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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 PARCIAL 
P.A. 14.038/2021- Pregão Eletrônico nº 01/2022 
OC 824100801002021OC00063 
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual Aquisição de luvas descartáveis de uso médico hospitalar para atender unidades básicas de 
saúde (UBS), unidades de saúde da família (USF), programa Melhor em Casa, Central de Ambulância, Vigilância em Saúde e demandas da 
Secretaria de Saúde, conforme Anexo I – 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 das empresas: 
MEDICAL LOG COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, vencedora do item 1 com valor unitário de: R$ 15,50; GANDAN 
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA vencedora do item 3 com valor unitário de: R$ 6,90.  
Cajamar, 23 de fevereiro de 2022 – Patricia Haddad - Secretário Municipal de Saúde. 
 
 

AVISO DE RETOMADA DE ETAPA DE LICITAÇÃO 
PA 6.886/2021 - Pregão Eletrônico nº 02/2022 
OBJETO: Ata de Registro de Preços para aquisição de Monitores que serão disponibilizados para atender a Secretaria de Modernização e 
Comunicação e a Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão do Município de Cajamar. 
O.C: 824100801002022OC00001 
TIPO: Menor Preço Por Item 
A Prefeitura de Cajamar, através da comissão, torna-se público que retomará os trabalhos do Pregão Eletrônico em epigrafe para reabertura, 
conforme segue: 
DATA E HORA DE ABERTURA PARA SESSÃO PÚBLICA: 08/03/2022 AS 09H00MIN (Horário Oficial de Brasília – DF)   
Cajamar, 23 de fevereiro de  2022 – COMISSÃO 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS – DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS 

A Prefeitura do Município de Cajamar, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Legislação vigente, torna 
público o EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 01 do Concurso Público nº 03/2022 
  
INDEPAC_Cajamar - Retificação nº 01 do Edital de Abertura CP 03-2022_22_02_22 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 01/2021 
ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E/OU AULAS  
 
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, 
CONVOCA os candidatos abaixo relacionados do Processo Seletivo, desde que considerados aptos no exame médico admissional – Edital n° 
01/2021, Cargo; Horário; Nome; RG; PARA ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E/OU AULAS, nos horários descritos, conforme segue: 
 
ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E/OU AULAS  
DATA: 24/02/2022 -  Quinta-feira  
HORÁRIO: Ás 10H00 
ENDEREÇO: Praça José Rodrigues do Nascimento, nº 30 – Água Fria –  
LOCAL: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 
Professor de Disciplina Específica – PDE – Arte 
PRISCILLA REGINA SOARES   40.995.701-X 

https://cajamar.sp.gov.br/diariooficial/wp-content/uploads/sites/3/indepac_cajamar-retificacao-no-01-do-edital-de-abertura-cp-03-2022_22_02_22.pdf
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Professor de Educação Básica II – PEB II – Matemática  
ROSANGELA SANTOS   16.133.515-9 
LEONARDO RODRIGUES DE SANTANA   29.712.909-0 
 
Professor de Educação Básica II – PEB II – Geografia  
PAMELA CARMO DA ROCHA   45.760.565-0 
 
ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E/OU AULAS  
DATA: 24/02/2022 -  Quinta-feira  
HORÁRIO: Ás 10H30 
ENDEREÇO: Praça José Rodrigues do Nascimento, nº 30 – Água Fria –  
LOCAL: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 
Professor de Desenvolvimento Infantil – PDI – Ensino Infantil 
REGIANE SEVERO MONTELLO   40.734.942-X 
ROSALINA DE OLIVEIRA PEREIRA   23.040.934-9 
SUELY APARECIDA PEREIRA   58.166.298-2 
CÁSSIA FIGUEIREDO CARNEIRO   60.548.762-5  
ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E/OU AULAS  
DATA: 24/02/2022 -  Quinta-feira  
HORÁRIO: Ás 11H15 
ENDEREÇO: Praça José Rodrigues do Nascimento, nº 30 – Água Fria –  
LOCAL: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 
Professor de Educação Básica II – PEB II – Língua Portuguesa 
VALÉRIA BERNARDO DA SILVA   29.779.603-3 
JOELMA VIEIRA BARBOSA  
 
Professor de Educação Básica II – PEB II – História   
ARISTIDES STOIEV SILVA   48.696.584-3 
JULIANA CAMILLO DOMINGUES   38.442.611-6 
LEONICE MARIA DE SOUSA   48.800.860-8 
 
Professor de Educação Básica I – PEB I – Fundamental  
FERNANDA IVONETE CARDELLI MEDEA   22.880.906-X 
VERÔNICA ALVES SOARES   41.647.284-9 

Professor de Disciplina Específica – Inglês   
RUBENS LEITE BELEM   23.616.526-4 
 
ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E/OU AULAS  
DATA: 24/02/2022 -  Quinta-feira  
HORÁRIO: Ás 11H45 
ENDEREÇO: Praça José Rodrigues do Nascimento, nº 30 – Água Fria –  
LOCAL: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 
 
 
Professor de Educação Básica I – PEB I – Infantil 
KELI CRISTINA DOS SANTOS LEME   40.403.952-2 
MARIANA DI PIETRO QUEIROZ   33.731.419-6 
BRENDA STEPHANIE SILVA   56.491.019-3 
ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO   33.382.205-5 
 
Professor de Educação Básica II – PEB II – Ciências     
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LILIAN MARIA COELHO ESCOBAR BUENO LADEIRA  7.650.354-9 
GILMAR ALVES FARIA   26.725.682-6 

Professor de Disciplina Específica – Ed Física   
EDNA CRISTINA DO NASCIMENTO CONDEMARIN   24.810.813-X 
BRUNA CRISTINA DA SILVA MENEZES ALVES   43.048.958-4 
KARINA RAFAELA MARTINS AFONSO   35.457.351-2 
 
ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E/OU AULAS  
DATA: 24/02/2022 -  Quinta-feira  
HORÁRIO: Ás 13H00 
ENDEREÇO: Praça José Rodrigues do Nascimento, nº 30 – Água Fria –  
LOCAL: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 
 
