Data de abertura

Processo

Modalidade

Status

Objeto
Contratação de empresa especializada na execução de obras de ade
instalações de combate a incêndio, conforme Termo de Referência q
Edital como Anexo II

01/06/2022

3423/2022

Pregão

Aberto

30/05/2022

53/2022

Registro de Preços

Aberto

REGISTRO DE PREÇOS para prestação de execução de serviços d
preventivas e corretivas de instalações prediais em unidades da Pref
de Cajamar, conforme especificações constantes deste Termo de Re

14/06/2022

1006/2022

Concorrência

Aberto

Contratação de empresa especializada na área de construção civil, c
Serviços de Infraestrutura Urbana – Ponte de Travessia do Ribeirão
conforme Memorial Descritivo.

13/06/2022

8360/2021

Concorrência

Aberto

Contratação de empresa especializada em obras de infraestrutura ur
realização de obra de interligação da Avenida José Marques Ribeiro
conforme Memorial Descritivo.

23/05/2022

295/2022

Registro de Preços

Aberto

Registro de preços para futura aquisição de materiais agregados com
Pedra Britada nº 1, 2, 3 e 4, Pedra rachão D=10 a 15cm, Pedrisco Li
Corrida, conforme especificações constantes do Termo de Referênci

20/05/2022

294/2022

Registro de Preços

Aberto

REGISTRO DE PREÇOS para execução de revitalização de praças
existentes no Município de Cajamar, conforme especificações consta
Referência

24/05/2022

2812/2022

Pregão

Aberto

Registro de preços de aquisição de 30.000 (trinta mil) kit lanche.

19/05/2022

4455/2022

Pregão

Aberto

Registro de preços para aquisição de acessórios periféricos de inform
atender os setores da Secretaria de Modernização e Comunicação d
Cajamar, conforme especificações constantes do Termo de Referênc

18/05/2022

4.366/2022

Pregão

Aberto

REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de Fita Re
Monitor Portátil Compatível (em comodato), para atender os paciente
insulínico-dependentes cadastrados nas UBS’s e PSF’s bem como p
atendimentos dos equipamentos de Saúde Municipal sob administra
que necessitarem do item.

12/05/2022

3776/2022

Pregão

Revogada

Contratação de empresa especializada em limpeza, asseio e conser
visando atender a rede de ensino municipal, conforme Termo de Ref
este Edital como Anexo II.

13/05/2022

8.231/2021

Pregão

Suspenso

Aquisição de equipamento médicos hospitalares para atender as nec
secretaria municipal de saúde (SMS/Cajamar), Unidade Básica De S

31/05/2022

5893/2021

Concorrência

Aberto

Contratação de empresa para execução de execução das obras de i
da Rua Carlos de Souza Maciel (Entre Rua Pajé e Ponto cadastrado
localizada no Bairro dos Ipês Distrito do Polvilho Município de Cajam
Memorial Descritivo.

12/05/2022

4054/2022

Registro de Preços

Aberto

Registro de preços para eventual aquisição de CAMINHA EMPILHÁV
conforme especificações constantes deste Termo de Referência

11/05/2022

293/2022

Registro de Preços

Aberto

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de grama esmeralda incluin
plantio.

10/05/2022

4001/2021

Convite

Aberto

Aquisição de equipamento médicos hospitalares para atender as nec
secretaria municipal de saúde (sms/cajamar) e suas unidades,

09/05/2022

14.866/2021

Pregão

Aberto

Registro de preços para eventual aquisição de matérias para orname
especificações constantes do Termo de Referência.

03/05/2022

4.000/2022

Pregão

Aberto

Aquisição de Equipamentos médicos Hospitalar, para atender a Secr
Saúde

01/05/2022

4.743/2022

Chamamento Público

Aberto

credenciamento de interessados em concessão a título oneroso de e
(quarenta) barracas, destinadas a comercialização de alimentos ou b
Eventos Boiódromo, localizado na Av. Deovair Cruz de Oliveira, 466
Jordanésia – Cajamar/SP, durante a realização do evento “FESTA D
2022”, que será realizado na data do dia 1° de maio de 2022, das 17

26/04/2022

13323/2021

Pregão

Aberto

Contratação de empresa para fornecimento, implantação e manuten
MÉTALICOS a serem instalados em diversos locais no nosso Municí
Descritivo

25/04/2022

3598/2022

Registro de Preços

Aberto

contratação de empresa para fornecimento de 750 (setecentos e cin
Maternidade, através de Registro de Preços, com vigência de 12 (do
modalidade Pregão Presencial, de modo que a aquisição dos kits se
em que haja a demanda para a concessão do benefício para famílias
critérios, objetivando realizar ações desta Secretaria voltadas para p
qualidade de vida à mãe e ao bebê em vulnerabilidade social, confor
quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento

12/04/2022

14.491/2021

Pregão

Aberto

Aquisição de equipamentos e mobiliário para suprir a demanda dos d
medicamentos de todas as Unidade de Saúde de Cajamar. Na moda
entrega única.

07/04/2022

914/2022

Pregão

Aberto

Contratação de empresa especializada em locação de personagens
implantação de Parque Tematico, através da Secretária Municipal de
Lazer e Eventos, conforme Termo de Referência que integra este Ed

06/04/2022

903/2022

Pregão

Aberto

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços d
equipamentos multifuncionais, impressoras, impressoras de cartão p
e plotters de corte, novos sem uso anterior, não recondicionadas, inc
preventiva e corretiva, com fornecimento de todas as peças, partes e
necessários, bem como de todos os suprimentos, toner, etiquetas, tin
cartão pvc e os demais materiais de consumo, exceto sulfite, para at
operacional desta prefeitura, conforme especificações constantes do

30/03/2022

1.327/2022

Pregão

Aberto

Registro de preços para eventual e futura aquisição de café, conform
para suprimento de estoque do Almoxarifado Central, por um período

29/03/2022

1468/2021

Pregão

Aberto

Registro de preços para eventual aquisição de Urnas, conforme espe
constantes do Termo de Referência.

28/03/2022

2679/2022

Registro de Preços

Aberto

Registro de preços de Ovos de Páscoa (chocolate), conforme consta
referência, que serão distribuídos PONTO A PONTO aos alunos da R
Ensino., conforme especificações constantes do Termo de Referênc

24/03/2022

1.561/2022

Registro de Preços

Aberto

Registro de preços para eventual contratação de empresa especializ
serviços gráficos para fornecimento de Pastas de Protocolo e Arquiv
anexo, para atendimento aos diversos Órgãos e Entidades da Admin
Município de Cajamar, conforme especificações, quantidades estima
estabelecidas neste Termo de Referência, por um período de 12 me

22/03/2022

13.153/2021

Pregão

Aberto

Aquisição de móveis e equipamentos para suprir a demanda da unid
primária em saúde da família do belo planalto

Aberto

: Registro de preços para a aquisição de Medicamentos para uso e d
gratuita nos dispensários das Unidades Básicas de Saúde, Unidades
Família, Farmácia Municipal e para atendimento da UPA Jordanésia
intervenção na unidade

Aberto

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços n
parcelado de gases medicinais, aluguel de cilindros de oxigênio, com
ponto, para atender à necessidade contínua de abastecimento da Re
e atendimento a domiciliares da municipalidade

Aberto

contratação de empresa para fornecimento de 750 (setecentos e cin
Maternidade, através de Registro de Preços, com vigência de 12 (do
modalidade Pregão Presencial, de modo que a aquisição dos kits se
em que haja a demanda para a concessão do benefício para famílias
critérios, objetivando realizar ações desta Secretaria voltadas para p
qualidade de vida à mãe e ao bebê em vulnerabilidade social, confor
quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

09/03/2022

16/03/2022

25/02/2022

161/2022

13.524/2021

470/2022

Registro de Preços

Pregão

Pregão

28/03/2022

13669/2021

Concorrência

Aberto

Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de
assessoramento para pericias de engenharia, elaboração e adequaç
arquitetura e engenharia, revisão e adequação de planos municipais
supervisão/gerenciamento de obras e serviços públicos municipais, c
Referência – Anexo II que integra esse Edital.

15/02/2022

793/2021

Pregão

Aberto

Registro de Preços para Aquisição de Máquina de fusão de fibra ótic
ferramentas para fusão e teste de fibra ótica e Equipamento de medi
– Otdr., conforme especificações constantes do Termo de Referência

14/02/2022

15316/2021

Pregão

Aberto

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços e g
seguro para veículos e máquinas, conforme Termo de Referência qu
como Anexo II

Aberto

Aquisição de Eletroencefalógrafo de 26 canais, portátil, com peso inf
gramas e que utiliza as mais modernas técnicas de processamento d
Sua instalação é fácil e rápida, sem bateria. Os filtros são totalmente
configuráveis e o sistema inclui medição de impedâncias por softwar
modularizado para uso em redes (Internet e Intranet). Permite sua ut
desktops quanto com notebooks. Equipamento para atender as nece
de Saúde do Município de Cajamar em diversas unidades de Saúde.

Aberto

: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviço de profissionai
visando o fornecimento de profissionais para as unidades de saúde d
Cajamar – SP, pelo período de 12 meses, conforme especificações c
Termo de Referência.

11/02/2022

01/02/2022

389/2022

282/2022

Pregão

Pregão

01/02/2022

14.038/2021 - OC nº 824100801002021OC00063 Pregão

Aberto

Registro de Preço para aquisição de Equipamentos de Segurança In
descartáveis para uso médico hospitalar, enfermagem, odontologia e
da saúde que trabalham nos equipamentos públicos de saúde munic
Direta: unidades básicas de saúde (UBS), unidades de saúde da fam
Melhor em Casa, Central de Ambulância, CAPS, CAPSI, Vigilância e
Secretaria de Saúde e UPA (Unidade de Pronto Atendimento de Jord
o Decreto de Intervenção.

02/02/2022

6.886/2021 - OC nº 824100801002022OC00001 Pregão

Aberto

Ata de Registro de Preços para aquisição de Monitores que serão di
atender a Secretaria de Modernização e Comunicação e a Secretaria
Administração e Gestão do Município de Cajamar.

