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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 

HOMOLOGAÇÃO 
P.A. 7.266/2021 - Concorrência Pública nº 10/2021 
OBJETO: Contratação de empresa visando à prestação de serviços de assessoria de comunicação e imprensa, media training e clipping 
eletrônico de notícias para os órgãos setoriais da Administração Municipal, sob a coordenação da Secretaria de Modernização e Comunicação 
da Prefeitura Municipal de Cajamar 
Tendo em vista o julgamento proferido pela Comissão Permanente de Licitação, nos atos do processo supracitado, decido por HOMOLOGAR o 
objeto licitado a favor da empresa:EX-LIBRIS S/S, inscrita no CNPJ nº 02.575.714/0001-53, vencedora do item único com valor global de R$ 
780.018,00 (setecentos e oitenta mil e dezoito reais). 
Cajamar, 19 de janeiro de 2022 – Kauãn Berto Souza Santos  - Secretário Municipal de Modernização e Comunicação. 
 
 

HOMOLOGAÇÃO P.A 9.398/2021 – Pregão Presencial nº 90/2021 
OBJETO: Aquisição de equipamento para atender as necessidades da Secretária Municipal de Saúde (SMS/Cajamar), para unidade de Jordanesia 
Setor de Fisioterapia, conforme Termo de Referência.  
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 o objeto licitado a favor das empresas:C E CARVALHO COMERCIAL ME - CNPJ nº 24.864.422/0001-73 vencedora dos 
itens nº: 006 - Cinto de Mulligan com valor unitário de R$152,00 (cento e cinquenta e dois reais); 027 - Manovacuômetro com valor unitário 
de R$ 2.248,00 (dois mil duzentos e quarenta e oito reais) e 029 - Esteira Ergométrica com valor unitário de R$ 6.420,00 (seis mil quatrocentos 
e vinte reais). LUIZ ANDRE LEITE NETO SUPRIMENTOS ME - CNPJ nº 25.165.081/0001-00 vencedora dos itens nº: 001 - Bolinha de Tênis com 
valor unitário de R$ 107,50 (cento e sete reais e cinquenta centavos); 002 - Rolos de Posicionamento com valor unitário de R$228,00 (duzentos 
e vinte e oito reais); 003 - Bola Suiça com valor unitário de R$173,00 (cento e setenta e três reais); 005 - Disco de Propriocepção com valor 
unitário de R$232,00 (duzentos e trinta e dois reais); 007 - Tornozeleiras 0,5kg com valor unitário de R$120,00 (cento e vinte reais); 008 - 
Tornozeleiras 4kg com valor unitário de R$125,00 (cento e vinte e cinco reais); 009 - Tornozeleiras 5kg com valor unitário de R$132,00 (cento 
e trinta e dois reais); 010 - Medicine Ball com valor unitário de R$272,00 (duzentos e setenta e dois reais); 011 - Medicine Ball com valor unitário 
de R$318,00 (trezentos e dezoito reais); 012 - Medicine Ball com valor unitário de R$324,00 (trezentos e vinte quatro reais); 014 - Anel 
Tonificador Arco Pilates Yoga com valor unitário de R$189,50 (cento e oitenta e nove reais e cinquenta centavos); 015 - Bastão de Madeira 
com valor unitário de R$97,00 (noventa e sete reais); 017 - Extensor Elástico com valor unitário de R$101,00 (cento e um reais); 018 - 
Goniômetro com valor unitário de R$41,00 (quarenta e um reais); 019 - Martelo Neurológico com valor unitário de R$111,50 (cento e onze 
reais e cinquenta centavos); 020 - Filme de Polipropileno com valor unitário de R$15,00 (quinze reais); 021 - Fita Métrica com valor unitário de 
R$17,00 (dezessete reais); 022 - Rampa de Alongamento com valor unitário de R$189,00 (cento e oitenta e nove reais); 023 - Halter com valor 
unitário de R$78,00 (setenta e oito reais); 026 - Treshold Inspiratório e Expiratório com valor unitário de R$900,00 (novecentos reais); 028 - 
Bicicleta Residencial Ergométrica com valor unitário de R$7.118,00 (sete mil cento e dezoito reais); 030 -Balacim com valor unitário de R$571,00 
(quinhentos e setenta e um reais); 031 - Barra Paralela com valor unitário de R$3.683,00 (três mil seiscentos e oitenta e três reais); 032 - Halter 
com valor unitário de R$78,00 (setenta e oito reais); 033 - Halter com valor unitário de R$90,00 (noventa reais)e 034 - Halter com valor unitário 
de R$105,00 (cento e cinco reais). LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO ME - CNPJ nº 03.658.257/0001-23 vencedora dos itens nº:004 - Eletrodos de 
Silicone com valor unitário de R$150,00 (cento e cinquenta reais); 024 - Estimulação Elétrica com valor unitário de R$1.190,00 (mil cento e 
noventa reais) e 025 - Estimulação Elétrica Funcional com valor unitário de R$1.190,00 (mil cento e noventa reais). 
Cajamar, 24 de janeiro de 2022 – PATRICIA HADDAD – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

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

 

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO 

TERMO DE ADITIVO 

1ºTermo Aditivo ao Termo de Convênio n° 01/2021 para Cessão de Servidores Municipais, lavrado entre a Câmara Municipal e a Prefeitura 

Municipal de Cajamar.  