Professor Adjunto de Educação Básica – PAEB 
ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO   33.382.205-5 
DENIZE PIRES DA SILVA   19.609.543-8 
SUELEN SENA COUTO   48.075.174-2 
JENISLEIDE NAPOLEÃO DE LIMA   27.936.648-6 
ROSIMILDA CANUTO VIEIRA   22.963.151-4 
KEMYLLI CLAUDIONOR DO NASCIMENTO   56.911.219-9 
LARISSA MIRIA DA SILVA   42.847.352-0 
CHERLANE DOS SANTOS SILVA   45.33.850-6 
CALINA WEIDE SOUSA ARAÚJO   48.210.336-X 
AMÉLIA REGINA GASPERONI   13.948.681-1 
 
ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E/OU AULAS  
DATA: 24/02/2022 -  Quinta-feira  
HORÁRIO: Ás 14H30 
ENDEREÇO: Praça José Rodrigues do Nascimento, nº 30 – Água Fria –  
LOCAL: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 
SELMA GARCIA DE OLIVEIRA   24.408.566-3 
SABRINA ALVES SOUTO   48.963.855-7 
MAÍSA PINHEIRO SANTOS   44.956.895-7 
ALAN GONÇALVES DE MORAES   27.771.054-6 
ELAINE CRISTINA NASCIMENTO   349852674 
IRENE VIEIRA TAVARES   30.832.068-2 
MARIZETE DOS SANTOS FAGUNDES DE NOVAIS   20.171.969-1 
VALDINÉIA GARCIA DE ARAUJO PINHEIRO   34.147.713-8 
ALEXIA CARENE DA SILVA EVANGELISTA   36.661.273-6 
DENISE DA SILVA BARBOSA   351858179 
ROBERTA PEREZ AQUINO   24.412.427-9  
 
Os candidatos convocados devem comparecer para o exame médico admissional, munidos de documento de identificação original com foto, 
à Secretaria Municipal de Educação, situada à Praça José Rodrigues do Nascimento, nº 30 – Água Fria, no dia e horários indicados.  
Cajamar, 23 de fevereiro de 2022. Secretaria Municipal de Educação. 
 
 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 01/2021 
EXAME MÉDICO ADMISSIONAL  
 
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, 
CONVOCA os candidatos abaixo relacionados do Processo Seletivo, desde que considerados aptos a partir da entrega da totalidade da 
documentação exigida. – Edital n° 01/2021, Cargo; Horário; Nome; RG; PARA EXAME MÉDICO ADMISSIONAL, nos horários descritos, conforme 
segue: 
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EXAME MÉDICO ADMISSIONAL  
DATA: 24/02/2022 -  Quinta-feira  
HORÁRIO: Conforme segue relacionado  
ENDEREÇO: Praça José Rodrigues do Nascimento, nº 30 – Água Fria –  
LOCAL: SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS  
 
Professor de Educação Básica I – PEB I – Fundamental  
09:00 FERNANDA IVONETE CARDELLI MEDEA   22.880.906-X 
10:30 VERÔNICA ALVES SOARES   41.647.284-9 
  
Professor de Educação Básica I – PEB I – Infantil 
09:50 KELI CRISTINA DOS SANTOS LEME   40.403.952-2 
09:55 MARIANA DI PIETRO QUEIROZ   33.731.419-6 
10:25 BRENDA STEPHANIE SILVA   56.491.019-3 
11:05 ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO   33.382.205-5 
 
Professor de Desenvolvimento Infantil – PDI – Ensino Infantil 
10:00 REGIANE SEVERO MONTELLO   40.734.942-X 
10:05 ROSALINA DE OLIVEIRA PEREIRA   23.040.934-9 
10:10 SUELY APARECIDA PEREIRA   58.166.298-2 
10:15 CÁSSIA FIGUEIREDO CARNEIRO   60.548.762-5  
Professor de Educação Básica II – PEB II – Geografia  
09:45 PAMELA CARMO DA ROCHA   45.760.565-0 

Professor de Educação Básica II – PEB II – História   
09:20 ARISTIDES STOIEV SILVA   48.696.584-3 
10:35 JULIANA CAMILLO DOMINGUES   38.442.611-6 
10:40 LEONICE MARIA DE SOUSA   48.800.860-8 
 

Professor de Educação Básica II – PEB II – Ciências     
09:40 LILIAN MARIA COELHO ESCOBAR BUENO LADEIRA                               7.650.354-9 
11:30 GILMAR ALVES FARIA   26.725.682-6 
 

Professor de Educação Básica II – PEB II – Língua Portuguesa 

09:15 VALÉRIA BERNARDO DA SILVA   29.779.603-3 

10:45 JOELMA VIEIRA BARBOSA   46.710.395-15  
 
Professor de Educação Básica II – PEB II – Matemática  
09:05 ROSANGELA SANTOS   16.133.515-9 
09:25 LEONARDO RODRIGUES DE SANTANA   29.712.909-0 
 
Professor de Disciplina Específica – PDE – Arte 
09:10 PRISCILLA REGINA SOARES   40.995.701-X 

Professor de Disciplina Específica – Ed Física   
09:30 EDNA CRISTINA DO NASCIMENTO CONDEMARIN   24.810.813-X 
09:35 BRUNA CRISTINA DA SILVA MENEZES ALVES   43.048.958-4 
10:50 KARINA RAFAELA MARTINS AFONSO   35.457.351-2 

Professor de Disciplina Específica – Inglês   
10:55 RUBENS LEITE BELEM   23.616.526-4 
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Professor Adjunto de Educação Básica – PAEB 
 
