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

 
AVISO DE RECEBIMENTO DE RECURSO 
P.A 10.818/2021 – Pregão Presencial nº 93/2021 
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada, para a realização de exames de Análises Laboratoriais nas áreas de hematologia, bioquímica, 
imunologia, microbiologia, citologia oncótica, anatomopatológico, hormônios, urinálise e parasitologia nas quantidades mínimas abaixo, 
conforme especificações constantes neste Anexo I, para a rede de Saúde do município de Cajamar, bem como de atendimento secundários 
referenciados pelo município, através de pregão pelo valor global. 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL 
A Prefeitura de Cajamar, através do Pregoeiro(a), informa o recebimento de Recurso Administrativo pela empresa LOCAL LABORATÓRIO DE 
ANÁLISES CLÍNICAS contra a empresa O & M ANÁLISES CLÍNICAS LTDA EPP. Recurso na integra no site: www.cajamar.sp.gov.br.  
Cajamar, 22 de março de 2022 - PREGOEIRO 
 

HOMOLOGAÇÃO 
P.A 13.890/2021 – Pregão Presencial nº 02/2022 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de dieta e suplemento alimentar para distribuição gratuita de pacientes residentes em Cajamar 
cujos casos não foram atendidos pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e para atendimento de Processos Judiciais, 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 
ADJUDICAR/HOMOLOGAR o objeto licitado a favor das empresas: COMERCIAL 3 ALBE LTDA – CNPJ nº 74.400.052/0001-91 sagrou-se vencedora 
do item 01 com valor R$ 18.900,0000 (dezoito mil e novecentos), item 06 com valor R$ 15.000,00 (quinze mil), item 09 com valor R$ 110.000,00 
(cento e dez mil), item 10 com valor R$ 20.850,00 (vinte mil e oitocentos e cinquenta reais), item 11 com valor 50.000,00 (cinquenta mil), item 
12 com valor R$ 100.000,00 (cem mil reais), item 15 com valor R$ 36.500,00 (trinta e mil e quinhentos reais), item 17 no valor R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco reais), item 18 com valor R$ 50.000,00 (cinquenta mil), item 19 com valor R$ 50.000,00 (cinquenta mil), item 27 com valor 
R$ 100.000,00 (cem mil reais), item 28 com valor R$ 100.000,00 (cem mil reais), item 29 com valor R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil), item 
30 com valor R$ 305.000,00 (trezentos e cinco mil reais), item 31 com valor R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil). Item 35 com valor R$ 
100.000,00 (cem mil), item 38 com valor R$ 15.000,00 (quinze mil reis), item 40 com valor R$ 262.000,00 (duzentos e sessenta e dois mil reais); 
HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA – CNPJ nº 02.786.436/0001-83 sagrou 
vencedora do item 05 com valor R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), item 22 com valor R$ 45.800,00 (quarenta e cinco mil e oitocentos reais) 
e item 24 com valo R$ 125.632,00 (cento e vinte e cinco mil e seiscentos e trinta e dois reais) e NUNES FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA sagrou vencedora do item 36 com valor R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais). 
Cajamar, 21 de março de 2022 – PATRICIA HADDAD - Secretária Municipal de Saúde. 
 

 
 
 
 
 
 


