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ATOS
ADMINISTRATIVOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E GESTÃO ESTRATÉGICA - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONTRATOS
ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO
P.A 14.038/2021 – Pregão Eletrônico nº 01/2022
OC: 824100801002021OC00063
OBJETO: Aquisição de Equipamentos de Segurança Individuais EPIs Descartáveis para uso médico hospitalar, enfermagem, odontologia e
demais profissionais da saúde que trabalham nos equipamentos públicos de saúde municipais sob Gestão Direta: unidades básicas de saúde
(UBS), unidades de saúde da família (USF), programa Melhor em casa, Central de Ambulância, CAPS, CAPSI, Vigilância em Saúde, demandas da
secretaria de saúde e UPA (Unidade de Pronto Atendimento de Jordanésia) enquanto vigorar o Decreto de Intervenção.
Tendo em vista o aceite da empresa sagrada vencedora referente ao certame em epígrafe, decido por adjudicar e homologar o objeto licitado
a favor da empresa: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – CNPJ nº 05.847.630/0001-10 vencedoras do item nº 02 no valor unitário de
R$ 8,05 (oito reais e cinco centavos);
Cajamar, 22 de junho de 2022 – Patrícia Haddad - Secretária Municipal de Saúde.
ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO
P.A 4463/2022 – Pregão Eletrônico º 12/2022
OBJETO: OFERTA DE COMPRA n°: 824100801002021OC00018
OBJETO: Registro de preços de aquisição de açúcar, para suprimento de estoque do Almoxarifado Central, por um período de 12 meses.
Tendo em vista o aceite da empresa sagrada vencedora referente ao certame em epígrafe, decido por adjudicar e homologar o objeto licitado
a favor da empresa: GRANDFOOD ALIMENTOS EIRELI – CNPJ nº 07.798.373/0001-07 vencedoras do item único no valor unitário de R$ 3,96
(três reais e noventa e seis centavos);
Cajamar, 22 de junho de 2022 – Milton Silva Barros Neto – Secretário Municipal de Administração.
CONSULTA PÚBLICA DE PREÇOS 76.2022
A Prefeitura Municipal de Cajamar, através do seu Departamento de Compras e Contratos, torna público, a quem interessar, que realizará
procedimento de COTAÇÃO DE PREÇOS para Contratação de empresa especializada em serviços de coleta, transportes, tratamento de resíduos,
deverão entrar em contato pelo telefone: (11) 4446-0000 ramal 7302– Falar com LUCIANE (Departamento de Compras), no email
luciane.hatiya@cajamar.sp.gov.br ou através do link. https://cajamar.sp.gov.br/fazenda/wp-content/uploads/sites/15/2022/06/consultapublica-76-2022-aquisicao-servico-de-coleta-transporte-tratamento-residuo.pdf
Cajamar,22 de junho de 2022.
RESULTADO DE AMOSTRA
PA: 5292/2022 – Pregão 27/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos para uso e distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Saúde
da Família, Atendimento de Processos Judiciais e todos os estabelecimentos de saúde municipais sob Administração Direta, conforme
especificações constantes do Termo de Referência.
A Prefeitura Municipal de Cajamar, através de seu Pregoeiro, torna-se público que as amostras e laudos conforme exigência do item 6.1.5.1.2.3
do edital apresentadas pelas empresas VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA e SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
foram declaradas Aprovadas.
Cajamar, 22 de junho de 2022. Patrícia Haddad- Secretária Municipal da Saúde
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