10:20 ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO   33.382.205-5 
11:00 DENIZE PIRES DA SILVA   19.609.543-8 
11:10 SUELEN SENA COUTO   48.075.174-2 
11:15 JENISLEIDE NAPOLEÃO DE LIMA   27.936.648-6 
11:20 ROSIMILDA CANUTO VIEIRA   22.963.151-4 
11:25 KEMYLLI CLAUDIONOR DO NASCIMENTO   56.911.219-9 
11:40 LARISSA MIRIA DA SILVA   42.847.352-0 
11:45 CHERLANE DOS SANTOS SILVA   45.33.850-6 
11:50 CALINA WEIDE SOUSA ARAÚJO   48.210.336-X 
11:55 AMÉLIA REGINA GASPERONI   13.948.681-1 
13:05 SELMA GARCIA DE OLIVEIRA   24.408.566-3 
13:10 SABRINA ALVES SOUTO   48.963.855-7 
13:15 MAÍSA PINHEIRO SANTOS   44.956.895-7 
13:20 ALAN GONÇALVES DE MORAES   27.771.054-6 
13:30 ELAINE CRISTINA NASCIMENTO   349852674 
13:35 IRENE VIEIRA TAVARES   30.832.068-2 
13:40 MARIZETE DOS SANTOS FAGUNDES DE NOVAIS   20.171.969-1 
13:55 VALDINÉIA GARCIA DE ARAUJO PINHEIRO   34.147.713-8 
14:00 ALEXIA CARENE DA SILVA EVANGELISTA   36.661.273-6 
14:05 DENISE DA SILVA BARBOSA   351858179 
14:15 ROBERTA PEREZ AQUINO   24.412.427-9  
 
 
Os candidatos convocados devem comparecer para o exame médico admissional, munidos de documento de identificação original com foto, 
à Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, situada à Praça José Rodrigues do Nascimento, nº 30 – Água Fria, no dia e horários indicados.  
Cajamar, 23 de fevereiro de 2022. Secretaria Municipal de Educação. 
 

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

 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
P.A 14.265/2021 - Pregão Presencial nº 98/2021 
OBJETO: Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais de escritório, materiais escolares para reposição, materiais de artes, 
ofício, cursos, feiras, atividades e cursos de férias entre outros eventos de diversas Secretarias, conforme especificações constantes do Termo 
de Referência. 
 
ARP nº 14/2022 - Detentor: LC COMERCIAL EIRELI EPP. - CNPJ: 27.106.398/0001-00, detentora única dos Lotes: 01, Contendo o Item 01 com 
valor unitário de R$ 14,85 (quatorze reais e oitenta e cinco centavos), Item 02 com valor unitário de R$ 159,70 (cento e cinquenta e nove reais 
e setenta centavos), Item 03 com valor unitário de R$ 91,15 (noventa e um reais e quinze centavos), Item 04 com valor unitário de R$ 4,20 
(quatro reais e vinte centavos), Item 05 com valor unitário de R$ 2,20 (dois reais e vinte centavos), Item 06 com valor unitário de R$ 179,75 
(cento e setenta e nove reais e setenta e cinco centavos), Item 07 com valor unitário de R$ 4,80 (quatro reais e oitenta centavos), Item 08 com 
valor unitário de R$ 34,65 (trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), Item 09 com valor unitário de R$ 23,00 (vinte e três reais), Item 
10 com valor unitário de R$ 5,10 (cinco reais e dez centavos), Item 11 com valor unitário de R$ 5,10 (cinco reais e dez centavos), 
Item 12 com valor unitário de R$ 133,00 (cento e trinta e três reais), Item 13 com valor unitário de R$ 46,77 (quarenta e seis reais e setenta e 
sete centavos), Item 14 com valor unitário de R$ 30,24 (trinta reais e vinte e quatro centavos), Item 15 com valor unitário de R$ 4,70 (quatro 
reais e setenta centavos), Item 16 com valor unitário de R$ 153,00 (cento e cinquenta e três reais); LOTE 03: Contendo o Item 01 com valor 
unitario de R$ 44,10 (quarenta e quatro reais e dez centavos), Item 02 com valor unitario de R$ 44,10 (quarenta e quatro reais e dez centavos), 
Item 03 com valor unitario de R$ 44,10 (quarenta e quatro reais e dez centavos), Item 04 com valor unitario de R$ 15,30 (quinze reais e trinta 
centavos), Item 05 com valor unitario de R$ 22,20 (vinte e dois reais e vinte centavos), Item 06 com valor unitario de R$ 12,10 (doze reais e dez 
centavos), Item 07 com valor unitario de R$ 10,55 (dez reais e cinquenta e cinco centavos), 
Item 08 com valor unitario de R$ 9,95 (nove reais e noventa e cinco centavos), Item 09 com valor unitario de R$ 9,95 (nove reais e noventa e 
cinco centavos), Item 10 com valor unitario de R$ 7,94 (sete reais e noventa e quatro centavos), Item 11 com valor unitario de R$ 123,00 (cento 
e vinte e três reais); LOTE 09: Contendo o Item 01 com valor unitario de R$ 28,28 (vinte e oito reais e vinte e oito centavos), Item 02 com valor 
unitario de R$ 36,10 (trinta e seis reais e dez centavos), Item 03 com valor unitario de R$ 12,00 (doze reais), Item 04 com valor unitario de R$ 
3,90 (três reais e noventa centavos), Item 05 com valor unitario de R$ 6,70 (seis reais e setenta centavos), Item 06 com valor unitario de R$ 
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4,30 (quatro reais e trinta centavos), Item 07 com valor unitario de R$ 4,80 (quatro reais e oitenta centavos), Item 08 com valor unitario de R$ 
1,32 (um real e trinta e dois centavos), Item 09 com valor unitario de R$ 2,01 (dois reais e um centavo), 
Item 10 com valor unitario de R$ 69,69 (sessenta e nove reais e sessenta e nove centavos), Item 11 com valor unitario de R$ 16,40 (dezesseis 
reais e quarenta centavos), Item 12 com valor unitario de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), Item 13 com valor unitario de R$ 36,37 (trinta e seis 
reais e trinta e sete centavos), Item 14 com valor unitario de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), Item 15 com valor unitario de R$ 5,10 (cinco reais 
e dez centavos), Item 16 com valor unitario de R$ 34,00 (trinta e quatro reais), Item 17 com valor unitario de R$ 109,00 (cento e nove reais), 
Item 18 com valor unitario de R$ 87,00 (oitenta e sete reais), Item 19 com valor unitario de R$ 4,75 (quatro reais e setenta e cinco centavos) - 
Vigência 12 (doze) meses – Data da Assinatura: 23/02/2022. 
 
