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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 LICITAÇÃO 
PA 10.409/2020 - Pregão Eletrônico nº 01/2021 
OBJETO: Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais de enfermagem e insumos para atender unidades básicas de saúde 
(UBS), programa de saúde da familia (PSF) e programa melhor em casa, conforme especificações dos itens descritos no Termo de Referência. 
O.C nº: 824100801002021OC00001 
TIPO: Menor Preço Por Item 
DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E INICIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 11/01/2021. 
DATA E HORA DE ABERTURA PARA SESSÃO PÚBLICA: 22/01/2021 AS 09H00MIN (Horário Oficial de Brasília – DF)   
ENDEREÇO ELETRÊNICO: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br . 
Edital Disponível Também em: www.cajamar.sp.gov.br  
Cajamar, 08 de janeiro de 2021 - DANILO BARBOSA MACHADO -PREFEITO  
 
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO.  
P.A. 6.028/2020 - Pregão Eletrônico nº 07/2020 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de execução de obras de Pavimentação e recapeamento asfáltico 
na Rua Carlos de Maciel (trecho II), conforme memorial descritivo.  
Tendo em vista o julgamento proferido pela Sra. Pregoeira e Equipe de Apoio nos atos do processo supracitado, bem como pleno atendimento 
do Edital, HOMOLOGO e ADJUDICO o objeto licitado a favor da empresa: TECHNOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO LTDA; 
Inscrita no CNPJ nº 08.769.477/0001-48, vencedora do Lote único com valor global de R$ 294.500,00 (duzentos e noventa e quatro mil e 
quinhentos reais). 
Cajamar, 08 de Janeiro de 2021 – DANILO BARBOSA MACHADO - Prefeito  
 
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO.  
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 que integra esse Edital. 
Tendo em vista o julgamento proferido pelo Presidente e Membros da Comissão Permanente de Licitação, nos atos do processo supracitado, 
decido por ADJUDICAR e HOMOLOGAR o objeto licitado da seguinte forma: INPLENITUS PROJETOS GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE 
OBRAS LTDA; CNPJ nº 11.076.028/0001-29, vencedora do Lote único com valor global de R$ 5.844.689,41(Cinco milhões oitocentos e oitenta 
e quatro mil seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta e um centavos). 
Cajamar, 08 de Janeiro de 2021 – DANILO BARBOSA MACHADO - PREFEITO 
 
ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO 
P.A. 7.595/2020- Pregão Presencial nº 61/2020 
OBJETO: Aquisição de livros e formação dos profissionais da Rede Pública Municipal de Ensino de Cajamar na perspectiva das Leis nº 
10.639/2003 e nº 11.645/2008, que tratam da História e Cultura Afro-Brasileira, de acordo com as especificações apresentadas no termo de 
referência – anexo II do edital. 
Tendo em vista o julgamento proferido pelo Sra. Pregoeira e Membros da equipe, nos atos do processo supracitado, decido por ADJUDICAR e 
HOMOLOGAR o objeto licitado a favor da empresa: 
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL LIBERTADE CANTO E DANÇA, vencedora com valor global de: R$ 333.571,04 (trezentos e trinta e três mil quinhentos 
e setenta e um reais e quatro centavos). 
Cajamar, 08 de janeiro de 2021 - Danilo Barbosa Machado -Prefeito  
 
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
P.A. 8.583/2020- Pregão Presencial nº 03/2021 
OBJETO:Registro de preços para futura e eventual aquisição de aparelho telefônico com tecnologia VOIP para atender as Secretarias do 
Município de Cajamar. 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM 
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RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 25/01/2021 às 09:00 horas. 
LOCAL: Paço Municipal, sito na Praça José Rodrigues do Nascimento, 30, Água Fria - Cajamar/SP. 
ESCLARECIMENTOS: endereço acima, no horário das 08:30 horas às 16:30 horas  
Edital disponível no site www.cajamar.sp.gov.br. 
Cajamar, 08 de janeiro de 2021 - DANILO BARBOSA MACHADO - PREFEITO 
 
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
P.A. 9124/2020- Pregão Presencial nº 02/2021 
OBJETO:Registro de preços para futura aquisição de materiais agregados, como: areia lavada, Pedra Britada nº 1, 2, 3 e 4, Pedra rachão D= 10 
a 15 cm, Pedrisco Limpo e Pedra Bica Corrida, conforme especificações constantes do Termo de Referência 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM 
RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 22/01/2021 às 14:00 horas. 
LOCAL: Paço Municipal, sito na Praça José Rodrigues do Nascimento, 30, Água Fria - Cajamar/SP. 
ESCLARECIMENTOS: endereço acima, no horário das 08:30 horas às 16:30 horas  
Edital disponível no site www.cajamar.sp.gov.br. 
Cajamar, 08 de janeiro de 2021 - DANILO BARBOSA MACHADO - PREFEITO 
 

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

 
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 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 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.  
 

 

 

 
 


