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ATOS
ADMINISTRATIVOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO – DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADO DE AMOSTRA
P.A 9.744/2021 – Concorrência Pública nº 20/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de equipamentos multifuncionais, impressoras e
scanners, novos, sem uso anterior, não recondicionadas, incluindo manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de todas as peças,
partes e componentes necessários, bem como de todos os suprimentos, toner, etiquetas, tinta, master, ribbons, cartão pvc e os demais
materiais de consumo, exceto sulfite, para atender a demanda operacional desta prefeitura, conforme especificações constantes do Termo de
Referência.
A Prefeitura Municipal de Cajamar, através do Presidente e membros, torna-se público que as amostras referente a concorrência 20/2021
foram entregues dentro do prazo pela empresa XPAPER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, acompanhada e analisada pela equipe técnica do
departamento T.I, que foram declaradas APROVADAS.
Cajamar, 13 de janeiro de 2022. Comissão Permanente de Licitação
HOMOLOGAÇÃO
P.A. 13.482/2021/2021- Pregão Eletrônico nº 43/2021
OC 824100801002021OC00060
OBJETO: Prestação de serviços de controle, operação e fiscalização de portarias e edifícios, com a efetiva cobertura dos postos designados, nos
locais especificados na relação de postos e locais que constitui o Anexo I.2 deste Termo de Referência.
Tendo em vista o julgamento proferido pelo Sra. Pregoeira e Membros da equipe, nos atos do processo supracitado, decido por HOMOLOGAR
o objeto licitado a favor da empresa:
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI ME, inscrita no CNPJ nº 10.480.433/0001-45, vencedora do item único com valor unitário
de: R$ 4.029,00;
Cajamar, 13 de janeiro de 2022 – Kauan Berto Sousa Santos - Secretário Municipal de Modernização e Comunicação.
HOMOLOGAÇÃO
P.A. 11.636/2021- Pregão Presencial nº 96/2021
OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção e fornecimento de diversos
tipos de carimbos, conforme especificações, quantidades estimadas e exigências estabelecidas neste Termo de Referência, por um período de
12 meses.
Tendo em vista o julgamento proferido pelo Sra. Pregoeira e Membros da equipe, nos atos do processo supracitado, decido por HOMOLOGAR
o objeto licitado a favor da empresa:
CARLOS ALBERTO PATEZ DA SILVA 03945585880, inscrita no CNPJ nº 31.597.242/0001-38, vencedora do item 1 com valor unitário de: R$ 17,00;
item 2 com valor unitário de R$ 19,00; item 3 com valor unitário de R$ 39,00; item 4 com valor unitário de R$ 49,00; item 5 com valor unitário
de R$ 89,00; item 6 com valor unitário de R$ 75,00.
Cajamar, 13 de janeiro de 2022 – Patrícia Haddad - Secretário Municipal de Saúde
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