ARP nº 15/2022 - Detentor: MASS CLEAN COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELLI - EPP. - CNPJ: 07.646.179/0001-06, detentora única do Lote: 
02, Contendo o Item 01 com valor unitário de R$ 72,90 (setenta e dois reais e noventa centavos), Item 02 com valor unitário de R$ 72,90 
(setenta e dois reais e noventa centavos), Item 03 com valor unitário de R$ 72,90 (setenta e dois reais e noventa centavos), Item 04 com valor 
unitário de R$ 72,90 (setenta e dois reais e noventa centavos), Item 05 com valor unitário de R$ 72,90 (setenta e dois reais e noventa centavos), 
Item 06 com valor unitário de R$ 126,26 (cento e vinte e seis reais e vinte e seis centavos), Item 07 com valor unitário de R$ 136,69 (cento e 
trinta e seis reais e sessenta e nove centavos), Item 08 com valor unitário de R$ 187,31 (cento e oitenta e sete reais e trinta e um centavos), 
Item 09 com valor unitário de R$ 299,70 (duzentos e noventa e nove reais e setenta centavos), 
Item 10 com valor unitário de R$ 190,35 (cento e noventa reais e trinta e cinco centavos), Item 11 com valor unitário de R$ 191,98 (cento e 
noventa e um reais e noventa e oito centavos), Item 12 com valor unitário de R$ 36,87 (trinta e seis reais e oitenta e sete centavos), Item 13 
com valor unitário de R$ 36,87 (trinta e seis reais e oitenta e sete centavos), Item 14 com valor unitário de R$ 36,87 (trinta e seis reais e oitenta 
e sete centavos), Item 15 com valor unitário de R$ 36,87 (trinta e seis reais e oitenta e sete centavos), Item 16 com valor unitário de R$ 36,87 
(trinta e seis reais e oitenta e sete centavos), Item 17 com valor unitário de R$ 36,87 (trinta e seis reais e oitenta e sete centavos)), Item 18 
com valor unitário de R$ 27,95 (vinte e sete reais e noventa e cinco centavos), Item 19 com valor unitário de R$ 27,95 (vinte e sete reais e 
noventa e cinco centavos), Item 20 com valor unitário de R$ 27,95 (vinte e sete reais e noventa e cinco centavos), 
Item 21 com valor unitário de R$ 27,95 (vinte e sete reais e noventa e cinco centavos), Item 22 com valor unitário de R$ 27,95 (vinte e sete 
reais e noventa e cinco centavos), Item 23 com valor unitário de R$ 27,95 (vinte e sete reais e noventa e cinco centavos), Item 24 com valor 
unitário de R$ 27,95 (vinte e sete reais e noventa e cinco centavos), Item 25 com valor unitário de R$ 51,45 (cinquenta e um reais e quarenta 
e cinco centavos), Item 26 com valor unitário de R$ 51,45 (cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos), Item 27 com valor unitário de 
R$ 51,45 (cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos), Item 28 com valor unitário de R$ 51,45 (cinquenta e um reais e quarenta e cinco 
centavos), Item 29 com valor unitário de R$ 51,45 (cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos), Item 30 com valor unitário de R$ 68,85 
(sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), Item 31 com valor unitário de R$ 68,85 (sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), 
Item 32 com valor unitário de R$ R$ 68,85 (sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), Item 33 com valor unitário de R$ 68,85 (sessenta 
e oito reais e oitenta e cinco centavos), Item 34 com valor unitário de R$ 68,85 (sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), Item 35 com 
valor unitário de R$ 22,28 (vinte e dois reais e vinte e oito centavos), Item 36 com valor unitário de R$ 22,28 (vinte e dois reais e vinte e oito 
centavos), Item 37 com valor unitário de R$ 22,28 (vinte e dois reais e vinte e oito centavos), Item 38 com valor unitário de R$ 22,28 (vinte e 
dois reais e vinte e oito centavos), Item 39 com valor unitário de R$ 22,28 (vinte e dois reais e vinte e oito centavos), Item 40 com valor unitário 
de R$ 22,28 (vinte e dois reais e vinte e oito centavos), Item 41 com valor unitário de R$ 22,28 (vinte e dois reais e vinte e oito centavos), Item 
42 com valor unitário de R$ 22,28 (vinte e dois reais e vinte e oito centavos), 
Item 43 com valor unitário de R$ 14,16 (quatorze reais e dezesseis centavos), Item 44 com valor unitário de R$ 14,16 (quatorze reais e dezesseis 
centavos), Item 45 com valor unitário de R$ 14,16 (quatorze reais e dezesseis centavos), Item 46 com valor unitário de R$ 14,16 (quatorze reais 
e dezesseis centavos), Item 47 com valor unitário de R$ 14,16 (quatorze reais e dezesseis centavos), Item 48 com valor unitário de R$ 14,16 
(quatorze reais e dezesseis centavos), Item 49 com valor unitário de R$ 14,16 (quatorze reais e dezesseis centavos), Item 50 com valor unitário 
de R$ 14,16 (quatorze reais e dezesseis centavos), Item 51 com valor unitário de R$ 7,20 (sete reais e vinte centavos), Item 52 com valor 
unitário de R$ 29,37 (vinte e nove reais e trinta e sete centavos), Item 53 com valor unitário de R$ 26,13 (vinte e seis reais e treze centavos), 
Item 54 com valor unitário de R$ 26,13 (vinte e seis reais e treze centavos), Item 55 com valor unitário de R$ 26,13 (vinte e seis reais e treze 
centavos), 
Item 56 com valor unitário de R$ 26,13 (vinte e seis reais e treze centavos), Item 57 com valor unitário de R$ 26,13 (vinte e seis reais e treze 
centavos), Item 58 com valor unitário de R$ 26,13 (vinte e seis reais e treze centavos), Item 59 com valor unitário de R$ 36,45 (trinta e seis 
reais e quarenta e cinco centavos), Item 60 com valor unitário de R$ 36,45 (trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos), Item 61 com valor 
unitário de R$ 36,45 (trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos), Item 62 com valor unitário de R$ 36,45 (trinta e seis reais e quarenta e 
cinco centavos), Item 63 com valor unitário de R$ 36,45 (trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos), Item 64 com valor unitário de R$ 36,45 
(trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos), Item 65 com valor unitário de R$ 58,84 (cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), 
Item 66 com valor unitário de R$ 105,21 (cento e cinco reais e vinte e um centavos), 
Item 67 com valor unitário de R$ 36,86 (trinta e seis reais e oitenta e seis centavos), Item 68 com valor unitário de R$ 429,30 (quatrocentos e 
vinte e nove reais e trinta centavos), Item 69 com valor unitário de R$ 496,13 (quatrocentos e noventa e seis reais e treze centavos), Item 70 
com valor unitário de R$ 496,13 (quatrocentos e noventa e seis reais e treze centavos), Item 71 com valor unitário de R$ 496,13 (quatrocentos 
e noventa e seis reais e treze centavos), Item 72 com valor unitário de R$ 496,13 (quatrocentos e noventa e seis reais e treze centavos), Item 
73 com valor unitário de R$ 384,01 (trezentos e oitenta e quatro reais e um centavo), Item 74 com valor unitário de R$ 156,11 (cento e 
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cinquenta e seis reais e onze centavos), Item 75 com valor unitário de R$ 185,99 (cento e oitenta e cinco reais e noventa e nove centavos), 
