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SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

PODER EXECUTIVO  
https://www.cajamar.sp.gov.br 

 

ATOS 

ADMINISTRATIVOS 
 

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

 
DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO 

P.A 12.051/2021 - Pregão Eletrônico nº 15/2022 

OBJETO:  Aquisição de Insumos a fim de suprir a demanda das unidades de Saúde da Atenção Primária em Saúde. 

I - À vista dos elementos de convicção que instruem o processo licitatório e considerando a decisão do pregoeiro encarregado de conduzir e 

julgar o certame, torno publica a ADJUDICAÇÃO do objeto em nome da empresa abaixo, conforme readequação de preços:  

O.C nº 824100801002022OC00021  

a) LOGGEN PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI EPP, inscrita no CNPJ nº 24.980.102/0001-89, vencedora dos seguintes itens: 

Item nº 01 como valor unitário de R$ 126,62 (cento e vinte e seis reais e sessenta e dois centavos), Item nº 02 com o valor unitário de R$ 140,00 

(cento e quarenta reais)  

Item nº 03 com o valor unitário de R$ 18,62 (dezoito reais e sessenta e dois centavos). 

b) HUBNET E-COMMERCE EIRELI, inscrita no CNPJ nº 23.217.514/0001-07, vencedora dos seguintes itens: 

Item nº 04 com o valor unitário de R$ 883,99 (oitocentos e oitenta e três reais e noventa e nove centavos). 

Empresa: PROTMED DO BRASIL – DESCARTÁVEIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 34.042.779/0001-2, vencedora dos seguintes itens:  

Item nº 05 com o valor unitário de R$ 0,10 (dez centavos). 

c) GABRIEL SELEM SILVA, inscrita no CNPJ nº 45.184.675/0001-76, vencedora dos seguintes itens: 

Item nº 06 com o valor unitário de R$ 0,09 (nove centavos). 

O.C Nº 824100801002022OC00022  

d) GABRIEL SELEM SILVA, inscrita no CNPJ nº 45.184.675/0001-76, vencedora dos seguintes itens: 

Item nº 01 com o valor unitário de R$ 5,32 (cinco reais e trinta e dois centavos). 

e) ECO PAPER SERVIÇOS DIVERSOS LTDA – ME, inscrita no CNPJ nº 44.932.140/0002-54, vencedora dos seguintes itens: 

Item nº 02 com o valor unitário de R$ 23,00 (vinte e três reais). 

f) CIRÚRGICA UNIÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.063.331/0001-21, vencedora dos seguintes itens: 

Item nº 03 com o valor unitário de R$ 6,82 (seis reais e oitenta e dois centavos). 

II - Em ato contínuo, HOMOLOGO o certame;  

III – Publique-se. 

Cajamar, 07 de outubro de 2022 – Patrícia Haddad – Secretária Municipal de Saúde. 

 

CONSULTA PÚBLICA DE PREÇOS 120/2022 

A Prefeitura Municipal de Cajamar, através do Departamento de Compras e Contratos, torna-se público, a quem interessar, que realizará 

procedimento de CONSULTA PÚBLICA DE PREÇOS: Aquisição de materiais esportivos e premiações, os interessados deverão entrar em contato 

pelo telefone: (11) 4446-0000 ramal 7160 

– Falar com LUCIANE (Departamento de Compras), no email luciane.hatiya@cajamar.sp.gov.br ou através do link abaixo.  

https://cajamar.sp.gov.br/fazenda/wp-content/uploads/sites/15/2022/10/consulta-publica-n-120-2022-aquisicao-de-materiais-esportivos-e-

premiacoes.pdf 

Cajamar, 07 de outubro de 2022. 

 

CONSULTA PÚBLICA DE PREÇOS 187/2022 

A Prefeitura Municipal de Cajamar, através do Departamento de Compras e Contratos, torna-se público, a quem interessar, que realizará 

procedimento de CONSULTA PÚBLICA DE PREÇOS: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, dos parques e 

PEC Municipais de Cajamar, os interessados deverão entrar em contato pelo telefone: (11) 4446-0000 ramal 7160 

– Falar com LUCIANE (Departamento de Compras), no email luciane.hatiya@cajamar.sp.gov.br ou através do link abaixo.  

https://cajamar.sp.gov.br/fazenda/wp-content/uploads/sites/15/2022/10/consulta-publica-n-187-2022-contratacao-de-empresa-prestacao-

servicos-de-limpeza.pdf 

 Cajamar, 07 de outubro de 2022. 

