
 

DIÁRIO OFICIAL 

MUNICÍPIO DE CAJAMAR - EDIÇÃO Nº 395 

S e g u n d a - f e i r a ,  1 8  d e  J a n e i r o   d e  2 0 2 1                      P á g i n a  | 1 

 

Diário Oficial – Secretaria Municipal de Modernização e Comunicação 

PODER EXECUTIVO 
https://www.cajamar.sp.gov.br 

 

ATOS 

ADMINISTRATIVOS 

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

 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
P.A. 4.780/2020- Pregão Eletrônico nº 12/2020 
OBJETO: Aquisição de automóvel tipo van, com 16 lugares, cor branca, zero km, visando transporte de idoso, que frequentam as atividades da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, conforme ANEXO I que integra este Edital, observadas as especificações e quantidades ali 
estabelecidas.  
Em vista dos elementos constantes dos autos, fica declarada FRACASSADO o procedimento licitatório em tela, uma vez que nenhum fornecedor 
conseguiu chegar no valor de referência. 
Cajamar, 15 de janeiro de 2021  
 
JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 
P.A. 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 família (PSF) e programa melhor em casa, conforme especificações dos itens descritos no Temo de Referência – 
Anexo II. 
De acordo com as razões apresentada pela empresa impugnante, bem como e-mail do dia 15/01/2021 da Secretaria Municipal de Saúde anexo 
aos autos, os quais adoto como razão de decidir: 
JULGO IMPROCEDENTE a impugnação impetrada pela empresa CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI., 
portanto, mantendo-se prazo inicialmente estabelecido, não ferindo o Art. 21, § 4º da Lei Federal nº 8.666/93. 
Por não haverem alterações a serem realizadas, nem nada que comprometa a continuidade dos trabalhos, fica mantida a data de abertura do 
referido certame. 
Cajamar, 15 de janeiro de 2021 - Prefeito Municipal 
 