Aberto

Registro de preços para aquisição de dieta e suplemento alimentar p
gratuita de pacientes residentes em Cajamar cujos casos não foram
Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e para atendimento de
conforme especificações constantes do Termo de Referência

31/01/2022

13.890/2021

Registro de Preços

26/01/2022

09/02/2022

13.522/2021

13.504/2021

Pregão

Concorrência

Aberto

Contratação de empresa técnica especializada na operacionalização
Mamografia junto a UBS - Unidade Básica de Saúde do Polvilho, loc
nº 121 - Polvilho - Cajamar/SP, para atendimento aos pacientes do S
Saúde de Cajamar, visando complementar os serviços de assistênci
Lei nº 8.080/90) na área de diagnóstico por imagem

Suspenso

Contratação de empresa para execução de obras de infraestrutura u
serviços de pavimentação e drenagem – através de fornecimento de
obra e equipamentos pesados; contemplando o acesso da Rua Cam
de Cajamar, conforme Memorial Descritivo

11/12/2021

15.296/2021

Pregão

Aberto

Contratação de empresa especializada no fornecimentode alimentaç
por meio da execução operacional das atividades de pré-preparo, pr
distribuição das refeições, incluindo o fornecimento de todos os gêne
alimentícios e demais insumos não alimentares, logística, supervisão
treinamento, bem como a manutenção preventiva e corretiva dos equ
e a higienização e conservação das áreas envolvidas, com vistas a a
de alimentação escolar das unidades educacionais sob a responsab

12/01/2022

6519/2021

Registro de Preços

Aberto

Registro de preços para aquisição de Materiais para atendimento de
Animal, conforme termo de referência

11/01/2022

10.995/2021

Registro de Preços

Aberto

Registro de preço para eventual e futura aquisição de materiais de u
hospitalar, enfermagem, correlatos (produtos para sáude) para atend
de saúde (UBS), unidades de saúde da família (USF),programa Melh
Ambulancia, CAPS, CAPSI, Vigilância em Saúde e demandas da Se
os equipamentos de saúde sob gestão Municipal).

10/01/2022

14.822/2021

Registro de Preços

Revogada

Registro de preços de aquisição de café, conforme tabela abaixo par
estoque do Almoxarifado Central, por um período de 12 meses

04/01/2022

15.234/2021

Pregão

Suspenso

Contratação de licenciamento de uso temporário de sistema para a m
administração tributária municipal, incluindo implantação, conversão,
suporte, conforme Termo de Referência que integra este Edital como

05/01/2022

14.103/2021

Registro de Preços

Aberto

Registro de Preço para eventual aquisição de mobiliário escolar para
Tecnologia, conforme especificações constantes deste Termo de Re

03/01/2021

9.949/2021

Registro de Preços

Aberto

Registro de preços para aquisição de boné, jaleco, botas e vestuário
secretárias da Administração Municipal, conforme condições, quantid
estabelecidas neste edital

29/12/2021

14266/2021

Pregão

Aberto

Registro de preços para aquisição dos materiais de higiene, descartá
conforme especificações constantes do Termo de Referência.

29/12/2021

14.265/2021

Pregão

Aberto

Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais de
materiais escolares para reposição, materiais de artes, ofício, cursos
atividades e cursos de férias entre outros eventos de diversas Secre
especificações constantes do Termo de Referência

07/01/2022

4990/2021

Pregão

Aberto

Registro de Preços para Aquisição de caixas de cabo de rede para a
Prefeitura do Município de Cajamar.

22/12/2021

4.482/2021

Pregão

Aberto

Aquisição de Servidor, para atender as necessidades do sistema VO
Município de Cajamar.

22/12/2021

11.636/2021

Pregão

Aberto

Registro de preços para contratação de empresa especializada na p
serviços de confecção e fornecimento de diversos tipos de carimbos
especificações, quantidades estimadas e exigências estabelecidas n
Referência, por um período de 12 meses.

23/12/2021

13.482/2021

Pregão

Aberto

Registro de preços para aquisição de aparelhos televisores para uso
Prefeitura do Município de Cajamar

Aberto

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços d
equipamentos multifuncionais, impressoras e scanners, novos, sem
recondicionadas, incluindo manutenção preventiva e corretiva, com f
as peças, partes e componentes necessários, bem como de todos os
etiquetas, tinta, master, ribbons, cartão pvc e os demais materiais de
sulfite, para atender a demanda operacional desta prefeitura, conform
constantes do Termo de Referência.

06/01/2022

9.744/2021

Concorrência

02/02/2022

10818/2021

Pregão

Aberto

Contratação de Empresa Especializada, para a realização de exame
Laboratoriais nas áreas de hematologia, bioquímica, imunologia, mic
oncótica, anatomopatológico, hormônios, urinálise e parasitologia na
mínimas abaixo, conforme especificações constantes neste Anexo I,
do município de Cajamar, bem como de atendimento secundários re
município, através de pregão pelo valor global.

16/12/2021

11.507/2021

Pregão

Aberto

Contratação de licenciamento de uso temporário de sistema para a m
administração tributária municipal, incluindo implantação, conversão,
suporte, conforme Termo de Referência que integra este Edital como

16/12/2021

102/2021

Pregão

Aberto

Registro de Preços para aquisição de Roteadores Mesh para atende
Gabinete da Prefeitura de Cajamar.

13/12/2021

11.386/2021

Pregão

Aberto

execução das obras de pavimentação asfáltica e sistema de drenage
pública: Rua Bernardino de Campos, localizada no Pq. Jaraguá, Dist
Município de Cajamar – SP, conforme projetos apresentados.

15/12/2021

9.398/2021

Pregão

Aberto

Aquisição de equipamento para atender as necessidades da Secretá
(SMS/Cajamar), para unidade de Jordanesia Setor de Fisioterapia, c
Referência

09/12/2021

11.637/2021

Registro de Preços

Aberto

Registro de preços para eventual e futura aquisição de refeições e b
alcoólicas, conforme especificações constantes do Termo de Referê

Aberto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇ
GUARDA, RESGATE, ASSISTÊNCIA MÉDICA VETERINÁRIA, TRA
ANIMAIS EM ABANDONO OU EM ESTADO DE SOLTURA na rodov
município de Cajamar, bem como apreensão de animais de produçã
situados em áreas urbanizadas do município.

Aberto

Contratação de empresa especializada no fornecimento de bens de
natural, potável e não gasosa em galões de 20 litros; garrafas de 500
ml dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de
DNPM e Agencia Nacional de Vigilância garrafas - ANVISA, com ma
validade impressas no rótulo do produto

Aberto

O presente termo de referência tem por finalidade estabelecer as dir
fixar as características técnicas a serem observadas para a execuçã
pavimentação asfáltica e sistema de drenagem, da seguinte via públ
Gilouski, localizada no Distrito de Jordanésia, Município de Cajamar
projetos apresentados.

Aberto

O presente termo de referência tem por finalidade estabelecer as dir
fixar as características técnicas a serem observadas para a execuçã
pavimentação asfáltica e sistema de drenagem, da seguinte via públ
Martins de Freitas, Bairro Pq. Panorama I, Distrito do Polvilho, Munic
SP, conforme projetos apresentados.

10/12/2021

14/12/2021

13/12/2021

08/12/2021

12470/2021

13.766/2021

12.040/2021

12.039/2021

Pregão

Pregão

Pregão

Pregão

03/12/2021

12.891/2021

Pregão

Suspenso

Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de
de resíduos de serviços de saúde dos grupos “A” (A1, A2 - carcaças
pequeno e médio porte - A3, A4 e A5) “B” e “E”, e resíduos químicos
conforme Lei Federal nº 12.305/2010, Lei Estadual 12.300/2006 e Re
358/2005 e nº 316/2002, atendendo às determinações da resolução
de acordo com as especificações deste anexo e demais exigências c
instrumento convocatório do Edital.

02/12/2021

11.479/2021

Pregão

Aberto

Locação de Equipamentos de Informática para atender as Unidades
sala de tecnologia.

03/12/2021

12.808/2021

Pregão

Suspenso

Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de
destinação final de resíduos de serviços de saúde dos grupos “A” (A
carcaças de animais de pequeno e médio porte - A3, A4 e A5) “B” e
resíduos químicos diversos, conforme Lei Federal nº 12.305/2010, Le
12.300/2006 e Resoluções CONAMA nº 358/2005 e nº 316/2002, ate
determinações da resolução ANVISA RDC 222/18, de acordo com a
anexo e demais exigências constantes no instrumento convocatório
permitida a subcon...

02/12/2021

13.786/2021

Pregão

Aberto

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em d
através de locação com fornecimento de todo o material necessário,
montagem/desmontagem e manutenção

Aberto

credenciamento do 02º Prêmio de iniciativas Artísticas e Culturais de
atendimento ao disposto na Lei Federal n° 14.017/2.020, conhecida
na Lei Federal nº 14.036/2.021, Lei Federal nº 14.150/2.021, e no De
10.464/2.020, Decreto Federal nº 10.489/2.020, Decreto Federal nº 1
Federal 10.751/2.021 e no Decreto Municipal nº 6.337/2.020, bem co
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, e, no que coub
8.666/93, e posteriores.

Aberto

Contratação de empresa para aquisição e manutenção de equipame
de pombos domésticos por meio de sistema eletromagnético capaz d
permanência e proliferação dessas aves, compreendendo: mão de o
preparação e limpeza dos locais, manutenção corretiva e preventiva
serem instalados nas Unidades Escolares definidos neste Termo de

Aberto

Contratação de empresa para prestação de serviços de implantação
administração de um sistema informatizado e integrado, com utilizaç
tecnologia RFID de gerenciamento de frota em estabelecimentos cre
São Paulo compreendendo a distribuição de etanol, gasolina (comum
(comum/S-10), para a frota de veículos, conforme Termo de Referên
Edital como Anexo II

19/11/2021

30/11/2021

25/11/2021

13.668/2021

11.030/2021

12.598/2021

Chamamento Público

Pregão

Pregão

24/11/2021

10.702/2021

Pregão

Aberto

Contratação de empresa especializada para prestação de Serviço Te
serviço de 0800, destinado ao tráfego de chamadas entre a rede púb
prédio da Prefeitura Municipal de Cajamar, nas modalidades Fixo, M
distância) para tráfego de voz local e longa distância nacional, confo
especificações constantes deste Termo de Referência, com instalaçã
SIP e ramais DDR, doravante denominado SISTEMA e fornecimento
materiais necessários.

09/12/2021

8359/2021

Concorrência

Aberto

Contratação de empresa especializada em obras de interligação viár
Guaturinho/Anhanguera Lote 02, localizada no Município de Cajama

24/11/2021

11652/2021

Registro de Preços

Aberto

REGISTRO FORMAL DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTUTRA
serem fornecidos à Secretaria Municipal de Educação, do Município
entrega PONTO A PONTO nas Unidades Escolares

12/11/0021

10669/2021

Pregão

Aberto

Aquisição de Eletroencefalógrafo de 26 canais, portátil, com peso inf
gramas e que utiliza as mais modernas técnicas de processamento d
Sua instalação é fácil e rápida, sem bateria. Os filtros são totalmente
configuráveis e o sistema inclui medição de impedâncias por softwar
modularizado para uso em redes (Internet e Intranet). Permite sua ut
desktops quanto com notebooks. Equipamento para atender as nece
de Saúde do Município de Cajamar em diversas unidades de Saúde.

09/11/2021

12.624/2021

Registro de Preços

Suspenso

Registro de Preço para eventual aquisição de mobiliário escolar a se
composição das salas de Tecnologia, conforme especificações cons
Referência.

