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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 793/2021 – Pregão Presencial nº 04/2022 
OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Máquina de fusão de fibra ótica, Kit de ferramentas para fusão e teste de fibra ótica e 
Equipamento de medição de fibra ótica – Otdr., conforme especificações constantes do Termo de Referência. 
Tendo em vista o julgamento proferido pelo Sr. Pregoeiro e Membros da equipe, nos atos do processo supracitado, decido por HOMOLOGAR 
o objeto licitado a favor da empresa: ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM GERAL EIRELI - CNPJ nº 20.854.156/0001-47, vencedora dos item 
01 (Kit de ferramentas para fusão e teste de fibra ótica) com valor unitário de R$940,00 (novecentos e quarenta reais); item 02 (Equipamento 
de medição de fibra ótica) com valor unitário de R$ 19.785,00 (dezenove mil setecentso e oitenta e cinco reais) e item 03 (Máquina de fusão 
de fibra ótica)com valor unitário de R$22.840,00 (vinte e dois mil oitocentos e quarenta reais). 
Cajamar, 21 de fevereiro de 2022 – Kauãn Berto de Sousa Santos - Secretário Municipal de Modernização e Comunicação. 
 

HOMOLOGAÇÃO 
P.A 13.522/2021 – Pregão Presencial nº 01/2022 
OBJETO: Contratação de empresa técnica especializada na operacionalização dos serviços de Mamografia junto a UBS - Unidade Básica de 
Saúde do Polvilho, localizada à Rua Timburi, nº 121 - Polvilho - Cajamar/SP, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde de 
Cajamar, visando complementar os serviços de assistência à saúde (art. 24 da Lei nº 8.080/90) na área de diagnóstico por imagem. 
Tendo em vista o julgamento proferido pelo Sr. Pregoeiro e Membros da equipe, nos atos do processo supracitado, decido por HOMOLOGAR 
o objeto licitado a favor da empresa: FELUX SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA ME - CNPJ nº 17.392.932/0001-20, vencedora do item único 
(Mamografia p/ rastreamento cancer)com valor global de R$257.994,00 (duzentos e cinquenta e sete mil novecentos e noventa e quatro reais). 
Cajamar, 21 de fevereiro de 2022 – Patricia Haddad - Secretário Municipal de Saúde. 
 

HOMOLOGAÇÃO 
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 
Tendo em vista o julgamento proferido pelo Sr. Pregoeiro e Membros da equipe, nos atos do processo supracitado, decido por HOMOLOGAR 
o objeto licitado a favor da empresas: DAVI DA M RANGEL COMERCIAL PRODUTOS DE LIMPEZA vencedora do Lote 5 com valor global de R$ 
209.374,55; KYOTO DISTRIBUIÇÃO COMERCIAL EIRELI ME vencedora do Lote 6 com valor global de R$ 249.000,00 Lote 8 valor global de R$ 
468.000,00; LC COMERCIAL EIRELI vencedora do lote 1 com valor global de R$ 72.999,75, Lote 3 com valor global de R$ 92.999,50, Lote 9 com 
valor global de R$ 158.999,14; MASS CLEAN COMERCIO DE MERCADORIAS PARA HIGIENIZAÇÃO EIRELI vencedora do Lote 2 com R$ 
1.994,999,96, Lote 4 com valor global de R$ 281.999,90, Lote 7 com valor global de R$ 241.999,82. 
Cajamar, 21 de fevereiro de 2022 – Donizetti Aparecido de Lima - Secretário Municipal de Planejamento, Administração e Gestão. 
 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
P.A 161/2022 – Pregão Presencial nº 09/2022 
OBJETO: Aquisição de Medicamentos para uso e distribuição gratuita nos dispensários das Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Saúde da 
Família, Farmácia Municipal e para atendimento da UPA Jordanésia enquanto durar a intervenção na unidade.  
CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE 
RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 09/03/2022 às 09:00 horas. 
LOCAL: Paço Municipal, sito na Praça José Rodrigues do Nascimento, 30, Água Fria - Cajamar/SP. 
ESCLARECIMENTOS: endereço acima, no horário das 08:30 horas às 16:30 horas  
Edital disponível no site www.cajamar.sp.gov.br. 
Cajamar, 21 de fevereiro de 2022 – PATRICIA HADDA – SECRETÁRIO MUNICIPAL SAÚDE 
 
