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EXPEDIENTE

O Di á ri o Ofi ci a l  do Muni cípi o de  Ca ça pa va , ve i cul a do e xcl us i va me nte  na  forma
e l e trôni ca , é  uma  publ i ca çã o da s  e nti da de s  da  Admi ni s tra çã o Di re ta  e
Indi re ta  de s te  Muni cípi o, s e ndo re fe ri da s  e nti da de s  i nte i ra me nte
re s pons á ve i s  pe l o conte údo a qui  publ i ca do. 

ACERVO

As  e di çõe s  do Di á ri o Ofi ci a l  El e trôni co de  Ca ça pa va  pode rã o s e r cons ul ta da s
a tra vé s  da  i nte rne t, por me i o do s e gui nte  e nde re ço e l e trôni co:
www.ca ca pa va .s p.gov.br Pa ra  pe s qui s a  por qua l que r te rmo e  uti l i za çã o de
fi l tros , a ce s s e  www.ca ca pa va .s p.gov.br/di a ri o-ofi ci a l . As  cons ul ta s  e
pe s qui s a s  s ã o de  a ce s s o gra tui to e  i nde pe nde nte  de  qua l que r ca da s tro. 

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Caçapava 
CNPJ: 45.189.305/0001-21 
Ende re ço: Rua  Ca p. Ca rl os  de  Moura , 243 
Te l e fone : (12) 3654-6600 

Câmara Municipal de Caçapava 
CNPJ: 48.408.496/0001-63 
Ende re ço: Pra ça  da  Ba nde i ra , 151 
Te l e fone : (12) 3654-2000 

FUSAM (FUNDAÇÃO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE CACAPAVA) 
CNPJ: 50.453.703/0001-43 
Ende re ço: Av. Dr. Pe re i ra  de  Ma ttos , 63 - Ce ntro, Ca ça pa va  - SP - CEP: 12281-450 
Te l e fone : (12) 3654-8800 - comuni ca ca o@fus a m.com.br 
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA CONTRATADA: GLAUBER TANNUS RAMOS EPP PROCESSO: 4529/2022 ASSINATURA: 02/09/2022 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDRA BRITA
GRADUADA VALOR: 546.000,00 VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 70/2022.

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROCESSO 7181/2022

O MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA, em conformidade com o art. 75, § 3º, da Lei Federal nº 14.133/2021, Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, torna público que a Administração pretende realizar a
Aquisição de MOTO SERRA.
JUSTIFICATIVA: Considerando que o parque Ecológico da Moçota recebe muitos alunos e profissionais da educação em passeios e atividades de educação ambiental;
Considerando a importância de garantir a segurança desses e dos demais funcionários do parque;
Considerando que no tempo de seca a secretaria de obras por meio do departamento de serviços municipais em seu cronograma possui alta demanda para supressão de árvores para atender munícipes e os
equipamentos são utilizados nesta frente de trabalho;
Considerando que o cronograma de podas no parque da Moçota realizado pelo departamento de serviços municipais necessita de um apoio interno para os casos de imprevisibilidade da natureza;
Considerando que antecipando o período de chuvas é importante fazer podas sadias em árvores que demonstram necessidade de manutenção de retirada de galhos secos e possibilidades de quedas;
Faz se necessário a aquisição dessas motos serra para a intervenção arborista no parque da Moçota, nesta situação de imprevisibilidade citada anteriormente.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 512 4.4.90.52 12 122 2009 2039 / 1710 3.3.90.30 12 122 2009 2039 
Eventuais interessados podem apresentar proposta de preço no prazo de 03 (três) dias úteis, oportunidade em que a Administração escolherá a mais vantajosa. Propostas deverão ser encaminhadas a CPL até
22/09/2022. 
Os interessados em apresentar proposta, entrar em contato com a CPL, através do e-mail: cpl@cacapava.sp.gov.br 
Valor estimado da aquisição é de R$ 7.045,43 (sete mil quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos) 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
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Caçapava, 19 de setembro de 2022
Johnny Roberty Bibe de Souza OIiveira
Secretário de Administração

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROCESSO 7176/2022

O MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA, em conformidade com o art. 75, § 3º, da Lei Federal nº 14.133/2021, Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, torna público que a Administração pretende realizar a
contratação de empresa para SERVIÇO DE COLETA DE CALCÁRIO.
JUSTIFICATIVA: A presente solicitação se dá pela contratação de empresa para coleta de calcário, para atender carca de 50 pequenos produtores rurais, que fazem parte do Programa de Entrega de Calcário.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 4023 3.3.90.39.20 606 6001 2447
Eventuais interessados podem apresentar proposta de preço no prazo de 03 (três) dias úteis, oportunidade em que a Administração escolherá a mais vantajosa. Propostas deverão ser encaminhadas a CPL até
22/09/2022.
Os interessados em apresentar proposta, entrar em contato com a CPL, através do e-mail: cpl@cacapava.sp.gov.br
Valor estimado da aquisição é de R$ 29.200,00 (vinte e nove mil e duzentos reais)
Caçapava, 19 de setembro de 2022

Johnny Roberty Bibe de Souza OIiveira
Secretário de Administração

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
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