Aberto

Formação do Cadastro de Fornecedores da PREFEITURA MUNICIP
forneçam tecnologia inseticida a partir de tinta à base de água e micr
de princípios ativos de controle de insetos vetores e enfermidades en
pintura de prédios, com mão de obra inclusa.

Aberto

O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de pe
especializada, visando a prestação de serviços de Instalações Elétric
Energia e Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica (SPDA), co
materiais e mão de obra, a serem executados nos prédios das unida
Municipal de Educação da Prefeitura de Cajamar/SP, as quais dever
e especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABN
execução e aos materiais empregados

08/11/2021

04/11/2021

12517/2021

9878/2021

Chamamento Público

Pregão

23/11/2021

11.763/2021

Chamamento Público

Aberto

formalização de CONTRATO DE GESTÃO com Organização Social
previamente qualificada no âmbito deste município, visando a formaç
fomento e execução de atividades na área de saúde, em especial, G
Pronto Atendimento – UPA 24 horas “Vereador Luiz dos Santos Fari
Alfredo D’ell Vigna nº 253, CEP: 07776-395, Jordanésia, Cajamar/SP
Ambulâncias de Cajamar, situada a Rua Antônio Leme Nunes Galvã
Jordanésia, Cajamar/SP e suas bases descentralizadas, sendo Base

05/11/2021

9235/2021

Registro de Preços

Aberto

Registro de preços para futura e eventual aquisição Produtos Químic
tratamento, manutenção e limpeza das piscinas, conforme especifica
Termo de Referência

08/11/2021

8.975/2021

Convite

Aberto

Aquisição de equipamento necessário para atendimento pré-hospital
Cajamar: INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL, conforme

05/11/2021

5.474/2021

Pregão

Suspenso

Ata de Registro de Preço para futura aquisição de 750 (setecentos e
Maternidade, objetivando realizar ações desta Secretaria voltadas pa
qualidade de vida à mãe e ao bebê em vulnerabilidade social, confor
quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

04/11/2021

11659/2021

Pregão

Aberto

O presente Termo de Referência tem como objeto solicitar a aquisiçã
mil) cestas básicas. Forma de Contratação: Ata de Registro de Preço
(doze) meses..

22/11/2021

11.442/2021

Concorrência

Aberto

Contratação de empresa especializada em Projeto Funcional de Imp
dispositivos de tráfego ao longo da Avenida Tenente Marques, no mu
conforme Memorial Descritivo.

10/11/2021

9778/2020

Pregão

Aberto

Aquisição de equipamentos médicos hospitalares para atender as ne
secretaria municipal de saúde (sms/cajamar) e suas unidades.

27/10/2021

4259/2021

Registro de Preços

Aberto

Registro de preços para fornecimentos de equipamentos para evento
conforme especificações constantes do Termo de Referência

26/10/2021

8044/2021

Registro de Preços

Aberto

Registro de Preço para eventual aquisição de mobiliário escolar, con
especificações constantes deste Termo de Referência

25/10/2021

7763/2020

Pregão

Aberto

Aquisição de veículos sendo uma Pick UP - Caminhonete 4x4 diesel
ÔRGANICA - VO), e um Furgão Adapitado definido como (UNIDADE
aquisição de um CONJUNTO DE COMBATE A INCÊNDIO PARA PI
II

21/10/2021

3.160/2021

Pregão

Aberto

Registro de Preços para Aquisição de materiais de rede diversos par
da Prefeitura do Município de Cajamar, conforme Anexo I – TERMO

19/10/2021

8.568/2021

Pregão

Aberto

Aquisição de equipamentos e materiais permanentes odontológicos
atendimentos dos consultórios odontológicos das unidades básicas d
unidades de saúde da família (USF). A aquisição dos materiais terá a
reposição de equipamentos baixados (inservíveis), composição de n
(cadeiras odontológicas) e equipamentos para reserva técnica.

18/10/2021

4.004/2021

Pregão

Aberto

Aquisição de equipamentos médicos hospitalares para atender as ne
secretaria municipal de saúde mediante a emenda 07636.169000/11

22/10/2021

11.744/2021

Registro de Preços

Aberto

Registro de Preço para eventual aquisição de DISPLAY INTERATIVO
PROSPECÇÃO DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA a ser usado na comp
conforme especificações constantes deste Termo de Referência.

15/10/2021

11185/2021

Registro de Preços

Suspenso

Registro de Preço para eventual aquisição de mobiliário escolar a se
composição das salas de Tecnologia, conforme especificações cons
Referência.

05/10/2021

10.968/2021

Pregão

Aberto

Contratação de empresa para prestação de serviços de implantação
sistema informatizado para administração de valores do auxílio às fa
integrantes do Programa Família Cajamar que estejam em situação
que atenderem aos requisitos previstos na legislação, por meio da ut
cartões com chip em estabelecimentos credenciados enquadrados c
pequena ou média empresa do ramo de alimentação, refeição, farmá
pessoal, vestuário, calçado e material escolar, por meio da Secretari

14/10/2021

10841/2021

Concorrência

Aberto

Contratação de empresa especializada em obras de infraestrutura ur
realização de obras de pavimentação/duplicação da Avenida José M
conforme Memorial Descritivo.

23/09/2021

10012/2021

Registro de Preços

Aberto

Registro de preços para futura e eventual aquisição e instalação de a
Playground, conforme especificações constantes do Termo de Refer

24/09/2021

1.767/2021

Pregão

Aberto

Execução de obras de pavimentação e drenagem nas Vias: Rua Ava
– Cajamar SP e Rua Giovanna Sampognna Minichillo – Cajamar SP

22/09/2021

7739/2021

Pregão

Aberto

Contratação de empresa para emissão de carnês de IPTU, ISS e Bo
municipais, conforme Termo de Referência

23/09/2021

11629/2020

Pregão

Aberto

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços d
equipamentos para atendimento dos serviços a serem executados, c
Referência que integra este Edital como Anexo II

04/10/2021

7648/2021

Concorrência

Suspenso

Outorga de concessão para prestação de serviços de implantação, o
manutenção e gerenciamento do sistema de estacionamento rotativo
de Cajamar, com sistema de gerenciamento e emissão de tíquetes e
estacionamento e ainda inserção via telefonia celular, através da util
sistemas informatizados, conforme as especificações técnicas do Te

13/09/2021

6.969/2021

Pregão

Aberto

Executar obras e serviços relativos à Infraestrutura Urbana através d
pavimentação asfáltica e sistema de drenagem de águas pluviais. Ru
Distrito de Jordanésia, Município de Cajamar – SP, conforme projeto

Aberto

O objeto do presente processo é o REGISTRO FORMAL DE PREÇO
AQUISIÇÃO DE LIVROS – TÍTULOS CLÁSSICOS a serem a fornec
de Educação do MUNICÍPIO DE CAJAMAR, destinados para amplia
de Aprendizagem nas Unidades Escolares da Rede Municipal de En
especificações do Termo de Referência.

08/09/2021

5.146/2021

Pregão

28/09/2021

8005/2021

Concorrência

Aberto

Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia p
implantação, operação e manutenção dos serviços de monitorament
fiscalização automática de trânsito, por intermédio de equipamentos
conforme especificações técnicas e demais anexos que fazem parte
Edital

27/08/2021

3999/2021

Pregão

Aberto

Aquisição de equipamentos médicos hospitalares para atender as ne
secretaria municipal de saúde (sms/cajamar) e suas unidades.

01/09/2021

7736/2021

Registro de Preços

Aberto

Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais imp
as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS/C
especificações constantes do Termo de Referência

13/09/2021

8035/2021

Pregão

Aberto

Contratação de clinicas Médica Especializada na prestação de serviç
de Reabilitação Fisioterápica, TO - Terapia Ocupacional e fonoaudio
pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS do Município

31/08/2021

9002-2021

Registro de Preços

Aberto

Registro de preços de material esportivo e premiação esportiva, utiliz
Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Eventos e Lazer, conform
constantes do Termo de Referência

21/09/2021

8224/2021

Concorrência

Aberto

Contratação de empresa para prestação de serviços de controle, ope
fiscalização de portarias e edifícios, com a efetiva cobertura dos pos
nos locais especificados na relação de postos e locais, conforme Ter

20/09/2021

8511/2021

Concorrência

Aberto

Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de
Municipais de Cajamar, visando à obtenção de adequadas condiçõe
higiene, com disponibilização de mão de obra, saneantes domissanit
equipamentos, nos bairros do Polvilho e Jordanésia coordenadas pe
de Cultura, Esporte, Lazer e Eventos., conforme Termo de Referênc

02/09/2021

7.186/2021

Pregão

Aberto

Registro de preços de insumos para fornecimento de insumos/mater
construção civil em geral, conforme especificações constantes do Te

Aberto

Registro de preço para futura aquisiçao na prestação de serviços de
sanitário integrado no combate de vetores e pragas urbanas, englob
desratização, desinsetização, descupinização, em todas as áreas int
externas, das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de C
Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Saúde

Aberto

Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de trei
assessoria e consultoria fiscal e tributária destinada à Secretária Mun
Fazenda, para atuar em assuntos relacionados à gestão tributária m
de fiscalização, especialmente em relação ao ISSQN, conforme Term
integra este Edital como Anexo II

30/08/2021

30/08/2021

7199/2021

8036/2021

Pregão

Pregão

03/09/2021

3.683/9021

Pregão

Aberto

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços d
guarda, resgate, assistência médica veterinária, transporte e possíve
animais em abandono ou em estado de soltura, conforme Termo de
este Edital como Anexo II

19/08/2021

11.656/2020

Pregão

Aberto

Registro de preço para aquisição de insumos e materiais para utiliza
procedimentos odontológicos das Unidades de Saúde da Família e U
Saúde do município de Cajamar, conforme especificações constante
Referência

03/09/2021

7030/2021

Concorrência

Aberto

Contratação de empresa especializada na área da construção civil, c
serviço de infraestrutura urbana – Travessia do Ribeirão dos Cristais
Memorial Descritivo.

03/09/2021

7985/2021

Concorrência

Revogada

Contratação de empresa especializada em obras de infraestrutura ur
realização de obras de pavimentação/duplicação da Avenida José M
conforme Memorial Descritivo.

10/09/2021

7984/2021

Pregão

Aberto

Contratação de empresa para para execução de pavimentação asfál
drenagem, das seguintes vias públicas: Rua Manoel Gregório Sobrin
Dantas de Oliveira - Jardim Santana – Cajamar/SP, conforme termo

12/08/2021

5722/2021

Pregão

Aberto

Contratação de empresa para prestação de serviços para oferecer c
avançada e de alta tecnologia e qualidade de rede fechada 4G / LTE

03/11/2021

7.266/2021

Concorrência

Aberto

Contratação de empresa visando à prestação de serviços de assess
comunicação e imprensa, media training e clipping eletrônico de notí
órgãos setoriais da Administração Municipal, sob a coordenação da
Modernização e Comunicação da Prefeitura Municipal de Cajamar.