 

CONSULTA PÚBLICA DE PREÇOS 188/2022 
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A Prefeitura Municipal de Cajamar, através do Departamento de Compras e Contratos, torna-se público, a quem interessar, que realizará 

procedimento de CONSULTA PÚBLICA DE PREÇOS: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle, operação e 

fiscalização de portarias e edifícios, os interessados deverão entrar em contato pelo telefone: (11) 4446-0000 ramal 7160 

– Falar com LUCIANE (Departamento de Compras), no email luciane.hatiya@cajamar.sp.gov.br ou através do link abaixo.  

https://cajamar.sp.gov.br/fazenda/wp-content/uploads/sites/15/2022/10/consulta-publica-n-188-2022-contratacao-de-empresa-

especializada-servici-de-controle.pdf 

 Cajamar, 07 de outubro de 2022. 

 

CONSULTA PÚBLICA DE PREÇOS 189/2022 

A Prefeitura Municipal de Cajamar, através do Departamento de Compras e Contratos, torna público, a quem interessar, que realizará 

procedimento de CONSULTA PÚBLICA DE PREÇOS: Curso de excelência no atendimento ao munícipe, os interessados deverão entrar em 

contato pelo telefone: (11) 4446-0000 ramal 7349 

– Falar com Mauricio (Departamento de Compras), no email mauricio.henrique@cajamar.sp.gov.br ou através do link abaixo.  

https://cajamar.sp.gov.br/fazenda/wp-content/uploads/sites/15/2022/10/consulta-publica-n-189-2022-curso-de-excelencia-no-

atendimento-ao-municipe.pdf 

 Cajamar, 07 de outubro de 2022. 

 

CONSULTA PÚBLICA DE PREÇOS 190/2022 

A Prefeitura Municipal de Cajamar, através do Departamento de Compras e Contratos, torna público, a quem interessar, que realizará 

procedimento de CONSULTA PÚBLICA DE PREÇOS: Aquisição de cartuchos para impressora, os interessados deverão entrar em contato pelo 

telefone: (11) 4446-0000 ramal 7349 

– Falar com Mauricio (Departamento de Compras), no email mauricio.henrique@cajamar.sp.gov.br ou através do link abaixo.  

https://cajamar.sp.gov.br/fazenda/wp-content/uploads/sites/15/2022/10/consulta-publica-n-190-2022-aquisicao-de-cartucho-de-tintas.pdf 

Cajamar, 07 de outubro de 2022. 

 

CONSULTA PÚBLICA DE PREÇOS 191/2022 

A Prefeitura Municipal de Cajamar, através do seu Departamento de Compras e Contratos, torna-se público, a quem interessar, que realizará 

procedimento de CONSULTA PÚBLICA DE PREÇOS: Aquisição de material para campanha outubro rosa e novembro azul nas unidades de saúde, 

os interessados deverão entrar em contato pelo telefone: (11) 4446-0000 ramal 7160 

– Falar com LUCIANE (Departamento de Compras), no email luciane.hatiya@cajamar.sp.gov.br ou através do link abaixo.  

https://cajamar.sp.gov.br/fazenda/wp-content/uploads/sites/15/2022/10/consulta-publica-n-191-2022-aquisicao-de-materiais-para-

camapanha-outubro-rosa-novembro-azul.pdf 

 Cajamar, 07 de outubro de 2022.  

 

EXTRATO DE CONTRATO 

PA: 6.906/2022 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 08/2022 – CONTRATO Nº 64/2022 – CONTRATADA: TECHNOVA COMÉRCIO, SERVIÇOS E 

LOCAÇÕES NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO LTDA – OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de infraestrutura urbana na Rua 

Campos do Jordão, conforme Memorial Descritivo – VALOR GLOBAL: R$ 1.998.242,08 (Um milhão, novecentos e noventa e oito mil, duzentos 

e quarenta e dois reais e oito centavos) – PRAZO: 12 (DOZE) MESES – DATA DA ASSINATURA: 09/09/2022. 

