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ATOS 

ADMINISTRATIVOS 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E GESTÃO ESTRATÉGICA - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONTRATOS 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR 
Haja vista erro material na publicação do DOM (Diário Oficial do município) do dia 23/05/2022 edição 713 página 01 passo a retificar a 
publicação de Homologação/Adjudicação conforme segue:  
ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO  
P.A: 4347/2021 – Pregão Eletrônica nº 05/2022  
OC nº 824100801002022OC00008 
OBJETO: Aquisição de notebooks que serão disponibilizados para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Secretaria 
Municipal de Modernização, Tecnologia e Inovação. 
Tendo em vista o aceite das empresas sagradas vencedoras referente ao certame em epígrafe, decido por adjudicar e homologar o objeto 
licitado a favor das empresas: ORION VISION – COMERCIAL EIRELI – CNPJ nº 15.414.986/0001-13 que se sagrou vencedora do item 01 com o 
valor unitário de R$ 4.846,00 (quatro mil, oitocentos e quarenta e seis reais); e F TECH COMERCIAL EIRELI EPP – CNPJ nº 15.274.536/0001-72 
que se sagrou vencedora do item 02 com o valor unitário de R$ 5.050,00 (cinco mil reais e cinquenta centavos). 
Cajamar, 19 de maio de 2022 – André Luiz de Andrade Monteiro - Secretária Municipal de Modernização, Tecnologia e Inovação. 
 
