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ATOS 

ADMINISTRATIVOS 
 

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

 
CONVOCAÇÃO DE 2º COLOCADO 
P.A 14.867/2021 – Pregão Presencial nº 13/2022 
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de Urnas, conforme especificações constantes do Termo de Referência. 
Considerando a REPROVAÇÃO da amostra referente ao item 02 (Urna Padrão Popular corpo não reclamado) entregue pela empresa INDÚSTRIA 
DE URNAS BIGNOTTO LTDA – CNPJ nº 51.049.401/0001-77. Convoco a empresa LC KLIEMANN ARTE & FLOR – CNPJ nº 07.174.707/0001-63, 
para apresentação da amostra referente ao item 02 (Urna Padrão Popular corpo não reclamado) e demais documentos pertinentes.  
Cajamar, 19 de abril de 2022 – ALEXANDER CASSIUS CLAY LEMOS DE CARVALHO - PREGOEIRO PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR 
 
ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO 
P.A 903/2022 – Pregão Presencial nº 15/2022 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de equipamentos multifuncionais, impressoras, 
impressoras de cartão pvc, plotters, scanners e plotters de corte, 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,  conforme Termo de Referência que integra este Edital como Anexo 
II. 
Tendo em vista o julgamento proferido pelo pregoiero e equipe de apoio nos atos do processo supracitado, decido por ADJUDICAR e 
HOMOLOGAR o objeto licitado a favor da empresa: XPAPER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 00.559.912/0001-26 com valor global de 
R$1.789.999,92 (um milhão setecentos e oitenta e nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos). 
Cajamar, 19 de abril de 2022 – KAUÃN BERTO SOUSA SANTOS – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