09/08/2021

5.625/2021

Pregão

Aberto

Registro de preço para eventual e futura aquisição de Medicamentos
cães e gatos na UBS Animal.

Aberto

Contratação de serviço especializado em procedimento cirúrgico de
(castração) realizados com anestesia seguindo a legislação do CRM
(microchipagem) de animais de pequeno porte, cães e gatos de amb
fornecimento de materiais e equipamentos. A quantidade deve ser d
cirurgias, sendo destas 2000 (dois mil) cães e 3000 (três mil) gatos d
a serem realizados por um período de 12 meses e de 5000 (cinco m
microchip, conforme Termo de Referência que integra este Edital com

06/08/2021

6.087/2021

Pregão

02/08/2021

04/08/2021

6133/2021

2.241/2021

Pregão

Pregão

Aberto

Registro de Preços para Aquisição de Medicamentos para uso em at
EMERGÊNCIA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE e tamb
Pronto Atendimento de Jordanésia), conforme especificações consta
Referência.

Aberto

Contratação de Pessoa Jurídica Especializada na Prestação de Serv
Engenharia do Trabalho para atender as Normas Regulamentadoras
NR7, NR9, bem como elaboração do Laudo Técnico das Condições
– LTCAT, com ênfase nas NR15 e NR16, elaboração do Perfil Profis
Previdenciário-PPP e atendimento aos afastamentos dispostos nas L
64/05, 168/18, 190/20, e Decretos 4793/2013 e 6011/2019, conforme

17/08/2021

3.401/2021

Pregão

Aberto

Registro de Preços, visando a aquisição de Kit’s Higiene Pessoal, ob
realizar ações desta Secretaria voltadas para ações da política públic
assistência social, conforme condições, quantidades e exigências, co
TERMO DE REFERÊNCIA.

27/07/2021

1080/2021

Pregão

Aberto

Contratação de empresa especializada para reforma e adequação da
Mendonça e Emeb Eliseu Gomes

22/07/2021

5.260/2021

Pregão

Aberto

Registro de preços para eventual e futura aquisição de refeições e b
alcoólicas, conforme especificações constantes do Termo de Referê

27/07/2021

7.079/2020

Pregão

Aberto

aquisição de produtos mobiliários especificados no presente Termo d
objetivando equipar o Centro Dia do Idoso.

20/07/2021

1199/2021

Pregão

Aberto

Contratação de empresa especializada em transporte de passageiro
veículos com condutor, combustível e manutenção, conforme Termo
integra este Edital como Anexo II.

10/08/2021

3.644/2021

Pregão

Aberto

Contratação de empresa para para execução de Pavimentação e Dr
de referencia

19/07/2021

6.109/2021

Pregão

Aberto

Registro de preços para eventual e futura aquisição de teste rápido d
Covid-19 Swab nasofaríngeo (imunoensaio cromatográfico rápido pa
qualitativa de antigenos do sars-cov-2 em amostras nasofaríngea) pa
equipamentos Municipais da Saúde que atendem a demanda de Cov

16/07/2021

6563/2021

Registro de Preços

Aberto

Registro de preço para aquisição de TÊNIS e MEIA para composição
Escolar, para todos os alunos da Rede Municipal de Ensino, para os
2022, conforme especificações constantes do Termo de Referência.

18/08/2021

13/07/2021

7392/2021

5.172/2021

Concorrência

Pregão

Aberto

Prestação de serviço de publicidade para realização de atividades in
possibilite o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a
execução interna, a intermediação e a supervisão da execução exter
distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgaçã

Aberto

Contratação de empresa para executar obras e serviços relativos à I
Urbana através de serviços de pavimentação asfáltica e sistema de d
pluviais das seguintes vias públicas: Rua Luiz Magri, Rua Emília Mag
localizada nos Bairros Jd. Jurupari e Bosque do Sol, Distrito do Polvi
Cajamar – SP

13/07/2021

3.911/2021

Pregão

Aberto

Executar obras e serviços relativos a Infraestrutura Urbana através d
pavimentação e sistema de drenagem de águas pluviais. Trecho da
Cristais. (conforme croqui de localização em projeto).Localizada no D
Jordanésia - Município de Cajamar / SP

14/07/2021

6.477/2021

Pregão

Suspenso

Prestação de serviços de controle, operação e fiscalização de portar
edifícios, com a efetiva cobertura dos postos designados, nos locais
relação de postos e locais que constitui o Anexo I.2 deste Termo de

12/07/2021

9.356/2020

Pregão

Aberto

Execução das obras de pavimentação e recapeamento asfáltico nas
e Cerquilho, ambas localizadas no Distrito do Polvilho – Município de

Aberto

Registro de Preços, visando a aquisição de Kit’s Limpeza, objetivand
ações desta Secretaria voltadas para Serviço de Proteção em Situaç
Pública e de Emergências, conforme condições, quantidades e exigê
Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA

Aberto

Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais de
hospitalar, enfermagem, correlatos (produtos para saúde) para atend
de saúde (UBS), unidades de saúde da família (USF), programa Mel
Ambulância, CAPS, CAPSI, Vigilância em Saúde e demandas da Se
os equipamentos de saúde sob gestão Municipal), conforme especifi
Termo de Referência

Revogada

Seleção pública de entidade de direito privado, sem fins lucrativos, q
Organização Social de Saúde -OSS, pelo Poder Executivo do Munic
termos da Lei Municipal nº 1.186/2.005 (alterada pela Lei nº 1199/20
CHAMAMENTO PÚBLICO, tipo MELHOR PROPOSTA - TÉCNICA E
CONTRATO DE GESTÃO visando o GERENCIAMENTO, OPERACI
ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NA UPA 24 HORA
FARIA - CAJAMAR – SP, de modo a assegurar assistência universa

12/07/2021

08/07/2021

30/07/2021

10286/2020

4828/2021

6.980/2021

Registro de Preços

Registro de Preços

Chamamento Público

07/07/2021

3629/2021

Pregão

Aberto

: Registro de preços visando a contratação de empresa especializad
engenharia para fornecimento e colocação de gabiões, arrimos, cana
e demais obras geotécnicas no Município de Cajamar - SP, conforme
REFERÊNCIA.

02/07/2021

5.413/2021

Pregão

Aberto

Locação de Equipamentos de Informática para atender a Secretaria
Educação do Município de Cajamar.

Aberto

Contratação de empresa especializada em execução de obras e serv
Infraestrutura Urbana através de serviços de pavimentação Asfáltica
– Rua Dos Colibrís; Rua Águias; Rua dos Cisnes; rua Pintassilgos, R
Vielas (Trecho 01 e 02), conforme Termo de Referência que integra
II.

Aberto

Executar obras e serviços relativos à Infraestrutura Urbana através d
pavimentação asfáltica e sistema de drenagem de águas pluviais. Es
(trecho), Ruas Areiópolis e Areias, localizadas no Bairro denominado
Município de Cajamar – SP

05/07/2021

02/07/2021

4.286/2021

3.643/2021

Pregão

Pregão

01/07/2021

10.324/2020

Pregão

Aberto

Contratação de empresa de consultoria para elaborar a revisão e atu
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos – PMG
Lei Municipal nº 1.632 de 2016, compreendendo: conjunto de ações
de soluções para o gerenciamento de resíduos sólidos, de forma a c
dimensões política, econômica, ambiental, cultural, social e histórica
social e sob a premissa do Desenvolvimento Sustentável, de acordo
estabelecidas neste Termo de Referência.

23/06/2021

3309/2021

Pregão

Aberto

AQUSIÇÃO DE MOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
(SMS/CAJAMAR), SETOR ATENÇÃO PRIMARIA, conforme Anexo I

30/06/2021

8151/2020

Pregão

Aberto

Registro de Preços para Aquisição de Rack’s e demais acessórios p
atender as Secretarias do Município de Cajamar, conforme especific
Termo de Referência.

02/07/2021

6.563/2020

Pregão

Aberto

AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSID
(SMS/CAJAMAR), PARA UNIDADE DO UBSF PORTAL, conforme A

01/07/2021

4.737/2021

Pregão

Aberto

Aquisição de Medicamentos para uso e distribuição gratuita nas Unid
Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF). adoção do Sis
Preços, conforme Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA.

Aberto

Contratação de empresa especializada em execução de implantação
drenagem e pavimentação, para implantação da referida obra na Ru
Bairro Bosque do Sol - polvilho, conforme Termo de Referência que
como Anexo II.

28/06/2021

3.716/2021

Pregão

28/06/2021

4.154/2021

Pregão

Aberto

Executar obras e serviços relativos a Infraestrutura Urbana através d
pavimentação Asfáltica e implantação de rede de Drenagem. Estrada
– Trecho próximo a “EMEB Arnaldo Correia” – Ponunduva – Cajama

24/06/2021

3704/2021

Pregão

Suspenso

Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia p
operação e manutenção dos serviços de monitoramento eletrônico e
automática de trânsito, por intermédio de equipamentos e sistemas,
Referência que integra este Edital como Anexo II.

25/06/2021

3.161/2021

Registro de Preços

Aberto

Registro de Preços para Aquisição de dispositivos e acessórios para
da Secretaria de Modernização e Comunicação do Município de Caja
especificações constantes do Termo de Referência.

13/07/2021

3862/2021

Concorrência

Aberto

Contratação de empresa especializada para construção de escola, c
na Bairro do Guaturinho – Cajamar/SP, conforme Termo de Referên

21/06/2021

2.420/2021

Registro de Preços

Aberto

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializad
agendamento sistematizado de viagens corporativas (Passagens aé
conforme Termo de Referência que integra este Edital como Anexo I

03/11/2021

5.903/2021

Concorrência

Aberto

Contratar empresa especializada para a prestação de serviços de ge
preventiva e corretiva, ampliação e melhorias no parque de ativos de
Pública no Município de Cajamar, com fornecimento de software de
incluindo os serviços de modernização e eficientização de vias e pra
circulação de pessoas e trânsito, modernização e eficientização de lo
insuficiência do sistema de iluminação, ampliação do Sistema de Ilum
com o atendimento da demanda reprimida, manutenção preventiva,

08/06/2021

6.471/2021

Registro de Preços

Aberto

: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviço de profissionai
visando o fornecimento de profissionais para as unidades de saúde d
Cajamar – SP, conforme especificações constantes do Termo de Re

16/06/2021

3.162/2021

Registro de Preços

Aberto

Registro de preços de aparelhos telefônico com tecnologia VOIP par
Secretarias do Município de Cajamar, conforme especificações cons
Referência.