 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR 
ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO  
P.A 14.867/2021 – Pregão Presencial nº 13/2021 
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de Urnas, conforme especificações constantes do Termo de Referência. 
Tendo em vista o aceite das empresas sagradas vencedoras referente ao certame em epígrafe, decido por adjudicar e homologar o objeto 
licitado a favor das empresas: INDÚSTRIA DE URNAS BIGNOTTO LTDA – CNPJ nº 51.049.401/0001-77 vencedoras dos itens nºs 01 ( urna padrão 
popular sextava) valor unitário R$ 500,00 (quinhentos reais); nº03 (urna comprida corpo não reclamado) valor unitário R$ 650,00 (seiscentos 
e cinquenta reais);nº 04 (urna comprida e gorda) no valor unitário R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais); nº 05 (urna comprida em pinos 
sextavada) no valor unitário R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais);nº 06 (urna comprida e gorda 150kg) no valor unitário R$ 750,00 
(setecentos e cinquenta reais); nº07 (urna extra gorda) no valor unitário R$ 1.100,00 ( um mil e cem reais); nº11 ( urna infantil sextavada) no 
valor unitário R$ 300,00 (trezentos reais); nº12 (urna infantil com visor acrílico) no valor unitário R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais);  nº13 
(urna infantil com visor acrílico) no valor unitário R$ 400,00 (quatrocentos reais); nº14 (urna infantil visor em acrílico) no valor unitário R$ 
400,00 (quatrocentos reais); nº15 (urna infantil com visor em acrílico) R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), e LC KLIEMANN ARTE & 
FLOR – CNPJ nº 07.174.707/0001-63 vencedora dos itens  nº02 ( urna padrão popular) no valor unitário R$ 760,00 (setecentos e sessenta 
reais);nº 08 (urna para vendas) no valor unitário R$ 370,00 (trezentos e setenta reais); nº09 (urna para vendas em pinos sextavada) no valor 
unitário R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais);nº 10 (urna para vendas) no valor unitário R$ 940,00 (novecentos e quarenta reais). 
Cajamar, 24 de maio de 2022 – Raul Lopes Cardoso - Secretária Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. 
 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PA: 13.524/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2022 – CONTRATO Nº 27/2022 – CONTRATADA: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA – 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços no fornecimento parcelado de gases medicinais, aluguel de cilindros 
de oxigênio, com entrega ponto a ponto, para atender à necessidade contínua de abastecimento da Rede Municipal de Saúde e atendimento 
a domiciliares da municipalidade, conforme Termo de Referência que integra o Edital como Anexo II. – VALOR GLOBAL: R$ 1.155.840,00 (um 
milhão, cento e cinquenta e cinco mil, oitocentos e quarenta reais) – PRAZO: 12 (DOZE) MESES – DATA DA ASSINATURA: 02/05/2022. 
PA: 903/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2022 – CONTRATO Nº 28/2022 – CONTRATADA: XPAPER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – 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 o Edital como Anexo II – VALOR GLOBAL: R$ 
1.789.999,92 (Um milhão, setecentos e oitenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos) – PRAZO: 12 (doze) 
MESES – DATA DA ASSINATURA: 06/05/2022. 
PA: 13.669/2021 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2022 – CONTRATO Nº 29/2022 – CONTRATADA: INPLENITUS PROJETOS GERENCIAMENTO 
E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS LTDA – OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de apoio técnico e assessoramento 
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para pericias de engenharia, elaboração e adequação de projetos de arquitetura e engenharia, revisão e adequação de planos municipais e 
supervisão/gerenciamento de obras e serviços públicos municipais, (conforme especificações constantes do Termo de Referência que integra 
o Edital como Anexo II) – VALOR GLOBAL: R$ 6.026.400,00 (Seis milhões, vinte e seis mil e quatrocentos reais) – PRAZO: 12 (DOZE) MESES – 
DATA DA ASSINATURA: 16/05/2022. 
ADITAMENTO DE CONTRATO 
PA: 7.850/2019 – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2019 – CONTRATO DE GESTÃO Nº 69/2019- ADITAMENTO III - CONTRATADA: INSTITUTO 
SOLEIL – OBJETO: As partes resolvem de comum acordo, aditar o contrato original firmado em 18/10/2019 que tem por objeto o 