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
P.A 9.949/2021 – Pregão Presencial nº 99/2021 
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OBJETO: Registro de preços para aquisição de boné, jaleco, botas e vestuários para diversas secretárias da Administração Municipal, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital. 
Tendo em vista o aceite da empresa sagrada vencedora referente ao certame em epígrafe, com fulcro no Art. 64 §2 da Lei nº 8.666/93, decido 
por homologar o objeto licitado a favor da empresa: MORIAH SOLUÇÕES EDUCACIONAIS – CNPJ nº 16.623.193/0001-77 vencedora do lote nº 
21 (Camiseta em malha branca)com valor global de R$ 62.880,00 (sessenta e dois mil oitocentos e oitenta reais); lote nº 22 (Camiseta manga 
curta, camiseta manga longa, camiseta sem manga, bermuda, shorts saia, calça feminina, calça em tactel, jaqueta sem capuz, jaqueta 
inverno)com valor global de R$14.574.800,00 (quatorze milhões quinhentos e setenta e quatro mil e oitocentos reais) e lote nº 23 (camiseta 
manga curta, camiseta manga longa, calça em tactel, calça feminina, jaqueta sem capuz e jaqueta inverno)com valor global de R$1.133.152,00 
(um milhão cento e trinta e três mil cento e cinquenta e dois reais). 
Cajamar, 21 de feveriro de 2022 – REGIS LUIZ LIMA DE SOUZA – SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
 

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

 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
P.A 10.995/2021 - Pregão Presencial nº 103/2021 
OBJETO: Registro de preço para eventual e futura aquisição de materiais de uso médico hospitalar, enfermagem, correlatos (produtos para 
saúde) para atender unidades básicas de saúde (UBS), unidades de saúde da família (USF), programa Melhor em Casa, Central de Ambulância, 
CAPS, CAPSI, Vigilância em Saúde e demandas da Secretaria de Saúde, (todos os equipamentos de saúde sob gestão Municipal). 
 
ARP nº 08/2022 - Detentor: MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP. - CNPJ: 03.434.334/0001-61, detentora única 
do Lote 01, contendo os Itens: 01 com valor unitário de R$ 7,00 (sete reais), Item 02 com valor unitário de R$ 1,00 (Um real) - Vigência 12 
(doze) meses – Data da Assinatura: 21/02/2022. 
 
ARP nº 09/2022 - Detentor: PONTUAL COMERCIAL EIRELI. - CNPJ: 01.854.654/0001-45, detentora única do Lote 02, contendo o Item 01 com 
valor unitário de R$ 8,52 (oito reais e cinquenta e dois centavos) - Vigência 12 (doze) meses – Data da Assinatura: 21/02/2022. 
 
ARP nº 10/2022 - Detentor: QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - CNPJ: 07.118.264/0001-93, detentora 
única do Lote 03, contendo o Item 01 com valor unitário de R$ 9,56 (nove reais e cinquenta e seis centavos) - Vigência 12 (doze) meses – Data 
da Assinatura: 21/02/2022. 
 