15/06/2021

2.517/2021

Pregão

Aberto

Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Serviços Técnico
para Secretaria Municipal de Educação de Cajamar / SP, para treina
e gerenciamento in loco na Secretaria Municipal de Educação dos pr
ao MEC, FNDE, SIMEC, SIGARP, conforme especificações constan

02/06/2021

11.022/2020

Pregão

Encerrada

Registro de preços para eventual e futura aquisição de gás liquefeito
contido em recipiente transportável, com capacidade nominal de 13K

10/06/2021

14/06/2021

26/05/2021

07/01/2022

1715/2021

9966/2019

2.917/2021

11.411/2020

Pregão

Chamamento Público

Pregão

Pregão

Encerrada

Contratação de empresa especializada para serviços de engenharia
viária nas vias Públicas do Município de Cajamar/SP, no regime de e
preços unitários, compreendendo o fornecimento de todos os materia
execução de todos os serviços, conforme Termo de Referência que
como Anexo II

Aberto

Credenciamento de instituição financeira pública ou privada para a p
serviços bancários de arrecadação e tributos, impostos, taxas, dívida
receitas públicas devidas à municipalidade, por meio de DAM, em pa
suas agências, com prestação de contas por meio eletrônico dos val

Encerrada

Contratação de empresa especializada em Contrato de Agente Integ
Estágio (não obrigatório) de Ensino Médio e Superior, para operacion
contratação de estagiários através de processo seletivo, visando o d
atividades para promoção da integração no mercado de trabalho, no
11.788/2008, Lei Complementar 61/2005 alterada pela Lei Complem
Complementar 131/2011, conforme Termo de Referência que integra

Suspenso

Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especi
informática, sob a forma de licenciamento de uso, para a utilização d
sistemas de gestão administrativa e financeira, compreendendo impl
conversão de dados e treinamento de usuários), suporte técnico men
de Referência que integra este Edital como Anexo II

21/05/2021

5.319/2021

Chamamento Público

Aberto

Constitui objeto do presente Edital de Chamada Pública a convocaçã
distribuidores de livros paradidáticos com kits de robótica educaciona
análise e seleção de materiais para serem utilizados em projetos de
tecnológica aos alunos da educação infantil e ensino fundamental da
ensino de Cajamar

13/05/2021

3.645/2021

Pregão

Encerrada

Contratação de empresa para prestação de serviço de rastreamento
online dos veículos da frota municipal, com fornecimento dos equipa
conforme Termo de Referência que integra este Edital como Anexo I

12/05/2021

3930/2021

Registro de Preços

Encerrada

Registro de preços de KIT DE SATINIZAÇÃO INDIVIDUAL, conform
referência, que serão distribuídos PONTO A PONTO aos alunos da R
Ensino, para o ano de 2021, conforme especificações constantes no

Encerrada

Contratação de empresa especializada para execução de obras de I
Recapeamento de Vias Públicas urbanas na Rua Milck Félix; Franca
Tavares – Ambas localizadas no Parque Panorama, Distrito do Polvi
Cajamar/SP

10/05/2021

9.877/2021

Pregão

06/05/2021

11.597/2020

Registro de Preços

Encerrada

Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa e
fornecimento de Teste Rápido, visando atender às necessidades da
destinada para força tarefa do coronavírus (covid-19), no Município d
conforme especificações do item descritos no Temo de Referência –

07/05/2021

6843/2020

Pregão

Encerrada

Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia d
fornecimento e instalação de defensa metálicas, conforme Termo de
integra este Edital como Anexo II

25/05/2021

3861/2021

Concorrência

Aberto

Contratação de empresa especializada para construção de Escola F
salas de aulas na Rua dos Flox – Portal dos Ipês – Cajamar/SP, con
Referência

21/05/2021

3.928/2021

Concorrência

Aberto

Contratação de empresa especializada para construção do Campus
Logística de Cajamar, conforme Termo de Referência.

24/05/2021

3860/2021

Concorrência

Aberto

Contratação de empresa especializada para construção de Creche, c
na Rua dos Flox – Portal dos Ipês – Cajamar/SP, conforme Termo d

16/04/2021

4.607/2020

Pregão

Encerrada

Pelo presente, encaminhamos a Vossa Excelência para devidas prov
aquisição de equipamentos odontológicos permanentes para utilizaç
odontológicos das Unidades Básicas de Saúde e Unidades da Saúde
especifico para a implantação do CEO (Centro de Especialidades Od
na Av. das Jurutis nº 385 – Parque Paraíso – Polvilho.

28/04/2021

364/2021

Pregão

Encerrada

Contratação de empresa especializada em serviços de Moto-frete pa
de pequenas cargas por meio de motoboys, conforme Termo de Ref
Edital como Anexo II.

28/04/2021

1655/2021

Pregão

Encerrada

Contratação de empresa para prestação de serviço para execução d
esgotamentos sanitários, através de fossas sépticas e poços absorve
Termo de Referência que integra este Edital como Anexo II

Encerrada

Aquisição de equipamentos médicos hospitalares e odontológicos at
Parlamentar registrada sob Proposta nº 001/20201/002123/2017, con
Secretaria do estado da Saúde (SES/CGOF) , oriunda do Ministério
Unidade de Pronto Atendimento - UPA.

Encerrada

Contratação de empresa especializada em limpeza e lavagem por hi
sarjetas, calçadas de vias e praças municipais. A coleta e transporte
resultantes dessas atividades são de responsabilidade da contratada
deverão ser executados em estrita observância as especificações e
técnicos constantes no Termo de Referência que integra este Edital

13/04/2021

30/04/2021

2.071/2018

3.875/2021

Pregão

Tomada de Preços

23/04/2021

2.552/2021

Registro de Preços

Encerrada

Registro de preços para futura e eventual Aquisição de luvas descar
uso médico hospitalar para atender unidades básicas de saúde (UBS
da família (USF), programa Melhor em Casa, Central de Ambulância
e demandas da Secretaria de Saúde, conforme Anexo I – TERMO D

22/04/2021

8783/2020

Registro de Preços

Encerrada

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializad
instalação de Estrutura com Tubo Galvanizado de Letreiro com Logo
CAJAMAR”, conforme Termo de Referência que integra este Edital c

17/06/2021

1.204/2021

Registro de Preços

Aberto

Registro de Preços para prestação de serviços de Locação de Cabin
Portáteis, para apoio, à infraestrutura de eventos geridos por todas a
Municipais, conforme especificações constantes do Termo de Referê

28/05/2021

4023/2021

Registro de Preços

Revogada

Registro de preços para prestação de serviços de profissionais na ár
visando o fornecimento de profissionais para as unidades de saúde d
Cajamar, conforme Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA

Revogada

prestação de serviços de implantação, operação, manutenção e gere
sistema de estacionamento rotativo público no município de Cajamar
gerenciamento e emissão de tíquetes eletrônicos de estacionamento
via telefonia celular, através da utilização de sistemas informatizados
descrito neste Edital e seus anexos.

17/05/2021

11.179/2020

Concorrência

15/04/2021

2321/2021

Pregão

Encerrada

Contratação de empresa especializada na execução dos trabalhos d
reforma, recomposição, manutenção e conservação do sistema de D
Pluviais, guias, sarjetas e passeios em diversos locais do Município d
fornecimento de material e mão de obra especializada, conforme Ter
integra este Edital como anexo I

16/04/2021

3282/2021

Pregão

Encerrada

Contratação de empresa especializada no fornecimento e aplicação
– CBUQ, para recuperação de pavimento asfáltico - Tapa Buraco em
Município de Cajamar, conforme Termo de Referência que integra es

19/04/2021

7517/2020

Pregão

Encerrada

Contratação de empresa especializada para fornecimento de platafo
online para atender os fluxos de licenciamento ambiental, conforme T
que integra este Edital como Anexo II.

19/05/2021

10.399/2020

Concorrência

Aberto

Prestação de serviço de publicidade para realização de atividades in
possibilite o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a
execução interna, a intermediação e a supervisão da execução exter
distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgaçã

14/04/2021

4923/2020

Pregão

Encerrada

Contratação de empresa para construção de contenção/muro de arri
terreno do Hospital Regional do Distrito do Polvilho, conforme Memo
integra este Edital como Anexo I.

06/05/2021

10.790/2020

Concorrência

Revogada

Contratar empresa especializada para a prestação de serviços de ge
preventiva e corretiva, ampliação e melhorias no parque de ativos de
Pública no Município de Cajamar, com fornecimento de software de
incluindo os serviços de modernização e eficientização de vias e pra
circulação de pessoas e trânsito, modernização e eficientização de lo
insuficiência do sistema de iluminação, ampliação do Sistema de Ilum
com o atendimento da demanda reprimida, manutenção preventiva,

01/04/2021

3.765/2021

Registro de Preços

Encerrada

Registro de preços para prestação de serviços de profissionais na ár
visando o fornecimento de profissionais para as unidades de saúde d
Cajamar, conforme especificações constantes do Termo de Referênc

08/04/2021

2.438/2021

Pregão

Encerrada

Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de Fita Reagente
Monitor Compatível, para atender os pacientes insulínico-dependent
UBS’s e PSF’s do município de Cajamar bem como o uso interno no
equipamentos de Saúde Municipal e campanhas que necessitam do
termo de Referência.

26/05/2021

8.417/2020

Pregão

Encerrada

Contratação de empresa para adequação das instalações do Sistem
Incêndio de todas as unidades de atendimento à saúde, conforme Te
integra este Edital como anexo

16/03/2021

11.603/2020

Registro de Preços

Encerrada

REGISTRO DE PREÇOS para execução de revitalização de praças
existentes no MUNICIPIO DE CAJAMAR, conforme Termo de Referê
como Anexo II

16/03/2021

8.153/2020

Registro de Preços

Encerrada

Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa p
dispositivos móveis portáteis, para atender as Secretarias do Municíp
conforme Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA

17/03/2021

1.394/2021

Registro de Preços

Encerrada

Registro de Preços para execução de serviços de manutenções prev
de instalações prediais em Unidades da Prefeitura Municipal de Caja
de Referência que integra este Edital como Anexo II

15/03/2021

2180/2021

Pregão

Encerrada

Aquisição de Equipamentos de Tecnologia para atender a Secretaria
Planejamento, Administração e Gestão do Município de Cajamar, co
TERMO DE REFERÊNCIA

Encerrada

Registro de preços para a eventual contratação de empresa para o f
equipamentos fotográficos, de filmagem e acessórios para atender a
secretaria de modernização e comunicação em diversos projetos cul
educacionais, administrativos, eventos, entre outros, conforme espec
do Termo de Referência

04/03/2021

167/2021

Registro de Preços

01/03/2021

8.805/2020

Registro de Preços

Encerrada

Registro de preços para aquisição de equipamentos permanentes (e
academia ao ar livre), conforme especificações constantes do Termo

23/02/2021

994/2021

Registro de Preços

Encerrada

Registro de preços para eventual e futura aquisição de refeições e b
alcoólicas, conforme especificações constantes do Termo de Referê

10/05/2021

8.824/2020

Pregão

Encerrada

Contratação de empresa para locação de veículos com motorista e m
o transporte municipal e intermunicipal de estudantes de cursos de n
superior, conforme Termo de Referência que integra este Edital com

10/02/2021

8.558/2020

Registro de Preços

Encerrada

Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa e
fornecimento de cestas básicas, conforme especificações dos itens d
Referência – Anexo II

Encerrada

Contratação de empresa para a adequação das instalações do Siste
Incêndio de todos os prédios das unidades escolares da rede munici
seguindo os projetos que serão fornecidos pela Prefeitura Municipal
entrega final do AVCB e CLCB sendo de responsabilidade da Contra
Referência que integra este Edital como Anexo II.