 

PA: 11.182/2022 – INEXIGIBILIDADE – CONTRATO Nº 65/2022 – CONTRATADA: AVT - AGENCIAMENTO LTDA – OBJETO: Contratação de atração 

artística musical, do artista “André Valadão”, para apresentação de show de 90min de duração, com início aproximado ás 22h30min no dia 15 

de novembro de 2022 na Av. Deovair Cruz de Oliveira, nº 466 — Cajamar/SP, em comemoração à “Festa Gospel”, conforme especificações 

contidas no Termo de Referência anexo a este instrumento – VALOR GLOBAL: R$ 75.000,00 (sessenta e cinco mil reais);  DATA DA ASSINATURA: 

13/09/2022. 

 

PA: 11.183/2022 – INEXIGIBILIDADE – CONTRATO Nº 66/2022 – CONTRATADA: AD DOS SANTOS PRODUCOES LTDA ME – OBJETO: Contratação 

de atração artística musical, do artista “Thalles Roberto”, para apresentação de show de 75min de duração, no dia 15 de novembro de 2022 

na Av. Deovair Cruz de Oliveira, nº 466 — Cajamar/SP, em comemoração à “Festa Gospel”, conforme especificações contidas no Termo de 

Referência anexo a este instrumento.– VALOR GLOBAL: R$ 75.000,00 (sessenta e cinco mil reais);  Data da assinatura: 13/09/2022. 

 

PA: 11.184/2022 – INEXIGIBILIDADE – CONTRATO Nº 67/2022 – CONTRATADA: SACER PRODUÇOES E EVENTOS  – OBJETO: Contratação de 

atração artística musical, do artista “Davi Sacer”, para apresentação de show de 1h 40min de duração, no dia 15 de novembro de 2022 na Av. 

Deovair Cruz de Oliveira, nº 466 — Cajamar/SP, em comemoração à “Festa Gospel”, conforme especificações contidas no Termo de Referência 

anexo a este instrumento.– VALOR GLOBAL: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais);  Data da assinatura: 13/09/2022. 
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PA: 11.185/2022 – INEXIGIBILIDADE – CONTRATO Nº 68/2022 – CONTRATADA: D DA CF PRODUÇOES MUSICAIS  – OBJETO: Contratação de 

atração artística musical, da artista “Sarah Farias”, para apresentação de show de 1h 40min de duração, no dia 15 de novembro de 2022 na 

Av. Deovair Cruz de Oliveira, nº 466 — Cajamar/SP, em comemoração à “Festa Gospel”, conforme especificações contidas no Termo de 

Referência anexo a este instrumento.– VALOR GLOBAL: R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais);  Data da assinatura: 13/09/2022. 

 

PA: 10.890/2022 – DISPENSA DE LICITAÇÃO – CONTRATO Nº 69/2022 – CONTRATADA: ATENA PREPARADORA DE LEILÕES E GESTÃO DE PÁTIOS 

LTDA – OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de levantamento, inventário, preparação, organização, 

realização e condução de Leilões Públicos para venda de bens móveis inservíveis (ociosos, antieconômicos, irrecuperáveis, sucatas e outros) e 

imóveis pertencentes ao patrimônio público municipal e bens móveis, através de plataforma eletrônica e por Leiloeiro Oficial devidamente 

registrado na JUCESP – Junta Comercial do Estado de São Paulo; VALOR GLOBAL: R$ 9.000,00 (Nove mil reais);  –  PRAZO: 90 DIAS - Data da 

assinatura: 29/09/2022. 

 

PA: 11.267/2022 – INEXIGIBILIDADE – CONTRATO Nº 70/2022 – CONTRATADA: SÍNTESE PROJETOS E EVENTOS LTDA – OBJETO: Contratação de 

prestação de serviços artísticos da dupla de artistas “Patati e Patatá”, às 17h00min do dia 12 de outubro de 2022 na Av. Deovair Cruz de 

Oliveira, nº 466 — Cajamar/SP, compondo a grade de atrações da Festa Pública.; VALOR GLOBAL: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) - Data da 

assinatura: 29/09/2022. 