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de educação, da ESCOLA MUNICIPAL “PORTAL DOS IPÊS III” - Fica concedido 
o Reequilíbrio Econômico-Financeiro correspondente a 6,52% (seis, cinquenta e dois por cento), conforme manifestação da Secretaria 
Municipal de Educação à Fls. 3.230/3.231 do Processo Administrativo nº 7.850/2019 e diante do Parecer Jurídico AJI nº 0170/2022 às Fls. 
3.258/3.263, referente a adequação dos salários dos docentes, passando de R$ 992,22 (novecentos e noventa e dois reais e vinte e dois 
centavos) para R$ 1.057,00 (um mil e cinquenta e sete reais) – VALOR TOTAL ACRESCIDO ATINENTE AO REEQUILIBRIO ECONÔMICO 
FINANCEIRO: R$ 134.099,98 (cento e trinta e quatro mil, noventa e nove reais e noventa e oito centavos) – DATA DA ASSINATURA: 02/05/2022. 
PA: 7.851/2019 – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2019 – CONTRATO DE GESTÃO Nº 70/2019- ADITAMENTO III - CONTRATADA: INSTITUTO 
SOLEIL – OBJETO: As partes resolvem de comum acordo, aditar o contrato original firmado em 18/10/2019 que tem por objeto o 
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de educação, da ESCOLA MUNICIPAL SEM DENOMINAÇÃO - Fica concedido 
o Reequilíbrio Econômico-Financeiro correspondente a 6,52% (seis, cinquenta e dois por cento), conforme manifestação da Secretaria 
Municipal de Educação à Fls. 3.419/3.420 do Processo Administrativo nº 7.851/2019 e diante do Parecer Jurídico AJI nº 0171/2022 às Fls. 
3.445/3.450, referente a adequação dos salários dos docentes, passando de R$ 992,22 (novecentos e noventa e dois reais e vinte e dois 
centavos) para R$ 1.057,00 (um mil e cinquenta e sete reais) – VALOR TOTAL ACRESCIDO ATINENTE AO REEQUILIBRIO ECONÔMICO 
FINANCEIRO: R$ 145.760,85 (cento e quarenta e cinco mil, setecentos e sessenta reais e oitenta e cinco centavos) – DATA DA ASSINATURA: 
02/05/2022. 
PA: 2.206/2007 – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – CONTRATO Nº 35/2007 – TERMO DE ADITAMENTO XV – LOCADORES: EVANIR CORREA DA SILVA E 
CLEONICE CHRISPIM DA SILVA – OBJETO: As partes resolvem de comum acordo, aditar o contrato original firmado em 04/05/07, que tem por 
objeto a locação do imóvel situado na Rua Vereador José Mendes, n º 120, Jordanésia – Cajamar/SP,   totalizando 212,53m² de área construída 
e 360,00m² de área territorial, inscrição municipal 24234.44.02.0218.00.000, código do imóvel 2696e imóvel situado na Rua Vereador José 
Mendes, n º 110, Jordanésia – Cajamar/SP,   totalizando 75,49m² de área construída e 360,00m² de área territorial, inscrição municipal 
24234.44.02.0206.00.000, código do imóvel 2695, destinado ao atendimento das finalidades precípuas da Secretaria Municipal de Saúde, 
inclusive à instalação do Departamento de Vigilância em Saúde – PRORROGAÇÃO DE PRAZO: 12 (DOZE) MESES – VALOR GLOBAL: R$ 55.429,92 
(cinquenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos) - DATA DA ASSINATURA: 02/05/2022. 
PA: 2.297/2006 – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL – TERMO DE ADITAMENTO IX – LOCADORES: IRAMAR GONÇALVES CARNAÚBA SILVA – 
OBJETO: As partes resolvem de comum acordo, aditar o contrato original firmado em 27/04/06, que tem por objeto a locação do imóvel situado 
na Rua Vereador José Rangel de Mesquita, 36 – Parque Maria Aparecida - Polvilho, destinado às instalações do arquivo da Secretaria Municipal 
de Saúde. – PRORROGAÇÃO DE PRAZO: 12 (DOZE) MESES – VALOR GLOBAL: R$ 70.571,21 (setenta mil, quinhentos e setenta e um reais e vinte 
e um centavos) - DATA DA ASSINATURA: 02/05/2022. 
PA: 1.533/2016 – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – CONTRATO Nº 31/2016 - TERMO DE ADITAMENTO VI – LOCADORES: JLO SOUZA COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA ME – OBJETO: As partes resolvem de comum acordo, aditar o contrato original firmado em 02/08/2010, que tem por objeto 
do presente contrato a locação do imóvel sob identificação n° 24252.12.71.0309.00.000 (código do imóvel n° 3777), situado na Rua Etelvino 
Inocêncio da Silva, 56, Jardim Penteado, Distrito de Jordanésia, Cajamar/SP, CEP: 07786-505, destinado ao atendimento das atividades 
precípuas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, em especial à instalação do Conselho Tutelar e CMDCA – Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente – PRORROGAÇÃO DE PRAZO: 12 (DOZE) MESES – VALOR GLOBAL: R$ 34.740,00 (trinta e quatro mil, 
