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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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AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROCESSO 7481/2022
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 CABO FLEXÍVEL.

JUSTIFICATIVA: Devido a falha na rede elétrica do mercado municipal ocasionando o derretimento dos fios da caixa de distribuição, faz-se necessário a troca urgente dos cabos, objeto dessa Dispensa de Licitação,
uma vez que a rede está funcionando com uma só fase (110V), impedindo que os equipamentos que necessitam desse cabeamento funcionem adequadamente.
Considerando tratar-se de fato atípico, em que não houve previsão da ocorrência, tal emergência deve ser solucionada em caráter imediato, não dispondo de tempo para processo Licitatório convencional.
Informamos ainda que os itens aqui citados, serão reapresentados em certame licitatório em data oportuna, sanando assim as próximas eventualidades.
Desta forma, solicitamos a compra por modalidade de Dispensa de Licitação, dada a urgência na substituição. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 1569 3.3.90.30 20 122 6003 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
30/09/2022.
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$ 1.830,00 (mil oitocentos e trinta reais.)
Caçapava, 27 de setembro de 2022

Marcos Eduardo Bertti
Secretário de Administração

EXTRATO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/CMDPI/2022 PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS VIA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

A Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social vem informar que se encontra aberto o processo de chamamento público 01/CMDPI/2022 para captação de recursos via Fundo Municipal dos Direitos da
Pessoa Idosa. A integra do Edital encontra-se disponível no site do município www.cacapava.sp.gov.br.
Anderson Raniére da Silva
Secretário Municipal de Cidadania e Assistência Socia

MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA
EDITAL DE LICITAÇÃO

Levamos ao conhecimento dos interessados que se encontram abertas as modalidades: Concorrência Pública nº 003/2022 – Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica Especializada visando a substituição em 5.053
Pontos Luminosos do Parque de Iluminação Pública do Município de Caçapava. Abertura dos Envelopes: 31/10/2022 às 14:00 horas. Edital completo e outras informações serão fornecidas pela CPL na Rua Capitão
Carlos de Moura, 243, das 09:00 às 15:30 horas, ou pelo site www.cacapava.sp.gov.br.
Caçapava, 27 de setembro de 2022.
Marcos Eduardo Bertti

MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA 
EDITAL DE LICITAÇÃO

Levamos ao conhecimento dos interessados que se encontram abertas as modalidades: Pregão Eletrônico nº 091/2022 – Objeto: Registro de Preços para Eventual Aquisição de Inseticida. Abertura dos Envelopes:
11/10/2022 às 09:00 horas. Edital completo e outras informações serão fornecidas pela CPL na Rua Capitão Carlos de Moura, 243, das 09:00 às 15:30 horas, ou pelo site www.cacapava.sp.gov.br - Caçapava, 27
de setembro de 2022 
Marcos Eduardo Bertti - Secretário de Administração
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EXTRATO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/CMDPI/2022

EDITAL DE LICITAÇÃO

EDITAL DE LICITAÇÃO
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