Item 76 com valor unitário de R$ 20,67 (vinte reais e sessenta e sete centavos), Item 77 com valor unitário de R$ 20,67 (vinte reais e sessenta 
e sete centavos), 
Item 78 com valor unitário de R$ 20,67 (vinte reais e sessenta e sete centavos), Item 79 com valor unitário de R$ 20,67 (vinte reais e sessenta 
e sete centavos), Item 84 com valor unitário de R$ 13,68 (treze reais e sessenta e oito centavos), Item 85 com valor unitário de R$ 53,67 
(cinquenta e três reais e sessenta e sete centavos), Item 86 com valor unitário de R$ 13,17 (treze reais e dezessete centavos), Item 87 com 
valor unitário de R$ 13,17 (treze reais e dezessete centavos), Item 88 com valor unitário de R$ 7,09 (sete reais e sessenta e nove centavos), 
Item 89 com valor unitário de R$ 7,09 (sete reais e sessenta e nove centavos), Item 90 com valor unitário de R$ 13,47 (treze reais e quarenta 
e sete centavos), Item 91 com valor unitário de R$ 322,94 (trezentos e vinte e dois reais e noventa e quatro centavos), Item 92 com valor 
unitário de R$ 348,97 (trezentos e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos), Item 93 com valor unitário de R$ 68,74 (sessenta e oito 
reais e setenta e quatro centavos), 
Item 94 com valor unitário de R$ 230,55 (duzentos e trinta reais e cinquenta e cinco centavos), Item 95 com valor unitário de R$ 233,97 
(duzentos e trinta e três reais e noventa e sete centavos), Item 96 com valor unitário de R$ 239,87 (duzentos e trinta e nove reais e oitenta e 
sete centavos); Lote: 04, Contendo o Item 01 com valor unitário de R$ 31,25 (trinta e um reais e vinte e cinco centavos), Item 02 com valor 
unitário de R$ 31,25 (trinta e um reais e vinte e cinco centavos), Item 03 com valor unitário de R$ 31,25 (trinta e um reais e vinte e cinco 
centavos), Item 04 com valor unitário de R$ 31,25 (trinta e um reais e vinte e cinco centavos), Item 05 com valor unitário de R$ 31,25 (trinta e 
um reais e vinte e cinco centavos), Item 06 com valor unitário de R$ 31,25 (trinta e um reais e vinte e cinco centavos), Item 07 com valor 
unitário de R$ 31,25 (trinta e um reais e vinte e cinco centavos), Item 08 com valor unitário de R$ 31,25 (trinta e um reais e vinte e cinco 
centavos), 
Item 09 com valor unitário de R$ 46,60 (quarenta e seis reais e sessenta centavos), Item 10 com valor unitário de R$ 39,88 (trinta e nove reais 
e oitenta e oito centavos), Item 11 com valor unitário de R$ 39,88 (trinta e nove reais e oitenta e oito centavos), Item 12 com valor unitário de 
R$ 39,88 (trinta e nove reais e oitenta e oito centavos), Item 13 com valor unitário de R$ 39,88 (trinta e nove reais e oitenta e oito centavos), 
Item 14 com valor unitário de R$ 39,88 (trinta e nove reais e oitenta e oito centavos), Item 15 com valor unitário de R$ 39,88 (trinta e nove 
reais e oitenta e oito centavos), Item 16 com valor unitário de R$ 39,88 (trinta e nove reais e oitenta e oito centavos), Item 17 com valor unitário 
de R$ 17,95 (dezessete reais e noventa e cinco centavos), Item 18 com valor unitário de R$ 17,95 (dezessete reais e noventa e cinco centavos), 
Item 19 com valor unitário de R$ 17,95 (dezessete reais e noventa e cinco centavos), 
Item 20 com valor unitário de R$ 17,95 (dezessete reais e noventa e cinco centavos), Item 21 com valor unitário de R$ 17,95 (dezessete reais 
e noventa e cinco centavos), Item 22 com valor unitário de R$ 17,95 (dezessete reais e noventa e cinco centavos), Item 23 com valor unitário 
de R$ 57,89 (cinquenta e sete reais e oitenta e nove centavos); Lote: 07, Contendo o Item 01 com valor unitário de R$ 3,58 (três reais e 
cinquenta e oito centavos), Item 02 com valor unitário de R$ 37,39 (trinta e sete reais e trinta e nove centavos), Item 03 com valor unitário de 
R$ 37,39 (trinta e sete reais e trinta e nove centavos), Item 04 com valor unitário de R$ 0,98 (noventa e oito centavos), Item 05 com valor 
unitário de R$ 0,74 (setenta e quatro centavos), Item 06 com valor unitário de R$ 0,74 (setenta e quatro centavos), Item 07 com valor unitário 
de R$ 0,74 (setenta e quatro centavos), Item 08 com valor unitário de R$ 5,78 (cinco reais e setenta e oito centavos), 
Item 09 com valor unitário de R$ 5,78 (cinco reais e setenta e oito centavos), Item 10 com valor unitário de R$ 5,78 (cinco reais e setenta e oito 
centavos), Item 11 com valor unitário de R$ 21,54 (vinte e um reais e cinquenta e quatro centavos), Item 12 com valor unitário de R$ 4,31 
(quatro reais e trinta e um centavos), Item 13 com valor unitário de R$ 4,07 (quatro reais e sete centavos), Item 14 com valor unitário de R$ 
5,70 (cinco reais e setenta centavos), Item 15 com valor unitário de R$ 7,33 (sete reais e trinta e três centavos), Item 16 com valor unitário de 
R$ 7,47 (sete reais e quarenta e sete centavos), Item 17 com valor unitário de R$ 7,18 (sete reais e dezoito centavos), Item 18 com valor unitário 
de R$ 5,62 (cinco reais e sessenta e dois centavos), Item 19 com valor unitário de R$ 3,89 (três reais e oitenta e nove centavos), Item 20 com 
valor unitário de R$ 18,70 (dezoito reais e setenta centavos), Item 21 com valor unitário de R$ 0,72 (setenta e dois centavos), 
Item 22 com valor unitário de R$ 1,66 (um real e sessenta e seis centavos), Item 23 com valor unitário de R$ 1,66 (um real e sessenta e seis 
centavos), Item 24 com valor unitário de R$ 1,66 (um real e sessenta e seis centavos), Item 25 com valor unitário de R$ 1,99 (um real e noventa 
e nove centavos), Item 26 com valor unitário de R$ 5,72 (cinco reais e setenta e dois centavos), Item 27 com valor unitário de R$ 4,77 (quatro 
reais e setenta e sete centavos), Item 28 com valor unitário de R$ 3,42 (três reais e quarenta e dois centavos), Item 29 com valor unitário de 
R$ 3,42 (três reais e quarenta e dois centavos), Item 30 com valor unitário de R$ 3,42 (três reais e quarenta e dois centavos), Item 31 com valor 
unitário de R$ 3,91 (três reais e noventa e um centavos), Item 32 com valor unitário de R$ 3,91 (três reais e noventa e um centavos), Item 33 
com valor unitário de R$ 3,91 (três reais e noventa e um centavos), Item 34 com valor unitário de R$ 1,29 (um real e vinte e nove centavos), 
Item 35 com valor unitário de R$ 1,47 (um real e quarenta e sete centavos), Item 36 com valor unitário de R$ 9,48 (nove reais e quarenta e 
oito centavos), Item 37 com valor unitário de R$ 9,48 (nove reais e quarenta e oito centavos), Item 38 com valor unitário de R$ 1,21 (um real 
e vinte e um centavos), Item 39 com valor unitário de R$ 1,21 (um real e vinte e um centavos), Item 40 com valor unitário de R$ 1,21 (um real 
e vinte e um centavos), Item 41 com valor unitário de R$ 1,21 (um real e vinte e um centavos) - Vigência 12 (doze) meses – Data da Assinatura: 
23/02/2022. 
 