 

PA: 11.186/2022 – INEXIGIBILIDADE – CONTRATO Nº 71/2022 – CONTRATADA: D DA CF SANTOS PRODUCOES MUSICAIS LTDA ME – OBJETO: 

Contratação contratação de atração artística musical, da artista “Kemilly Santos”, para apresentação de show de 60min de duração, no dia 15 

de novembro de 2022 na Av. Deovair Cruz de Oliveira, nº 466 — Cajamar/SP, em comemoração à “Festa Gospel”, conforme especificações 

contidas no Termo de Referência anexo a este instrumento; VALOR GLOBAL: R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) - DATA DA ASSINATURA: 

29/09/2022. 

 

PA: 1.220/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2020 – Contrato: 01/2020 – Adit. I - Contratado: COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZAÇÃO E 

CONSTRUÇÃO LTDA – Objeto: Contratação de empresa especializada na locação de um sistema de gestão de multa de trânsito para uso do 

Departamento de Mobilidade Urbana e Trânsito, seguindo as especificações e quantidades descritas no Termo de Referência.; Valor: R$ 

1.607.932,19 (um milhão, seiscentos e sete mil, novecentos e trinta e dois reais e dezenove centavos) – PRAZO: 12 MESES - Data da assinatura: 

01/09/2022. 

 

PA: 7.252/2019 – DISPENSA – Contrato: 63/2019 – Adit. III - Locador:  JOÃO VENTURA RIBEIRO  – Objeto: Locação do imóvel situado na rua 

Pedro Domingues, nº 251 – Cajamar - SP, sob identificação municipal n° 24164.32.63.0001.00.000, código do imóvel nº 16184, destinado à 

instalação do centro de referência de assistência social CRAS – Cajamar Centro, subordinado à secretaria municipal de desenvolvimento social.; 

Valor: R$ 1.607.932,19 (um milhão, seiscentos e sete mil, novecentos e trinta e dois reais e dezenove centavos) - PRAZO: 12 MESES - Data da 

assinatura: 01/09/2022. 

 

PA: 827/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2019 – Contrato: 64/2019 – Adit. III - Contratado: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA CONTÁBIL 

E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA – Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de modernização 

e gestão pública, visando atender às áreas de Orçamento – Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Pública e Tesouraria; IPTU, ITBI 

- Outras Receitas, Contribuição de Melhoria e Dívida Ativa; ISS - Taxas e Dívida Ativa; IPTU, ITBI WEB – (emissão de 2ªs vias de carnês e certidões 

de débito);  ISS WEB (emissão de 2ªs vias de carnês e certidões de débito e Alvará); Administração de Pessoal; Portal do Servidor; Patrimônio; 

Protocolo, Almoxarifado (4 Unidades); Compras e Licitações, Gestão de Contratos, Registro de Preços, Pregões atendendo à L.C. 123/06 e L.C 

147/14 e ao AUDESP Fase IV; Cemitério; Ajuizamento Eletrônico em “LOTE”, junto ao Tribunal de Justiça; Controle Interno; Frotas; Portal da 

Transparência e  Banco de Leis; abrangendo ainda os serviços de migração, conversão, implantação, capacitação do quadro de pessoal e 

suporte técnico mensal, conforme solicitado pelo respectivo Setor desta Administração, para a Prefeitura Municipal de Cajamar, (conforme 

solicitado pelo respectivo Setor desta Administração); nos termos do Anexo II do Edital; SUPRESSÃO CONTRATUAL NO VALOR: R$ 44.800,56 

(quarenta e quatro mil, oitocentos reais e cinquenta e seis centavos) - Data da assinatura: 05/09/2022. 

 

PA: 13.922/2021 – DISPENSA DE LICITAÇÃO – Contrato: 112/2021 – Adit. IV - Contratado: FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS – Objeto: As partes 

resolvem em comum acordo aditar o contrato firmado em 06/12/2021, cujo objeto é a prestação de serviços tem por objeto o apoio à 

reestruturação organizacional e administrativa, à revisão dos planos de cargos, carreiras e vencimentos da administração direta (quadro geral, 

magistério e guarda municipal) e adequação dos estatutos do quadro geral, magistério e guarda municipal para a Prefeitura Municipal de 

Cajamar, conforme Proposta de Prestação de Serviços FGV Projetos Nº 266/21 de 29 de novembro de 2021 e Termo de Referência de 26 de 

novembro de 2021, que passam a fazer parte integrante do presente instrumento - PRAZO: 30 DIAS - Data da assinatura: 06/09/2022. 
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PA: 827/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2019 – Contrato: 64/2019 – Adit. IV - Contratado: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA CONTÁBIL 