04/02/2021

92/2021

Pregão

01/02/2021

4.615/2020

Pregão

Encerrada

Contratação de serviços especializados na área de Tecnologia da In
visando o atendimento das necessidades da SMC-Secretaria de Mod
Comunicação, assim como a plataforma de métricas, controle e gere
Termo de Referência que integra este Edital como Anexo II

29/01/2021

9.232/2020

Pregão

Encerrada

Aquisição de Equipamentos de Tecnologia para atender a Secretaria
Planejamento, Administração e Gestão do Município de Cajamar, co
integra este Edital;

02/02/2021

11.551/2020

Pregão

Encerrada

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços con
transporte escolar de estudantes da rede pública de ensino do Munic
conforme Termo de Referência que integra este Edital como Anexo I

Encerrada

Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais de
insumos para atender unidades básicas de saúde (UBS), programa d
(PSF) e programa melhor em casa, conforme especificações dos iten
Referência – Anexo II

Encerrada

Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais de
insumos para atender unidades básicas de saúde (UBS), programa d
(PSF) e programa melhor em casa, conforme especificações dos iten
Referência – Anexo II.

22/01/2021

22/01/2021

10.409/2020

10.409/2020

Registro de Preços

Registro de Preços

22/02/2021

9124/2020

Registro de Preços

Encerrada

Registro de preços para futura aquisição de materiais agregados, co
Pedra Britada nº 1, 2, 3 e 4, Pedra rachão D= 10 a 15 cm, Pedrisco L
Corrida, conforme especificações constantes do Termo de Referênci

25/01/2021

8.583/2020

Registro de Preços

Encerrada

Registro de preços para futura e eventual aquisição de aparelho tele
tecnologia VOIP para atender as Secretarias do Município de Cajam

19/01/2021

11.358/2020

Registro de Preços

Encerrada

Registro de preços para eventual e futura aquisição de café e açúcar
de referência – Anexo II.

15/02/2021

10.397/2020

Registro de Preços

Encerrada

Registro de preços para a eventual contratação de empresa para a p
serviços de materiais e utensílios de cerimonial, para atender as nec
divisão de cerimonial da prefeitura de Cajamar em cerimonias e even

Encerrada

Registro de preços para a eventual contratação de empresa para a p
serviços de confecção de impressos gráficos, para atender as neces
secretaria de modernização e comunicação em diversos projetos cul
educacionais, administrativos, entre outros

13/01/2021

10398/2020

Registro de Preços

12/01/2021

11469/2020

Registro de Preços

Encerrada

REGISTRO FORMAL DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTUTRA
serem fornecidos à Secretaria Municipal de Educação, do Município
entrega PONTO A PONTO nas Unidades Escolares, destinado para
Municipal de Ensino de Cajamar, conforme especificações constante
Referência

11/01/2021

8083/2020

Chamamento Público

Encerrada

Chamada Pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultu
Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nac
Escolar - PNAE

07/01/2021

10.923/2020

Registro de Preços

Encerrada

Registro de preços para aquisição dos materiais de higiene, descartá
conforme especificações constantes do Termo de Referência

08/01/2021

10.746/2020

Registro de Preços

Encerrada

Registro de Preços para Eventual e Futura Aquisição de mochilas es
que compreende a embalagem, o transporte e a entrega ponto a pon
especificações constantes do Termo de Referência

Encerrada

Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais de
materiais escolares para reposição, materiais de artes, ofício, cursos
atividades e cursos de férias entre outros eventos de diversas Direto
especificações constantes do Termo de Referência.

06/01/2021

10804/2020

Registro de Preços

08/01/2021

5400/2020

Pregão

Encerrada

Aquisição de 01 (um) automóvel tipo veículo utilitário com 7 (sete) lu
potência mínima 1.4 Flex, na cor branca, zero km, tapetes e todos os
mínimos obrigatórios, conforme legislação em vigor. Garantia mínima
meses, sem limite de quilometragem, conforme condições, quantidad
estabelecidas, conforme ANEXO I que integra este Edital.

07/01/2021

5504/2020

Pregão

Encerrada

Aquisição de veículos para atender as necessidades da Secretaria M
(SMS/Cajamar), provenientes de Emenda Parlamentar registrada so
07636.169000/1200-4, oriunda do Ministério da Saúde

06/01/2021

4780/2020

Pregão

Encerrada

Aquisição de automóvel tipo van, com 16 lugares, cor branca, zero k
transporte de idoso, que frequentam as atividades da Secretaria Mun
Desenvolvimento Social

05/01/2021

3788/2020

Pregão

Encerrada

Aquisição de equipamentos médicos hospitalares, odontológicos, de
mobiliários através da Emenda Parlamentar registrada sob Proposta
07636.169000/1160-08, oriunda do Ministério da Saúde e destinada
equipamentos para UBS’s e PSF’s

14/01/2021

10652/2020

Concorrência

Encerrada

Contratação de empresa especializada para serviços de: Recuperaç
não Pavimentadas e manutenção e Limpeza de bocas de lobo/bueiro
encostas, córregos e rios.

28/12/2020

8643/2020

Registro de Preços

Encerrada

Registro formal de preços para eventual e futura aquisição de medic
Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Saúde da Família e també
Processos Judiciais.

23/12/2020

10181/2020

Pregão

Encerrada

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços d
veículos automotores e motocicletas para atender a demanda operac
do Município de Cajamar, conforme Termo de Referência que integra
II

23/12/2020

5.879/2020

Pregão

Encerrada

Contratação de empresa para execução de obras de Infraestrutura U
Asfáltico, na Rua Carlos de Souza Maciel (trecho) – Bairro dos Ipês –
Polvilho, conforme Memorial Descritivo que integra este Edital como

Encerrada

Contratação de empresa para execução de obras de Infraestrutura U
Asfáltico e Serviços Complementares na Av. Angelo Muriano e Taub
– Distrito do Polvilho – Cajamar/SP, conforme Memorial Descritivo qu
Edital como Anexo I.

Encerrada

Contratação de empresa para execução de Infraestrutura Urbana, R
Asfáltico, na Rua Gilberto Carvalho (trecho da Rua Zoaldo de Campo
Paulista). Rua Milck Félix (trecho da João de Morais Tavares até Gilb
conforme Memorial Descritivo que integra este Edital como anexo I.

23/12/2020

22/12/2020

5878/2020

5877/2020

Pregão

Pregão

10/12/2020

6028/2020

Pregão

Encerrada

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços d
obras de Pavimentação e recapeamento Asfáltico na rua Carlos de S
2), conforme Memorial Descritivo que integra este Edital como anexo

22/12/2020

6.027/2020

Pregão

Encerrada

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços d
obras de Pavimentação e recapeamento Asfáltico na rua Carlos de S
I), conforme Memorial Descritivo que integra este Edital como Anexo

Encerrada

Aquisição de livros e formação dos profissionais da Rede Pública Mu
de Cajamar na perspectiva das Leis nº 10.639/2003 e nº 11.645/200
História e Cultura Afro-Brasileira, de acordo com as especificações a
termo de referência – anexo II do edital.

Encerrada

Registro de preços para contratação de empresa especializada no fo
consumo de água mineral natural, potável e não gasosa em galões d
dos padrões estabelecidas pelo Departamento Nacional de Produção
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, com marca, proc
impressas no rótulo do produto

08/12/2020

18/01/2021

7595/2020

8445/2020

Pregão

Registro de Preços

03/12/2020

6965/2020

Registro de Preços

Encerrada

Registro de preços para futura e eventual aquisição de Dietas Entera
Infantis e Suplementos Alimentares em diversas apresentações e for
pacientes com necessidades nutricionais especiais que não são aten
de Saúde do Estado e para atender a demandas Judiciais, conforme
itens constantes no Anexo II

27/11/2020

2520/2020

Pregão

Encerrada

Contratação de empresa para formação e implantação de ferramenta
professores facilitadores e justiça restaurativa no ambiente escolar, c
Referência que integra este Edital como Anexo II

30/11/2020

6201/2020

Registro de Preços

Encerrada

Registro formal de preços para eventual e futura aquisição de materi
pedagógicos a serem fornecidas à Secretaria Municipal de Educação
Cajamar, destinados as crianças atendidas nos Pólos de Atendiment
Especializado – AEE no Município de Cajamar

12/11/2020

8782/2020

Registro de Preços

Encerrada

Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa p
técnicos de plantio de grama, conforme Termo de Referência – Anex

10/11/2020

7.830/2020

Registro de Preços

Encerrada

Registro de preços para eventual e futura aquisição de fraldas geriát
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde (SMS/CA
especificações dos itens descritos no Temo de Referência – Anexo I

09/11/2020

4.389/2020

Registro de Preços

Encerrada

Registro de preços para futura e eventual Aquisição de roteadores d
para atender todas as localidades da Prefeitura Municipal de Cajama
especificações dos itens constantes no Anexo II

23/10/2020

26/10/2020

7733/2020

7.344/2020

Pregão

Registro de Preços

Encerrada

Aquisição de gêneros alimentícios de natal – Kits de Natal, conforme
especificações do Termo de referência

Revogada

Registro formal de preços para eventual e futura aquisição de materi
pedagógicos a serem fornecidas à Secretaria Municipal de Educação
Cajamar, destinados as crianças atendidas nos Pólos de Atendiment
Especializado – AEE no Município de Cajamar

13/11/2020

8051/2020

Concorrência

Encerrada

Contratação de empresa para execução de serviços de roçagem me
Manual de Vias, Varrição Manual de vias públicas, Fornecimento de
Equipe para limpeza e manutenção de Bueiros, a coleta e transporte
resultantes dessas atividades são de responsabilidade da contratada
deverão ser executados em estrita observância as especificações e
técnicos constantes no presente termo de referência

20/10/2020

6692/2020

Pregão

Encerrada

Registro de Preços para aquisição de EPI’s e outros equipamentos,
alunos, professores e servidores da Rede Municipal de Ensino

