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ATOS 

ADMINISTRATIVOS 

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

 
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO.  
P.A. 5.400/2020 - Pregão Eletrônico nº 14/2020 
OBJETO: Aquisição de 01 (um) automóvel tipo veículo utilitário com 7 (sete) lugares, com potência mínima 1.4 Flex, na cor branca, zero km, 
tapetes e todos os acessórios mínimos obrigatórios, conforme legislação em vigor. Garantia mínima de 12 (doze) meses, sem limite de 
quilometragem, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, conforme ANEXO I que integra este Edital. 
Tendo em vista o julgamento proferido pelo Sr. Pregoeiro 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: AUTOMEC COMÉRCIO DE VEÍCULOS NOVOS E USADOS LTDA, CNPJ 
nº 06.165.580/0001-53, vencedora do Lote ÚNICO com valor global de R$ 98.900,00 (Noventa e oito mil e novecentos reais).Cajamar, 21 de 
Janeiro de 2021 – DANILO BARBO 
 
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO.  
P.A. 10.398/2020 - Pregão Presencial nº 67/2020 
OBJETO: Registro de preços para a eventual contratação de empresa para a prestação de serviços de confecção de impressos gráficos, para 
atender as necessidades da secretaria de modernização e comunicação em diversos projetos culturais, esportivos, educacionais, 
administrativos, entre outros. 
Tendo em vista o julgamento proferido pelo Sr. Pregoeiro e Equipe de Apoio nos atos do processo supracitado, bem como pleno atendimento 
do Edital, HOMOLOGO e ADJUDICO o objeto licitado a favor das empresas: HELLO PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME, CNPJ nº 
25.136.176/0001-04, vencedora dos itens 06, 07 e 08 com valor global de R$ 849.800,00 (Oitocentos e quarenta e nove mil e oitocentos reais); 
MAP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 36.379.202/0001-33 vencedora do item 10 com valor global de R$ 681.200,00 (Seiscentos e oitenta 
e um mil e duzentos reais); PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING LTDA EPP, CNPJ nº 10.635.865/0001-88 vencedora dos itens 
01, 02, 03, 04, 05, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16 E 17 com valor global de R$ 5.881.400,00 (Cinco milhões, oitocentos e oitenta e um mil e 
quatrocentos reais). Cajamar, 21 de Janeiro de 2021 – DANILO BARBOSA MACHADO - Prefeito 
 

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO.  
P.A. 5.504/2020 - Pregão Eletrônico nº 13/2020 
OBJETO: Aquisição de veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde (SMS/Cajamar), provenientes de Emenda 
Parlamentar registrada sob Proposta nº 07636.169000/1200-4, oriunda do Ministério da Saúde. 
Tendo em vista o julgamento proferido pelo Sr. Pregoeiro 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: SMART SP COMÉRCIO DE PENEUMÁTICOS E REPRESENTAÇÃO LTDA, 
CNPJ nº 31.303.078/0001-09, vencedora do lote único com valor global de R$ 113.900,00 (Cento e treze mil e novecentos reais). Cajamar, 21 
de Janeiro de 2021 – DANILO BARBOSA MACHADO - Prefeito 
 

AVISO  
P.A. 2.520/2020 - Pregão Presencial nº 57/2020 
OBJETO: Contratação de empresa para formação e implantação de ferramentas convencionais para professores facilitadores e justiça 
restaurativa no ambiente escolar. 
Face o não recebimento de recurso, bem como a inabilitação de todas as licitantes já credenciadas no procedimento licitatório supracitado, 
dar-se-ão essas por convocadas a apresentarem, de acordo com o que faculta o parágrafo 3º do art. 48 da Lei Federal nº 8.666, de junho de 
1.993, nova documentação, escoimados os motivos que deram causa a suas inabilitações. 
Fica designado o dia 03 de fevereiro de 2.021 para sessão pública de julgamento dos documentos das interessadas que tratam o parágrafo 
anterior, cujo início da sessão se dará, impreterivelmente às 9h00min. Cajamar, 21 de Janeiro de 2021 – ALEXANDER CASSIUS CLAY LEMOS DE 
CARVALHO – Pregoeiro 
 
AVISO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRA 
P.A. 8.445/2020- Pregão Presencial nº 60/2020 
OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de bens de consumo de água mineral natural, potável 
e não gasosa em galões de 20 litros dentro dos padrões estabelecidas pelo Departamento Nacional de Produção Mineral-DNPM e Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, com marca, procedência e validade impressas no rótulo do produto. 
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A Prefeitura Municipal de Cajamar, através de sua Pregoeira, torna-se público que a amostra apresentada pela empresa PORTAL ÁGUA 
DISTRIBUIDORA EIRELI EPP, foi declarada aprovada.  
Ata na integra disponível no site www.cajamar.sp.gov.br. 
Cajamar, 22 de Janeiro de 2021 - Rita de Cassia Rafaela Barbosa Guarino Bichoffe - Pregoeira 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ADMINISTRAÇÃO 

INDIRETA 

 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR – IPSSC 

 
RETIFICAÇÃO: 
CONVITE 
 
Convidamos  os  servidores de cargo efetivo, de livre nomeação ou inativos, vinculados ao IPSSC, devidamente aprovados em exame de 
certificação, para atuar no ramo de investimentos, que desejarem fazer parte do Comitê de Investimentos, para que compareçam no Instituto 
para maiores informações. 
 
Cajamar, 21 de janeiro de 2021. 
Marcio Alexandre Lacerda Falcão  
Diretor-Executivo 
 
PORTARIA 
PORTARIA Nº 03, DE 21 DE JANEIRO DE 2021 

Os vencimentos dos servidores do Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar – IPSSC, ficam reajustados em 4,52% (quatro 

inteiros e cinquenta e dois centésimos por cento), a partir de 1º de janeiro de 2021. 

MARCIO ALEXANDRE LACERDA FALCÃO  

Diretor Executivo 

 
 