E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA – Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de modernização 

e gestão pública, visando atender às áreas de Orçamento – Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Pública e Tesouraria; IPTU, ITBI 

- Outras Receitas, Contribuição de Melhoria e Dívida Ativa; ISS - Taxas e Dívida Ativa; IPTU, ITBI WEB – (emissão de 2ªs vias de carnês e certidões 

de débito); ISS WEB (emissão de 2ªs vias de carnês e certidões de débito e Alvará); Administração de Pessoal; Portal do Servidor; Patrimônio; 

Protocolo, Almoxarifado (4 Unidades); Compras e Licitações, Gestão de Contratos, Registro de Preços, Pregões atendendo à L.C. 123/06 e L.C 

147/14 e ao AUDESP Fase IV; Cemitério; Ajuizamento Eletrônico em “LOTE”, junto ao Tribunal de Justiça; Controle Interno; Frotas; Portal da 

Transparência e Banco de Leis; abrangendo ainda os serviços de migração, conversão, implantação, capacitação do quadro de pessoal e suporte 

técnico mensal, conforme solicitado pelo respectivo Setor desta Administração, para a Prefeitura Municipal de Cajamar, (conforme solicitado 

pelo respectivo Setor desta Administração); nos termos do Anexo II do Edital; R$ 1.060.467,84 (um milhão, sessenta mil, quatrocentos e 

sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) – PRAZO: 12 MESES - Data da assinatura: 09/09/2022. 

 

PA: 2.520/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2020 – Contrato: 15/2021 – Adit. II - Contratado: INSTITUTO THEM – EDUCAÇÃO E MEDIAÇÃO 

LTDA – Objeto: Contratação de empresa para formação e implantação de ferramentas convencionais para professores facilitadores e justiça 

restaurativa no ambiente escolar, conforme Termo de Referência que integra o Edital como Anexo II; Valor: R$ 174.917,16 (sento e setenta e 

quatro mil, novecentos e dezessete reais e dezesseis centavos) – PRAZO: 12 MESES - Data da assinatura: 09/09/2022. 

 

PA: 971/2017– PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2017 – Contrato: 88/2017 – Adit. IX - Contratado: TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI– Objeto: 

Contratação em caráter excepcional de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, transporte e conservação urbana com 

serviços afins, conforme Termo de Referência; Valor: R$ 2.477.952,62 (Dois milhões, quatrocentos e setenta e sete mil novecentos e cinquenta 

e dois reais e sessenta e dois centavos) – PRAZO: 90 DIAS - Data da assinatura: 22/09/2022. 

 

PA: 1.199/2021– PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2021 – Contrato: 84/2021 – Adit. I - Contratado: MOISES SGANZELA REIS TRANSPORTE LTDA – 

Objeto: Contratação de empresa especializada em transporte de passageiros mediante locação de veículos com condutor, combustível e 

manutenção, conforme Termo de Referência que integra o Edital como Anexo II; Valor: R$ R$ 3.600.013,44 (três milhões, seiscentos mil, treze 

reais e quarenta e quatro centavos) – PRAZO: 12 MESES - Data da assinatura: 23/09/2022. 

 

PA: 6.395/2018– PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2018 – Contrato: 37/2018 – Adit. V - Contratado: UNIDADE CINCO OFTALMOLOGIA LTDA. – EPP 

– Objeto: Contratação de empresa e especializada na realização de exames oftalmológicos; Valor: R$ 924.825,60 (novecentos e vinte e quatro 

mil, oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos) – PRAZO: 12 MESES - Data da assinatura: 23/09/2022. 

 

PA: 4.642/2017– PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2018 – Contrato: 89/2018 – Adit. IV - Contratado: SIGCORP TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 

– Objeto: Contratação de empresa empresa especializada na licença de softwares de última geração, em ambiente “web” com sua 

operacionalização integralmente realizada via internet para a modernização da administração tributária municipal, destinado à inteligência 

fiscal, incluindo implantação, conversão, treinamento e suporte, conforme as seguintes especificações contidas no Termo de Referência; Valor: 

R$ 169.614,21 (cento e sessenta e nove mil, seiscentos e quatorze reais e vinte e um centavos) – PRAZO: 12 MESES - Data da assinatura: 

23/09/2022. 