Encerrada

Registro de preços para eventual contratação de empresa para pres
de manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencentes à fr
incluindo fornecimento com ou sem aplicação de peças e/ou acessór
genuínos e mão de obra, inclusive serviços de guincho, para atender
todas as secretarias municipais de Cajamar/SP

Encerrada

Contratação de serviço de links MPLS e Internet dedicada com band
finalidade de interligar a rede central da Prefeitura Municipal de Caja
suas unidades descentralizadas e ainda eventuais localidades, inclui
necessários, serviços de instalação, configuração, manutenção, gerê
serviços técnicos de suporte. Contratação de serviço de internet pub
conexão mediante autenticação e gerenciamento interno pela CONT
modelo de autenticação por informação pessoal, mediante prévio ca

21/10/2020

16/10/2020

7.900/2020

11.912/2019

Registro de Preços

Pregão

23/11/2020

7.471/2020

Concorrência

Encerrada

Contratação de empresa especializada na área de engenharia e/ou a
prestação de serviços técnicos de elaboração de Projetos Básicos e
período de um ano, para as diversas Secretarias Municipais da Prefe
Cajamar, em São Paulo, conforme termo de Referência – Anexo II q

22/09/2020

3.826/2020

Registro de Preços

Encerrada

Registro de preços para futura e eventual aquisição de aparelho tele
tecnologia VOIP, Servidor, Gateway para link E1 para atender as Se
de Cajamar, conforme especificações dos itens constantes no Anexo

16/09/2020

163/2020

Pregão

Encerrada

Contratação de empresa especializada para adequação das instalaç
Combate a Incêndio de 13 (treze) unidades Escolares da rede munic
os projetos aprovados que serão fornecidos pela Prefeitura Municipa
entrega final do AVCB e CLCB sendo responsabilidade da contratan
Referência que integra o Edital como Anexo II

01/09/2020

5.131/2020

Registro de Preços

Encerrada

Registro de preços para eventual e futura aquisição de Cesta Básica
especificações constantes do termo de referência.

27/08/2020

5896/2020

Pregão

Encerrada

Contratação de empresa para prestação de serviços gráficos de con
impressão e montagem de carnês de IPTU e de ISS fixo, assim com
de licença, conforme termo de referência

Revogada

Contratação de empresa para locação de veículos com motorista e m
o transporte municipal e intermunicipal de estudantes de cursos de n
superior pelo período de 12 (doze) meses, conforme termo de referê
Edital como Anexo II.

Suspenso

Contratação de empresa especializada para execução de serviços d
mecanizada, capina manual de vias, varrição manual de vias pública
equipe padrão e equipe para limpeza e manutenção de bueiros, a co
resíduos resultantes dessas atividades são de responsabilidade da c
Termo de Referência que integra este Edital como Anexo II

Encerrada

Registro de preço para eventual e futura contratação de serviço espe
procedimento cirúrgico de esterilização (castração) realizado com an
injetável, de acordo com a legislação do CRMV, com a identificação
animais de pequeno porte – cães e gatos de ambos os sexos, incluin
materiais e equipamentos

Encerrada

Contratação de empresa especializada na locação de um sistema de
trânsito para uso do Departamento de Mobilidade Urbana e Trânsito,
especificações e quantidades descritas no Termo de Referência pelo
24 (vinte e quatro meses), prorrogáveis nos termos da Lei 8.666/93.

02/09/2020

14/09/2020

21/08/2020

19/08/2020

6.044/2020

6.326/2020

4.043/2020

1.220/2020

Pregão

Concorrência

Registro de Preços

Pregão

04/09/2020

6.601/2020

Concorrência

Encerrada

Registro de Preço para contratação de empresa especializada para c
fornecimento de materiais gráficos, destinados a diversos setores da
Municipal, para atender a demanda operacional desta prefeitura, con
constantes do Termo de Referência

28/07/2020

9.539/2019

Pregão

Encerrada

Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para compor a
PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, provenientes de Emenda Par
nº 07636.169000/1160-1, oriunda do Ministério da Saúde.

27/07/2020

3.789/2018

Pregão

Encerrada

Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para compor a
SAÚDE DAS FAMÍLIAS (PSF) e UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (
Parlamentar registrada sob Proposta nº 07636.169000/1160-02, oriu
Saúde

21/07/2020

3.727/2020

Registro de Preços

Encerrada

Registro de preços para eventual e futura aquisição de insumos para
insumos/materiais de manutenção e construção civil em geral

Encerrada

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços d
infraestrutura urbana – pavimentação e drenagem – para fornecimen
mão de obra e equipamentos pesados, conforme Memorial Descritiv
como Anexo II

Encerrada

celebração de CONTRATO DE GESTÃO visando o GERENCIAMEN
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, N
II - CAJAMAR – SP, de modo a assegurar assistência universal e gra
atendida, considerando-se a adequação das propostas aos critérios
eficiência e da qualidade dos serviços juntamente com custos envolv
previsto neste EDITAL.

15/07/2020

14/07/2020

5.325/2020

674/2020

Pregão

Chamamento Público

13/07/2020

4.382/2020

Concorrência

Revogada

Contratação de empresa especializada para execução de serviços d
mecanizada, capina manual de vias, varrição manual de vias pública
equipe padrão e equipe para limpeza e manutenção de bueiros, e co
resíduos resultantes dessas atividades são de responsabilidade da c
Termo de Referência que integra este Edital como Anexo

23/06/2020

4.665/2020

Pregão

Encerrada

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços p
serviços relativos à Infraestrutura Urbana através de serviços de pav
asfáltica e drenagem, conforme Memorial Descritivo que integra este

22/06/2020

3.722/2020

Pregão

Encerrada

Aquisição de equipamentos desencarcerador hidráulico para corpo d
especificações constantes do Edital

22/06/0200

3.794/2020

Registro de Preços

Encerrada

Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais imp
as necessidades da Secretaria Municipal de saúde (SMS/Cajamar) e
especificações dos itens constantes no Anexo II

19/06/2020

3761/2020

Pregão

Revogada

Contratação de empresa para locação de veículos com motorista e m
o transporte municipal e intermunicipal de estudantes de cursos de n
superior pelo período de 12 (doze) meses, conforme termo de referê
Edital como Anexo II

09/06/2020

4.509/2020

Registro de Preços

Encerrada

Registro de preços para eventual contratação de empresa especializ
Playground, baseado na NBR 16071. Conforme especificações do T

03/06/2020

3341/2020

Registro de Preços

Encerrada

Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais esp
fornecidos à Secretaria Municipal de Educação, do Município de Caj
todas as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino da Cajam
especificações do Termo de Referência.

02/06/2020

10024/2019

Registro de Preços

Encerrada

Registro de Preços para eventual e futura aquisição de materiais que
serviços funerários relativos a preparação do corpo, fornecimento de
constituída e forrada com material de fácil degradação, ornamentaçã
urna mortuária e de Sepultamento, conforme especificações, quantid
exigências estabelecidas no Anexo II Termo de Referência.

28/05/2020

3046/2020

Registro de Preços

Encerrada

Registro de preços para eventual e futura aquisição de cosméticos p
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

27/05/2020

3.686/2020

Pregão

Encerrada

Aquisição de equipamento para atender as necessidades da Secreta
(SMS/Cajamar), setor de Zoonose, conforme termo de referência qu
como Anexo II.

26/05/2020

4.083/2020

Registro de Preços

Encerrada

Registro de preços para eventual Contratação de serviços de Locaçã
(carreta) para unidade móvel de atendimento à saúde com equipes,
referência que integra este Edital como Anexo II.

10/06/2020

13.373/2019

Pregão

Encerrada

Contratação de empresa para confecção, montagem e instalação de
para a adequação das salas de Medicação, Odontologia e Enfermag
das Unidades de PSF do São Benedito (KM43) e ESF Portal dos Ipê
referência que integra este Edital como Anexo II.

04/05/2020

3.799/2020

Registro de Preços

Encerrada

Registro de preços para eventual contratação de empresa especializ
aplicação de massa asfáltica – CBUQ, para recuperação de pavimen
Tapa Buraco em diversas ruas do Município de Cajamar, conforme T

Encerrada

Registro de preço para eventual contratação de empresa especializa
serviços gráficos para fornecimento de Pastas de Protocolo e Arquiv
anexo, para atendimento aos diversos Órgãos e Entidades da Admin
Município de Cajamar, conforme especificações, quantidades estima
estabelecidas neste Termo de Referência, por um período de 12 me

Revogada

Registro de preços para aquisição de equipamentos para o registro e
frequência dos servidores lotados na Prefeitura de Cajamar, de form
rotinas operacionais da Secretaria de Gestão de Pessoas, monitoran
da jornada de trabalho a que estão submetidos os servidores.

30/04/2020

27/04/2020

12.789/2019

10.806/2019

Registro de Preços

Pregão

24/04/2020

12.127/2019

Pregão

Deserta

Aquisição de 01 (um) automóvel tipo van, adaptada para escritório m
ar condicionado, com 1 (uma) porta lateral, 2 (duas) portas traseiras,
2.000 cc., movido a diesel, capacidade para 5.300 quilos no mínimo,
teto alto, zero km, proteção de motor e câmbio, tapetes e todos os ac
obrigatórios, conforme legislação em vigor. Garantia mínima de 12 (d
limite de quilometragem, conforme condições, quantidades e exigênc

17/04/2020

13.687/2019

Pregão

Encerrada

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços d
infraestrutura urbana (pavimentação e drenagem), conforme Memori
integra este Edital como Anexo II.

27/04/2020

345/2020

Registro de Preços

Encerrada

Contratação de empresa para fornecimento de servidores para atend
Município de Cajamar, conforme termo de referência que integra est
II.

Deserta

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ATRAVÉS DE EMPRE
EXECUÇÃO DE PLANO DE INTERVENÇÃO, atendendo ao disposto
Ministério das Cidades, dentro do Programa Minha Casa, Minha Vida
com o Plano de Desenvolvimento Sócio Territorial – PDST com recu
Arrendamento Residencial – FAR, no empreendimento CIMIGA I, pa
beneficiadas através do contrato CAIXA nº PT 0367729/54/2012 no M

30/04/2020

10.968/2019

Concorrência

01/04/2020

1.021/2020

Registro de Preços

Revogada

Registro de preços para a locação de equipamentos para o controle
por meio de sistema eletromagnético capaz de impedir a entrada, pe
proliferação dessas aves, compreendendo: mão de obra de instalaçã
limpeza dos locais, manutenção corretiva e preventiva dos equipame
instalados nas Unidades Escolares definidas no Termo de Referênci

26/03/2020

12.719/2019

Registro de Preços

Encerrada

Registro de preços para eventual e futura aquisição de Material de E
para atender unidades básicas de saúde, unidade de pronto atendim
melhor em casa.