ARP nº 11/2022 - Detentor: DELTAMED-H COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - CNPJ: 16.996.080/0001-17, detentora única do Lote 04, contendo os 
Itens: 01 com valor unitário de R$ 5,53 (cinco reais e cinquenta e três centavos), Item 02 com valor unitário de R$ 4,13 (quatro reais e treze 
centavos), Item 03 com valor unitário de R$ 4,09 (quatro reais e nove centavos), 
Item 04 com valor unitário de R$ 4,09 (quatro reais e nove centavos), Item 05 com valor unitário de R$ 4,09 (quatro reais e nove centavos), 
Item 06 com valor unitário de R$ 4,09 (quatro reais e nove centavos), Item 07 com valor unitário de R$ 4,90 (quatro reais e noventa centavos), 
Item 08 com valor unitário de R$ 7,27 (sete reais e vinte e sete centavos), 
Item 09 com valor unitário de R$ 7,27 (sete reais e vinte e sete centavos) - Vigência 12 (doze) meses – Data da Assinatura: 21/02/2022. 
 
ARP nº 12/2022 - Detentor: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA. - CNPJ: 04.063.331/0001-21, detentora única do Lote 05, contendo os Itens: 01 com valor 
unitário de R$ 30,00 (trinta reais), Item 02 com valor unitário de R$ 16,90 (dezesseis reais e noventa centavos) - Vigência 12 (doze) meses – 
Data da Assinatura: 21/02/2022. 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 

 

Edital da Audiência Pública do 3ºQuadrimestre de 2021 

 
 

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

A Prefeitura do Município de Cajamar, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, torna público o EDITAL DE INSCRIÇÕES 
HOMOLOGADAS do Concurso Público - Edital nº 01/2022. 
Cajamar _Inscrições Homologadas_CP 012022 
 
A Prefeitura do Município de Cajamar, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, torna público o EDITAL DE INSCRIÇÕES 
HOMOLOGADAS do Concurso Público - Edital nº 02/2020. 
Cajamar _Inscrições Homologadas_CP 022020 (1) 

https://cajamar.sp.gov.br/diariooficial/wp-content/uploads/sites/3/edital-da-audiencia-publica-enviado-pelo-email.pdf
https://cajamar.sp.gov.br/diariooficial/wp-content/uploads/sites/3/cajamar-_inscricoes-homologadas_cp-012022.pdf
https://cajamar.sp.gov.br/diariooficial/wp-content/uploads/sites/3/cajamar-_inscricoes-homologadas_cp-022020-1.pdf
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A Prefeitura do Município de Cajamar, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, torna público o EDITAL DE INSCRIÇÕES 
HOMOLOGADAS do Concurso Público - Edital nº 01/2020 
Cajamar _Inscrições Homologadas_CP 012020 
 
A Prefeitura do Município de Cajamar, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, torna público o EDITAL DE RESULTADO DAS 

SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO do Concurso Público - Edital nº 02/2022. 

  

 

EDITAL DE RESULTADO DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

A Prefeitura do Município de Cajamar, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, torna público o EDITAL DE RESULTADO DAS 

SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO do Concurso Público - Edital nº 02/2022, conforme segue: 

 

NÃO HOUVE SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO. 

 

O candidato disporá de 2 (dois) dias úteis a partir da divulgação deste edital, para contestar o indeferimento da isenção por meio de 

interposição de recurso, nos termos do Capítulo 11 do edital do concurso. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão. 

 

No dia 25 de fevereiro de 2022, será divulgado no Diário do Município de Cajamar e nos endereços eletrônicos 

www.indepac.org.br/concursos e www.cajamar.sp.gov.br o resultado do recurso contra o indeferimento da solicitação da isenção do valor 

de inscrição. 

 

Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos, para efetivar a sua inscrição no Concurso Público, deverão acessar o site do 

INDEPAC - www.indepac.org.br/concursos, na área do Concurso Público 02/2022 do Município de Cajamar, imprimir a segunda via do 

respectivo boleto bancário para pagamento da taxa de inscrição e pagá-lo até a data de seu vencimento. 

 

Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção deferidos estarão automaticamente inscritos no certame. 

 

E para que chegue ao conhecimento dos interessados, é expedido o presente Edital. 

 

Cajamar, 21 de fevereiro de 2022. 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR/SP 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

https://cajamar.sp.gov.br/diariooficial/wp-content/uploads/sites/3/cajamar-_inscricoes-homologadas_cp-012020.pdf

