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

 
Resultado de Prova Conceito 
PREGÃO PRESENCIAL nº 04/2021 - P.A. 4.615/2019  
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de operação de sistemas integrados de gestão de créditos 
tributários, contemplando o fornecimento, implantação e gestão continuada de central informatizada de atendimento, incluindo software, 
hardware e central de atendimento, em conformidade com as solicitações dos agentes públicos responsáveis pelas receitas próprias 
municipais, conforme projeto deste termo de referência. 
A Prefeitura de Cajamar, através da Secretaria de Modernização e Comunicação, torna-se público que a empresa A2W TECNOLOGIA LTDA, 
inscrita no CNPJ: 07.840.931/0001-47, atendeu plenamente a exigência do item 6.1.5.1.2, ficando assim aprovada na prova conceito.  
Cajamar, 08 de fevereiro de 2021 
 
 

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO.  
P.A. 92/2021 - Pregão Presencial nº 06/2021 
OBJETO: Contratação de empresa para a adequação das instalações do Sistema de Combate a Incêndio de todos os prédios das unidades 
escolares da rede municipal de educação, seguindo os projetos que serão fornecidos pela Prefeitura Municipal de Cajamar, com entrega final 
do AVCB e CLCB sendo de responsabilidade da Contratante, conforme Termo de Referência que integra este Edital como Anexo II. 
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 das empresas: GEORGE ANDRÉ ACUYO SERVIÇOS ME, inscrita no CNPJ nº 
10.853.029/0001-70, vencedora do item 1 com valor global de: R$ 1.410.649,49 (um milhão quatrocentos e dez mil seiscentos e quarenta e 
nove reais e quarenta e nove centavos).  
Cajamar, 08 de Fevereiro de 2021 – RAUL LOPES CARDOSO - SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 
PÚBLICOS. 
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EXTRATO DE ARP 
P.A. 10.409/2020 - Pregão Eletrônico nº 01/2021 – OC nº 824100801002021OC00001 - 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. 
ARP 14/2021 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.063.331/0001-21, vencedora do item 1 com valor unitário de R$ 12,00 (doze 
reais). 
ARP 15/2021 - COTTON MED PRODUTOS HOSPITALARES IMPORT. E EXPORT. LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.667.036/0001-40, vencedora do item 
2 com valor unitário de R$ 22,60 (vinte e dois reais e sessenta centavos). 
ARP 16/2021 - MEDICAL LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 20.541.898/0001-12, vencedora do item 3 com 
valor unitário de R$ 0,28 (vinte e oito centavos).  
ARP 17/2021 - INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.541.898/0001-12, vencedora do item 4 com valor unitário de R$ 1,40 
(um real e quarenta centavos). - Vigência 12 (doze) meses – Data da Assinatura: 08/02/2021.  
 

 
 
 
 
 

 