setecentos e quarenta reais) - DATA DA ASSINATURA: 02/05/2022. 
PA: 6.084/2021 – INEXIGIBILIDADE – CONTRATO Nº 52/2021- ADITAMENTO I - CONTRATADA: MINDLAB DO BRASIL COMÉRCIO DE LIVROS LTDA 
- OBJETO: As partes resolvem de comum acordo aditar o contrato original firmado em 01/07/2021, que tem por objeto    a contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de implementação e integração de laboratórios de jogos pedagógicos onde a metodologia será 
voltada ao desenvolvimento de habilidades e competências cognitivas dos alunos da Rede Municipal de Ensino, Educação Infantil e Ensino 
Fundamental I e II, compreendendo o fornecimento de kits pedagógicos para os alunos, equipe de gestão escolar, equipe pedagógica da SME, 
supervisores de ensino, professores e Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino do Município de Cajamar – Fica o Contrato original 
acrescido em 1,4734% (um vírgula quarenta e sete por cento), no valor total de R$ 72.732,00 (setenta e dois mil, setecentos e trinta e dois mil 
reais), conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação através do Memorando nº 152/2022 às Fls. 367/371 dos autos – DATA DA 
ASSINATURA: 11/05/2022. 
PA: 7.739/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2021– CONTRATO Nº 93/2021- ADITAMENTO I - CONTRATADA: COPEC MANUTENÇÃO E 
SERVIÇOS DE CÓPIAS LTDA ME - OBJETO: As partes resolvem de comum acordo aditar o contrato original firmado em 07/10/2021, que tem 
por objeto a Contratação de empresa para emissão de carnês de IPTU, ISS e Boleto de taxas municipais, conforme Termo de Referência que 
integra o Edital como Anexo II - Conforme solicitado pela Secretaria Municipal da Fazenda às Fls. 418, fica o valor do contrato original acrescido 
em R$ 12.183,66 (doze mil, cento e oitenta e três reais e sessenta e seis centavos), correspondente a 15,87% (quinze vírgula, oitenta e sete por 
cento) – DATA DA ASSINATURA: 12/05/2022. 
PA: 7.517/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021– CONTRATO Nº 41/2021- ADITAMENTO I - CONTRATADA: ZC SERVIÇOS DE INTERNET S/A - 
OBJETO: As partes resolvem de comum acordo aditar o contrato original firmado em 12/05/2021, que tem por objeto a contratação de empresa 
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especializada para o fornecimento de plataforma digital online para atender os fluxos de licenciamento ambiental, conforme Termo de 
Referência que integra o Edital como Anexo II – VALLOR GLOBAL: R$ 62.259,84 (sessenta e dois mil, duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta 
e quatro centavos) – PRORROGAÇÃO DE PRAZO 12 (DOZE) MESES - DATA DA ASSINATURA: 12/05/2022. 
EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO 
PA: 8.192/2019- CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09/2019 - Contrato: 76/2019 - Contratada: MENS EDITORA E PARTICIPAÇÕES LTDA – Objeto do 
Contrato: Contratação de empresa para fornecimento de sistema educacional pedagógico de ensino, com material para alunos e professores 
da Creche, Educação Infantil de 2, 3, 4 e 5 anos, alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I e alunos do 6º a 9º ano do Ensino Fundamental 
II e Educação de Jovens e Adultos, além de sistema de avaliação digital, portal com tecnologia educacional, assessoria editorial e pedagógica, 
conforme memorial descritivo. DA ALTERAÇÃO: Fica alterada a tabela do item 3.1 da Cláusula Terceira do Termo de Aditamento II do Contrato 
nº 76/2019, em razão de adequações de números de alunos por ano/série, conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Educação, através 
do Memorando nº 399/2022 – DOF/SME, Fls. 511/512. Data da assinatura: 18P05/2022. 
 
Consulta Publica nº 57 Aquisição de saco transparente para cesta básica 
 
Consulta Publica nº 58 Aquisição de Cama de solteiro Social 
 
Consulta Publica nº 59 Aquisição de mobilia para a secretaria da fazenda  
 
 

https://cajamar.sp.gov.br/diariooficial/wp-content/uploads/sites/3/consulta-publica-no-57-aquisicao-de-saco-transparente-para-cesta-basica-1.pdf
https://cajamar.sp.gov.br/diariooficial/wp-content/uploads/sites/3/consulta-publica-no-58-aquisicao-de-cama-de-solteiro-social.pdf
https://cajamar.sp.gov.br/diariooficial/wp-content/uploads/sites/3/consulta-publica-no-59-aquisicao-de-mobilia-para-a-secretaria-da-fazenda-1.pdf