ARP nº 16/2022 - Detentor: DAVI DA M. RANGEL COMERCIAL PRODUTOS DE LIMPEZA EPP - CNPJ: 23.273.455/0001-86, detentora única do 
Lote: 05, Contendo o Item 01 com valor unitário de R$ 4,11 (quatro reais e onze centavos), Item 02 com valor unitário de R$ 2,96 (dois reais e 
noventa e seis centavos), Item 03 com valor unitário de R$ 3,61 (três reais e sessenta e um centavos), Item 04 com valor unitário de R$ 18,28 
(dezoito reais e vinte e oito centavos), Item 05 com valor unitário de R$ 18,28 (dezoito reais e vinte e oito centavos), Item 06 com valor unitário 
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de R$ 18,28 (dezoito reais e vinte e oito centavos), Item 07 com valor unitário de R$ 18,28 (dezoito reais e vinte e oito centavos), Item 08 com 
valor unitário de R$ 8,55 (oito reais e cinquenta e cinco centavos), Item 09 com valor unitário de R$ 5,37 (cinco reais e trinta e sete centavos), 
Item 10 com valor unitário de R$ 2,52 (dois reais e cinquenta e dois centavos), Item 11 com valor unitário de R$ 2,02 (dois reais e dois centavos), 
Item 12 com valor unitário de R$ 3,69 (três reais e sesenta e nove centavos), Item 13 com valor unitário de R$ 2,10 (dois reais e dez centavos), 
Item 14 com valor unitário de R$ 192,82 (cento e noventa e dois reais e oitenta e dois centavos), Item 15 com valor unitário de R$ 62,37 
(sessenta e dois reais e trinta e sete centavos), Item 16 com valor unitário de R$ 92,22 (noventa e dois reais e vinte e dois centavos), Item 17 
com valor unitário de R$ 108,99 (cento e oito reais e noventa e nove centavos), Item 18 com valor unitário de R$ 31,10 (trinta e um reais e dez 
centavos), Item 19 com valor unitário de R$ 25,49 (vinte e cinco reais e quarenta e nove centavos), Item 20 com valor unitário de R$ 10,48 (dez 
reais e quarenta e oito centavos), Item 21 com valor unitário de R$ 5,37 (cinco reais e trinta e sete centavos), Item 22 com valor unitário de R$ 
7,63 (sete reais e sessenta e três centavos), Item 23 com valor unitário de R$ 17,07 (dezessete reais e sete centavos), 
Item 24 com valor unitário de R$ 12,00 (doze reais), Item 25 com valor unitário de R$ 7,36 (sete reais e trinta e seis centavos), Item 26 com 
valor unitário de R$ 3,34 (três reais e trinta e quatro centavos), Item 27 com valor unitário de R$ 39,24 (trinta e nove reais e vinte e quatro 
centavos), Item 28 com valor unitário de R$ 43,09 (quarenta e três reais e nove centavos), Item 29 com valor unitário de R$ 95,74 (noventa e 
cinco reais e setenta e quatro centavos), Item 30 com valor unitário de R$ 29,57 (vinte e nove reais e cinquenta e sete centavos), Item 31 com 
valor unitário de R$ 13,83 (treze reais e oitenta e três centavos), Item 32 com valor unitário de R$ 15,01 (quinze reais e um centavo), Item 33 
com valor unitário de R$ 21,35 (vinte e um reais e trinta e cinco centavos), Item 34 com valor unitário de R$ 21,35 (vinte e um reais e trinta e 
cinco centavos), Item 35 com valor unitário de R$ 10,40 (dez reais e quarenta centavos), 
Item 36 com valor unitário de R$ 39,94 (trinta e nove reais e noventa e quatro centavos), Item 37 com valor unitário de R$ 0,59 (cinquenta e 
nove centavos), Item 38 com valor unitário de R$ 2,13 (dois reais e treze centavos), Item 39 com valor unitário de R$ 0,28 (vinte e oito centavos), 
Item 40 com valor unitário de R$ 2,94 (dois reais e noventa e quatro centavos), Item 41 com valor unitário de R$ 6,04 (seis reais e quatro 
centavos), Item 42 com valor unitário de R$ 7,36 (sete reais e trinta e seis centavos), Item 43 com valor unitário de R$ 12,38 (doze reais e trinta 
e oito centavos), Item 44 com valor unitário de R$ 36,89 (trinta e seis reais e oitenta e nove centavos), Item 45 com valor unitário de R$ 3,52 
(três reais e cinquenta e dois centavos), Item 46 com valor unitário de R$ 15,58 (quinze reais e cinquenta e oito centavos), Item 47 com valor 
unitário de R$ 19,29 (dezenove reais e vinte e nove centavos), Item 48 com valor unitário de R$ 22,28 (vinte e dois reais e vinte e oito centavos), 
Item 49 com valor unitário de R$ 5,39 (cinco reais e trinta e nove centavos) - Vigência 12 (doze) meses – Data da Assinatura: 23/02/2022. 
 