 

PA: 15.316/2021–  PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2022 – Contrato: 16/2022 – Adit. II - Contratado: GENTE SEGURADORA S/A –  Objeto: 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços e gerenciamento de seguro para veículos e máquinas, conforme Termo de 

Referência que integra o Edital como Anexo II.; Valor do acréscimo: R$ 1.027,80 (um mil, vinte sete reais e oitenta centavos) - Data da 

assinatura: 23/09/2022. 

 

PA: 12.775/2015– DISPENSA – Contrato: 34/2016 – Adit. VI - Locador:  MASA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – Objeto: Locação do 

imóvel, situado na Avenida Tenente Marques, n° 2.455, Polvilho, matriculado no 2° oficial de registro de imóveis da comarca de Jundiaí, sob n° 

98.308 e inscrição cadastral n° 24413.62.84.0001.00.000, cujas medidas correspondem a 9.515,83m² de área total e 1.953,18m² de área 

construída, destinado ao atendimento das necessidades precípuas da secretaria municipal de educação, inclusive, a instalação de uma creche 

municipal; Valor: R$ 530.874,36 (quinhentos e trinta mil, oitocentos e setenta e quatro reais e trinta e seis centavos)- PRAZO: 12 MESES - Data 

da assinatura: 26/09/2022. 

 

PA: 11.551/2020– PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2021 – Contrato: 83/2021 – Adit. II - Contratado: ARD TRANSPORTES LTDA – Objeto: Contratação 

de empresa de empresa especializada em locação e manutenção de sistema de segurança eletrônica incluindo pontos de vídeo monitoramento 

eletrônico (câmeras speed dome, câmeras fixas, ponto de coleta, totens de segurança, rede de fibra ótica e rede wireless) em diversos pontos 

do município, montagem completa da sala de vídeo monitoramento, sistema gestor de segurança e sistema de análise e inteligência, conforme 

projeto do termo de referência, incluindo a manutenção preventiva e corretiva de todo o sistema ofertado, conforme Termo de Referência; 
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Valor: R$ 18.744.605,39 (dezoito milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e cinco reais e trinta e nove centavos);– PRAZO: 12 

MESES - Data da assinatura: 30/09/2022. 

 

PA: 7.523/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2019 – Contrato: 66/2019 – Adit. IV - Contratado: SAFETY TECNOLOGIA EM SEGURANÇA EIRELI 

– Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de transporte escolar de estudantes da rede pública de 

ensino do Município de Cajamar, conforme Termo de Referência que integra o Edital como Anexo II; Valor: R$ 5.348.025,83 (cinco milhões, 

trezentos e quarenta e oito mil, vinte e cinco reais e oitenta e três centavos) – PRAZO: 12 MESES - Data da assinatura: 30/09/2022. 

 

PA: 6.087/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2021 – Contrato: 78/2021 – Adit. I - Contratado: CLINICA VETERINARIA ESTIMAKÃO LTDA – 

Objeto: Contratação de serviço especializado em procedimento cirúrgico de esterilização (castração) realizados com anestesia seguindo a 

legislação do CRMV com identificação (microchipagem) de animais de pequeno porte, cães e gatos de ambos os sexos, com fornecimento de 

materiais e equipamentos. A quantidade deve ser de 5000 (cinco mil) cirurgias, sendo destas 2000 (dois mil) cães e 3000 (três mil) gatos de 

ambos os sexos, a serem realizados por um período de 12 meses e de 5000 (cinco mil) unidades de microchip, conforme Termo de Referência 

que integra este Edital como Anexo II.; Valor: R$ R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) – PRAZO: 12 MESES - Data da assinatura: 

30/09/2022. 

 

PA: 6.193/2004 – DISPENSA – Contrato: S/N – Adit. XVII - Locador:  GLH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – Objeto: Locação do imóvel 

situado na rua Joaquim Janus Penteado, 96 – Jordanésia, onde está instalado o Fórum Distrital De Cajamar (1° e 2ª vara) e Tribunal Do Júri; 

Valor: R$ 361.777,07 (trezentos e sessenta e um mil, setecentos e setenta e sete reais e sete centavos - PRAZO: 12 MESES - Data da assinatura: 

30/09/2022. 

 

 
 

 

 