Objeto: O presente Convênio tem por objeto a Cessão de Servidores Municipais para prestarem serviços junto a Câmara Municipal de 

Cajamar, Cessionário, serão designados exclusivamente para a unidade legislativa do município.  
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO  

 

Assinado: 11 de janeiro de 2022 

Vigência: de 11/01/2022 a 11/01/2023, ficando obrigado o aditamento anual do Instrumento.  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO – DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS, CONSÓRCIOS E PARCERIAS 

 
EXTRATO DE CONTRATO 
PA: 13.680/21 – Inexigibilidade – Contrato: 01/2022 – Contratado: S.S. GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA - ME – Objeto: O presente 
instrumento tem por objeto a contratação de atração artística musical, das cantoras “Simone e Simaria”, para apresentação de show de 1 hora 
e 30 minutos de duração, no dia 18 de fevereiro de 2022 na Av Deovair Cruz de Oliveira, nº 466 — Cajamar/SP, em comemoração ao aniversário 
do Município de Cajamar/SP, conforme especificações contidas no Termo de Referência anexo a este instrumento; Prazo: término após a 
execução dos serviços - Valor: R$ 280.000,00 (dezentos e oitenta mil reais)- Data da assinatura: 07/01/2022. 
PA: 11.637/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2021 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 123/2021 - Contrato: 124/2021 – Contratado: ROSINHA 
COZINHA INDUSTRIAL LTDA – Objeto: 1.1. Aquisição de refeições e bebidas não alcoólicas, conforme especificações constantes do 
Termo de Referência que integra o Edital como anexo II; Prazo: 06 (seis) meses - Valor: R$ 319.100,00 (trezentos e dezenove mil e cem reais) - 
Data da assinatura: 30/12/2021. 
EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO 
PA: 7.986/18 – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2018 – Contrato: 92/2018 – Adit. II - Contratado: BANCO DO BRASIL S/A – Objeto: O presente 
Termo Aditivo tem por objeto o ajuste das condições pactuadas para a prestação, pelo BANCO, dos serviços de arrecadação dos tributos e 
demais receitas públicas do MUNICÍPIO e respectiva prestação de contas, por meio eletrônico, dos valores arrecadados, com extensão da 
prestação dos serviços de arrecadação dos tributos e demais receitas públicas por meio do Pix, solução de pagamento instantâneo gerida 
Banco Central do Brasil (BC); Data da assinatura: 23/12/2021. 
PA: 3.962/2011 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2011 – Contrato: 062/2011 – Adit. II - Contratado: AUTO VIAÇÃO URUBUPUNGÁ LTDA – 
Objeto: O objeto do presente Termo Aditivo é a definição dos aspectos operacionais, econômico-financeiros e regulatórios a serem observados 
ao longo do período de vigência deste Contrato, qual seja, 10 (dez) anos, a contar de 03 de setembro de 2021; Valor: R$ 500.000,00 (quinhentos 
mil reais) por mês - Data da assinatura: 11/01/2022. 
 
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 
AMPARO LEGAL: ART 25 INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES. 
PA nº: 14.451/2021 
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica apta à prestação de serviços na implementação e continuidade do Programa Municipal EMPREGA 
CAJAMAR, no que tange ao curso APRENDIZ EMPREENDEDOR: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS INGRESSANTES NO MERCADO DE 
TRABALHO, voltado a melhoria dos níveis de empregabilidade dos cidadãos residentes na cidade Cajamar, prioritariamente com idade entre 
18 a 24 anos, que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio ou fundamental. 
CONTRATADA: CETYPE CURSOS DE COMPUTAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 68.362.326/0001-00 com o valor global 
de R$ 1.747.081,00 (um milhão, setecentos e quarenta e sete mil e oitenta e um reais).  
Cajamar/SP, 24 de janeiro de 2022 – MÁRIO JORGE DA SILVEIRA JUNQUEIRA – Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e 
Tecnologia 

 
SECRETARIA MUNICIPAL GESTÃO DE PESSOAS 

 
DANILO BARBOSA MACHADO, Prefeito do Município de Cajamar, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e 
à vista do resultado apresentado nos autos do Processo Administrativo nº 14.026/2021, acompanhando o Relatório Prévio, para Homologação, 
apresentado pela Comissão do Concurso Público, torna público, que nesta data homologa, o Processo Seletivo nº 002/2021 
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