ARP nº 17/2022 - Detentor: KYOTO DISTRIBUIÇÃO COMERCIAL EIRELI ME. - CNPJ: 08.688.121/0001-80, detentora única do Lote: 06, Contendo 
o Item 01 com valor unitário de R$ 11,47 (onze reais e quarenta e sete centavos), Item 02 com valor unitário de R$ 12,06 (doze reais e seis 
centavos), Item 03 com valor unitário de R$ 12,94 (doze reais e noventa e quatro centavos), Item 04 com valor unitário de R$ 30,31 (trinta 
reais e trinta e um centavos), Item 05 com valor unitário de R$ 42,81 (quarenta e dois reais e oitenta e um centavos), Item 06 com valor unitário 
de R$ 50,51 (cinquenta reais e cinquenta e um centavos), Item 07 com valor unitário de R$ 64,94 (sessenta e quatro reais e noventa e quatro 
centavos), Item 08 com valor unitário de R$ 32,28 (trinta e dois reais e vinte e oito centavos), Item 09 com valor unitário de R$ 34,25 (trinta e 
quatro reais e vinte e cinco centavos), Item 10 com valor unitário de R$ 41,44 (quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos), 
Item 11 com valor unitário de R$ 30,31 (trinta reais e trinta e um centavos), Item 12 com valor unitário de R$ 85,63 (oitenta e cinco reais e 
sessenta e três centavos), Item 13 com valor unitário de R$ 9,87 (nove reais e oitenta e sete centavos), Item 14 com valor unitário de R$ 6,35 
(seis reais e trinta e cinco centavos), Item 15 com valor unitário de R$ 9,43 (nove reais e quarenta e três centavos), Item 16 com valor unitário 
de R$ 7,60 (sete reais e sessenta centavos), Item 17 com valor unitário de R$ 18,76 (dezoito reais e setenta e seis centavos)), Item 18 com valor 
unitário de R$ 30,02 (trinta reais e dois centavos), Item 19 com valor unitário de R$ 9,52 (nove reais e cinquenta e dois centavos), Item 20 com 
valor unitário de R$ 9,52 (nove reais e cinquenta e dois centavos), Item 21 com valor unitário de R$ 9,52 (nove reais e cinquenta e dois 
centavos), Item 22 com valor unitário de R$ 9,52 (nove reais e cinquenta e dois centavos), 
Item 23 com valor unitário de R$ 9,52 (nove reais e cinquenta e dois centavos), Item 24 com valor unitário de R$ 9,52 (nove reais e cinquenta 
e dois centavos), Item 25 com valor unitário de R$ 9,52 (nove reais e cinquenta e dois centavos), Item 26 com valor unitário de R$ 9,52 (nove 
reais e cinquenta e dois centavos), Item 27 com valor unitário de R$ 9,52 (nove reais e cinquenta e dois centavos), Item 28 com valor unitário 
de R$ 8,76 (oito reais e setenta e seis centavos), Item 29 com valor unitário de R$ 8,76 (oito reais e setenta e seis centavos), Item 30 com valor 
unitário de R$ 8,76 (oito reais e setenta e seis centavos), Item 31 com valor unitário de R$ 8,76 (oito reais e setenta e seis centavos), Item 32 
com valor unitário de R$ 8,76 (oito reais e setenta e seis centavos), Item 33 com valor unitário de R$ 8,76 (oito reais e setenta e seis centavos), 
Item 34 com valor unitário de R$ 8,76 (oito reais e setenta e seis centavos), Item 35 com valor unitário de R$ 8,76 (oito reais e setenta e seis 
centavos), 
Item 36 com valor unitário de R$ 8,76 (oito reais e setenta e seis centavos), Item 37 com valor unitário de R$ 8,76 (oito reais e setenta e seis 
centavos), Item 38 com valor unitário de R$ 129,88 (cento e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos); Lote: 08, Contendo o Item 01 com 
valor unitário de R$ 90,56 (noventa reais e cinquenta e seis centavos), Item 02 com valor unitário de R$ 127,08 (cento e vinte e sete reais e 
oito centavos), Item 03 com valor unitário de R$ 165,44 (cento e sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), Item 04 com valor 
unitário de R$ 66,72 (sessenta e seis reais e setenta e dois centavos), Item 05 com valor unitário de R$ 79,20 (setenta e nove reais e vinte 
centavos), Item 06 com valor unitário de R$ 122,32 (cento e vinte e dois reais e vinte e trinta e dois centavos), Item 07 com valor unitário de 
R$ 0,52 (cinquenta e dois centavos), Item 08 com valor unitário de R$ 67,41 (sessenta e sete reais e quarenta e um centavos), 
Item 09 com valor unitário de R$ 173,88 (cento e setenta e três reais e oitenta e oito centavos), Item 10 com valor unitário de R$ 0,73 (setenta 
e três centavos), Item 11 com valor unitário de R$ 0,21 (vinte e um centavos), Item 12 com valor unitário de R$ 0,49 (quarenta e nove centavos), 
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Item 13 com valor unitário de R$ 6,59 (seis reais e cinquenta e nove centavos), Item 14 com valor unitário de R$ 58,49 (cinquenta e oito reais 
