, de 01 de novembro de 2005, e suas alterações, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Cajamar/SP, 
bem como na Lei Complementar nº 067, de 02 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Públicos do Município de 
Cajamar/SP, CONVOCA candidatos abaixo relacionados do Concurso Público – Edital n° 02/2018, Cargo – Inscrição; Nome; RG; Nota final; 
Classificação – DIRETOR DE ESCOLA – 0301013810 – LUIS ANTONIO DO AMARAL – 19868659-3 – 127,50 – 23 ; 0301013651 – FERNANDO 
FLORIO – 416064577 – 127,00 – 24 – AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR – 0301004078 - JOSUÉ IVAN GOMES DA SILVA - 408128227 - 115,42 
– 7. Os candidatos convocados acima devem, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comparecer na Diretoria de Gestão de Pessoas da 
Municipalidade, situado na Praça José Rodrigues do Nascimento, nº 30 - Água Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP, no horário das 9h00 às 12h00 
e das 13h00 às 16h00, portando cópia e original dos documentos abaixo elencados, a Diretoria de Gestão de Pessoas poderá solicitar também 
outros documentos comprobatórios que julgar necessário. 1(uma) foto 3x4, RG com emissão dentro do prazo de 10 anos, CPF, título de eleitor, 
comprovante de votação ou declaração de quitação eleitoral, PIS ou PASEP, extrato do PIS, certidão de casamento ou nascimento, certidão de 
nascimento dos filhos menores de 21 anos, CTPS (frente e verso da foto), certificado de reservista ou certificado de dispensa de incorporação, 
histórico escolar (para concluintes antes de 2000 apresentar lauda de conclusão), comprovante de endereço, antecedentes criminais, RG e CPF 
dos dependentes maiores de 18 anos, cartão SUS (candidato e dos dependentes) para o cargo de Diretor de escola apresentar também diploma 
e histórico do ensino superior e documento comprobatório de 08 anos de efetivo exercício de Magistério. Cajamar, 11 de janeiro de 2021. 
Diretoria de Gestão de Pessoas. 
 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2019 

CONVOCAÇÃO 
A Prefeitura do Município de Cajamar, Estado de São Paulo, torna público na forma prevista no Artigo 37, da Constituição Federal, nos Artigos 
141 e 142, da Lei Orgânica de Cajamar, bem como na Lei Complementar nº 067, de 02 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o Estatuto do 
Magistério Público do Município de Cajamar/SP e CONVOCA o candidato abaixo relacionado do Concurso Público – Edital n° 01/2019, Cargo – 
Inscrição; Nome; RG; Nota final; Classificação ––  
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CLASSIFICAÇÃO GERAL 

 
CARGO 101 - Professor Adjunto de Educação Básica – PAEB 

 INSCRIÇÃO NOME IDENTIDADE NOTA CLASSIFICAÇÃO 

 0325007504 ADRIANA FRANCISCA DE LIMA NEVES 249457623 126,50 18 

O candidato convocado acima deve, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, observado o protocolo sanitário, comparecer à Secretaria Municipal de 
Educação, situada à Praça José Rodrigues do Nascimento, nº 30 – Água Fria – Distrito Sede Cajamar/SP, no horário das 9h00 às 16h00, portando 
cópia e original dos documentos a seguir: Carteira de Trabalho e Previdência Social (páginas de Identificação e Qualificação civil); Certidão de 
Nascimento ou Casamento; Título de Eleitor acompanhado da certidão de quitação eleitoral ou comprovantes das duas últimas eleições; 
Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação; Cédula de Identidade – RG ou RNE; 01 (uma) foto 3x4 recente; inscrição no PIS/PASEP 
ou rastreamento realizado na Caixa Econômica Federal (caso o primeiro trabalho tenha sido em empresa privada), ou Banco do Brasil (em 
empresa pública); Cadastro de Pessoa Física (CPF); Comprovantes de escolaridade; Certidão de Nascimento dos filhos com idade inferior a 18 
(dezoito) anos, salvo se inválido; Resultado de Antecedentes Criminais; Certidão de Distribuições Criminais – Ações Criminais; Certidão de 
Distribuições Criminais – Execuções Criminais; comprovante de endereço atualizado em seu nome; declaração de acúmulo para as Funções 
permitidas por Lei. Cajamar, 11 de janeiro de 2021. Secretaria Municipal de Educação. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