25/03/2020

631/2020

Registro de Preços

Encerrada

Registro de preços para eventual e futura aquisição de refeições pro
refrigerante pet 2 litros e água mineral de 500ml, para atender as Se
Prefeitura Municipal de Cajamar conforme Edital.

Encerrada

Constitui objeto desta licitação o Registro de preços para eventual co
empresa especializada no fornecimento e aplicação de massa asfált
recuperação de pavimento asfáltico - Tapa Buraco em diversas ruas
Cajamar

Encerrada

REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa especializad
para fornecimento e colocação de gabiões, arrimos, canalizações, dr
obras geotécnicas no Município de Cajamar – SP, cujas quantidades
técnicas encontram-se no Termo de Referência – Anexo II

20/03/2020

20/03/2020

2.110/2020

1.076/2020

Registro de Preços

Registro de Preços

19/03/2020

13.601/2019

Concorrência

Encerrada

Contratação de empresa especialista em engenharia civil visando a c
Complexo de Saúde de Cajamar, conforme Projeto Básico, Memoria
Orçamentária.

28/02/2020

9.538/2019

Pregão

Encerrada

Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a unidade
especializada em saúde – HOSPITAL ENFERMEIRO ANTÔNIO PO
REGIONAL), através da Emenda Parlamentar registrada sob Propos
07636.169000/1140-02, cujos descritivos foram extraídos do site do
Saúde/Programa SIGEM, conforme especificações constantes do Ed

19/02/2020

10.074/2019

Registro de Preços

Encerrada

Registro de preços para aquisição de medicamentos e materiais para
Saúde Animal, conforme especificações mínimas e quantidades des
referencia.

Encerrada

Registro de preços para eventual e futura aquisição de serviços de R
REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS E SUAS INT
município – Cajamar/SP, cujas quantidades e características técnica
Termo de Referência – Anexo II.

Encerrada

Registro de preços para aquisição de concreto usinado para utilizaçã
públicos de manutenção e infraestrutura urbana, tais como execução
passeio público, execução de caixas de inspeção, boca de lobo e urb
núcleos habitacionais do município

Encerrada

Contratação de empresa especializada em consultoria energética pa
ativo de iluminação pública da distribuidora de energia elétrica, com
gestão completa e execução do Sistema de Iluminação Pública do M
fornecimento de mão-de-obra e materiais, assessoria, auditoria, impl
permanente de relação com os contribuintes, ampliação e telegestão
referência que integra este Edital como Anexo II.

14/02/2020

13/02/2020

12/02/2020

11.161/2019

10.882/2019

527/2020

Pregão

Registro de Preços

Pregão

23/03/2020

13.677/2019

Chamamento Público

Encerrada

formalização de CONTRATO DE GESTÃO com Organização Social
previamente qualificada no âmbito deste município, visando a formaç
fomento e execução de atividades na área de saúde, em especial, “G
de Pronto Atendimento – UPA 24 horas “Vereador Luiz dos Santos F
Rua Alfredo D’ell Vigna nº 253, CEP: 07776-395, Jordanésia, Cajam
cooperação com a Secretaria Municipal de Saúde e demais órgãos d
conformidade com a descrição técnica constante no Edital.

13/02/2020

13.374/2019

Registro de Preços

Encerrada

Registro de preços para eventual e futura Contratação de empresas
fornecimento de equipamentos e serviços para eventos e festividade
Referência – Anexo II.

06/02/2020

494/2020

Registro de Preços

Encerrada

Registro de preços para eventual e futura aquisição de serviços de m
preventivas e corretivas de instalações prediais em unidades da Pref
Cajamar, conforme Termo de Referência – Anexo II.

05/02/2020

9134/2019

Registro de Preços

Encerrada

Registro de preços eventual e futura aquisição de gás liquefeito de p
em recipiente transportável, com capacidade nominal de13kg e 45kg
para solda

05/02/2020

12.208/2019

Registro de Preços

Suspenso

Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais esp
fornecidas à Secretaria Municipal de Educação, conforme Termo de

Encerrada

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTEN
EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DESTA MUNICIPALIDA
REPOSIÇÃO, MÃO DE OBRA E FERRAMENTAL ADEQUADO, con
integra este Edital como Anexo II.

Revogada

Registro de preços para eventual e futura aquisição de Contratação
especializada para confecção e fornecimento de materiais gráficos (s
gráficos), destinados a diversos setores da administração municipal,
Referência – Anexo II.

30/01/2020

28/01/2020

12.757/2019

141/2020

Pregão

Registro de Preços

31/01/2020

50/2020

Pregão

Encerrada

Contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentaç
por meio da execução operacional das atividades de pré-preparo, pr
distribuição das refeições, incluindo o fornecimento de todos os gêne
alimentícios e demais insumos não alimentares, logística, supervisão
treinamento, bem como a manutenção preventiva e corretiva dos equ
e a higienização e conservação das áreas envolvidas, com vistas a a
de alimentação escolar das unidades educacionais sob a responsab

30/01/2020

1.903/2018

Pregão

Encerrada

Aquisição de equipamentos para unidade básica de saúde (UBS), pr
07636.169000/1160-03.

31/01/2020

6.084/2019

Pregão

Encerrada

Aquisição de unidade móvel de saúde (ambulância), proposta –
7636.169000/1170-03,(CC.006.00624024-9). Recurso Federal

19/02/2020

11.402/2019

Concorrência

Suspenso

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços d
equipamentos multifuncionais, impressoras e scanners, novos, sem
recondicionadas, incluindo manutenção preventiva e corretiva, com f
as peças, partes e componentes necessários, bem como de todos os
etiquetas, tinta, master, ribbons, cartão pvc e os demais materiais de
sulfite, mantendo um estoque mínimo no local determinado pela Pref
Cajamar, para atender a demanda operacional desta prefeitura, conf

29/01/2020

6.086/2019

Pregão

Encerrada

Aquisição de materiais de equipamentos permanente para Unidade B
referente a Proposta de nº 07636.169000/1180-01, conforme especif
Edital.

29/01/2020

6.085/2019

Pregão

Encerrada

Aquisição de materiais de equipamentos permanente para Unidade B
referente a Proposta de nº 07636.169000/1180-02, conforme especif
Edital.

21/01/2020

11.599/2019

Pregão

Suspenso

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
equipamentos de informática e prestação de serviços, abrangendo a
equipamentos (estação de trabalho e notebook’s) com suporte técnic
equipamentos fornecidos e sistema para apresentação das informaç
equipamento, auxiliando o inventário dos equipamentos sobre comod
dados de diagnóstico, conforme termo de referência que integra este
II.

17/01/2020

12.800/2019

Registro de Preços

Encerrada

: Registro de preços para aquisição de Tênis e Meia para composiçã
Escolar, para todos os alunos da Rede Municipal de Ensino, para os
e 2021, conforme especificações mínimas e quantidades descritas n

22/01/2020

12.410/2019

Pregão

Encerrada

Contratação de empresa para fornecimento de Colete Balístico, conf
referência que integra este Edital como Anexo II.

16/01/2020

8.840/2019

Registro de Preços

Encerrada

Contratação de empresa para fornecimento de Teste Rápido para de
dengue, conforme termo de referência que integra este Edital como A

10/01/2019

7.840/2019

Registro de Preços

Encerrada

REGISTRO FORMAL DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA A
HIGIENE E DESCARTÁVEIS a serem fornecidas à diversas Secreta
Município de Cajamar, conforme especificações constantes do Edita

08/01/2020

13390/2019

Registro de Preços

Encerrada

REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO
EXISTENTES NO MUNICIPAL DE CAJAMAR, CONFORME CONDI
ESTABELECIDAS NESTE EDITAL.

07/01/2020

11.298/2019

Pregão

Encerrada

Contratação de empresa para aquisição de licença de uso permanen
de pacotes de instalação e transferência da propriedade intelectual d
tecnológica de Gestão Escolar web e Portal da Educação, incluindo
implantação e suporte técnico, (conforme solicitado pelo respectivo S
Administração); nos termos do Anexo II do presente Edital.

09/01/2020

12.088/2019

Pregão

Encerrada

Contratação de empresa especializada no serviço de provimento de
para implantação, treinamento, manutenção de equipamentos para a
SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAMAR - SP, nos termos do Anexo

06/01/2020

13.035/2019

Registro de Preços

Encerrada

Registro de preço para aquisição de boné, jaleco, botas e vestuários
secretarias da Administração Municipal, conforme condições, quantid
estabelecidas neste edital.
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07/01/2020

03/01/2020

03/01/2020

10.708/2019

12.055/2019

6.726/2019

Pregão

Pregão

Registro de Preços

Encerrada

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços téc
de sistemas integrados de gestão de créditos tributários, contemplan
implantação e gestão continuada de central informatizada de atendim
software, hardware e central de atendimento, em conformidade com
agentes públicos responsáveis pelas receitas próprias municipais, co
deste termo de referência.

Encerrada

Contratação de empresa especializada para prestar serviços de asse
capacitação técnica objetivando treinar e aperfeiçoar o sistema públi
desenvolvimento, gerenciamento, acompanhamento e treinando pes
gestão desportiva do município, com vistas a aplicar as receitas prev
calendário anual das atividades esportivas, conforme termo de referê
este Edital como Anexo II.

Encerrada

Registro de preços para contratação de empresa especializada na p
serviços de controle sanitário integrado no combate de vetores e pra
englobando Limpeza nas Caixas D’água, dedetização, desratização,
descupinização e controle de pombos em todas as áreas internas e e

22/01/2020

13.081/2019

Chamamento Público

Encerrada

Seleção pública de entidade de direito privado, sem fins lucrativos, p
qualificada como Organização Social, pelo Poder Executivo do Muni
termos da Lei Municipal nº 1.186/2.005, através de CHAMAMENTO
PROPOSTA - TÉCNICA E PREÇO para celebração de CONTRATO
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO, E EXECUÇÃO DE AT
SAÚDE, NO HOSPITAL MUNICIPAL ENFERMEIRO ANTÔNIO POL
CAJAMAR, de modo a assegurar assistência universal e gratuita à p

06/01/2020

11364/2019

Chamamento Público

Encerrada

CHAMAMENTO PUBLICO PARA SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA
LUCRATIVOS(OSC), PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE RECE
DA FAUNA SILVESTRE

08/01/2020

11.234/2019

Registro de Preços

Suspenso

REGISTRO FORMAL DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA a
Kit’s Higiene, objetivando realizar ações voltadas para Serviço Espec
Abordagem Social e Serviço de Proteção em Situações de Calamida
Emergências, conforme condições, conforme especificações constan

27/02/2020

7705/19

Concorrência

Encerrada

Contratação de empresa para construção civil, com experiência em f
obras para dar andamento à obra do Centro Dia do Idoso, conforme
Planilha Orçamentaria, Cronograma Físico Financeiro e Memorial de