e quarenta e nove centavos), Item 15 com valor unitário de R$ 58,49 (cinquenta e oito reais e quarenta e nove centavos), Item 16 com valor 
unitário de R$ 11,69 (onze reais e sessenta e nove centavos), Item 17 com valor unitário de R$ 20,32 (vinte reais e trinta e dois centavos), Item 
18 com valor unitário de R$ 58,49 (cinquenta e oito reais e quarenta e nove centavos), Item 19 com valor unitário de R$ 20,32 (vinte reais e 
trinta e dois centavos), Item 20 com valor unitário de R$ 6,59 (seis reais e cinquenta e nove centavos), 
Item 21 com valor unitário de R$ 60,95 (sessenta reais e noventa e cinco centavos), Item 22 com valor unitário de R$ 20,81 (vinte reais e oitenta 
e um centavos), Item 23 com valor unitário de R$ 60,95 (sessenta reais e noventa e cinco centavos), Item 24 com valor unitário de R$ 11,69 
(onze reais e sessenta e nove centavos), Item 25 com valor unitário de R$ 60,95 (sessenta reais e noventa e cinco centavos), Item 26 com valor 
unitário de R$ 60,95 (sessenta reais e noventa e cinco centavos), Item 27 com valor unitário de R$ 58,49 (cinquenta e oito reais e quarenta e 
nove centavos), Item 28 com valor unitário de R$ 11,45 (onze reais e quarenta e cinco centavos), Item 29 com valor unitário de R$ 0,42 
(quarenta e dois centavos), Item 30 com valor unitário de R$ 90,65 (noventa reais e sessenta e cinco centavos), Item 31 com valor unitário de 
R$ 1,36 (um real e trinta e seis centavos), Item 32 com valor unitário de R$ 1,36 (um real e trinta e seis centavos), 
Item 33 com valor unitário de R$ 1,36 (um real e trinta e seis centavos), Item 34 com valor unitário de R$ 1,36 (um real e trinta e seis centavos), 
Item 35 com valor unitário de R$ 1,36 (um real e trinta e seis centavos), Item 36 com valor unitário de R$ 8,38 (oito reais e trinta e oito 
centavos), Item 37 com valor unitário de R$ 12,04 (doze reais e quatro centavos), Item 38 com valor unitário de R$ 16,73 (dezesseis reais e 
setenta e três centavos), Item 39 com valor unitário de R$ 32,94 (trinta e dois reais e noventa e quatro centavos), Item 40 com valor unitário 
de R$ 6,11 (seis reais e onze centavos), Item 41 com valor unitário de R$ 6,11 (seis reais e onze centavos), Item 42 com valor unitário de R$ 
2,67 (dois reais e sessenta e sete centavos), Item 43 com valor unitário de R$ 2,94 (dois reais e noventa e quatro centavos), Item 44 com valor 
unitário de R$ 3,53 (três reais e cinquenta e três centavos), Item 45 com valor unitário de R$ 6,46 (seis reais e quarenta e seis centavos), 
Item 46 com valor unitário de R$ 80,81 (oitenta reais e oitenta e um centavos), Item 47 com valor unitário de R$ 65,27 (sessenta e cinco reais 
e vinte e sete centavos), Item 48 com valor unitário de R$ 19,35 (dezenove reais e trinta e cinco centavos), Item 49 com valor unitário de R$ 
9,17 (nove reais e dezessete centavos), Item 50 com valor unitário de R$ 7,14 (sete reais e quatorze centavos), Item 51 com valor unitário de 
R$ 241,15 (duzentos e quarenta e um reais e quinze centavos), Item 52 com valor unitário de R$ 140,98 (cento e quarenta reais e noventa e 
oito centavos), Item 53 com valor unitário de R$ 107,59 (cento e sete reais e cinquenta e nove centavos), Item 54 com valor unitário de R$ 
134,49 (cento e trinta e quatro reais e quarenta e nove centavos), Item 55 com valor unitário de R$ 180,86 (cento e oitenta reais e oitenta e 
seis centavos), Item 56 com valor unitário de R$ 114,54 (cento e quatorze reais e cinquenta e quatro centavos), 
Item 57 com valor unitário de R$ 156,74 (cento e cinquenta e seis reais e setenta e quatro centavos) - Vigência 12 (doze) meses – Data da 
Assinatura: 23/02/2022. 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 
Edital de Chamamento Público SMDS 001/2022 
"A Prefeitura do Município de Cajamar, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, torna público o presente Edital De 
Chamamento Público, com fundamento na Lei Federal Nº. 13.019/2014, no Decreto Municipal Nº. 5.624/2017 e nas Leis Orçamentárias 
Municipais, visando à seleção de Organização Da Sociedade Civil interessada em celebrar Termo De Colaboração com a Administração Pública 
Municipal, para Execução do Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas Idosas e suas Famílias, com recursos Alocados no Fundo 
Municipal De Assistência Social - FMAS". 
 
Link: Edital de chamamento público SMDS nº 001/2022 
Republicado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cajamar.sp.gov.br/diariooficial/wp-content/uploads/sites/3/minuta-do-edital-de-chamamento-para-cdi.pdf

