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

ATOS
ADMINISTRATIVOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO – DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS CONSÓRCIOS E
PARCERIAS
Termo de Convênio – Sistema BEC/SP
Convênio que entre si celebram o Estado de São Paulo, por sua Secretaria da Fazenda e Planejamento, e a Prefeitura do Município de
Cajamar, tendo por objeto a utilização da Bolsa Eletrônica de Compras do Governo Estado de São Paulo – Sistema BEC/SP, por parte do
município, para realização de compras de bens em parcela única e entrega imediata, com dispensa de licitação em razão do valor, e para
realização de licitações na modalidade pregão, ambos em sua forma eletrônica.
Objeto: O presente Convênio tem por objeto estabelecer as condições à utilização da Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de
São Paulo - Sistema BEC/SP, por parte do Município, para realização de compras de bens em parcela única e entrega imediata, com dispensa
de licitação em razão do valor, e para realização de licitações na modalidade pregão, ambos em sua forma eletrônica.
Assinado: 13/03/2020
Vigência: 60 (sessenta) meses
O Termo de Convênio em sua integralidade pode ser visualizado através do link:
https://cajamar.sp.gov.br/diariooficial/wp-content/uploads/sites/3/sistema-bec-sp.pdf

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO – DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE SUSPENSÃO
P.A. 4.382/2020- C.P. nº 05/2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de roçagem mecanizada, capina manual de vias, varrição manual
de vias públicas, fornecimento de equipe padrão e equipe para limpeza e manutenção de bueiros, e coleta e transporte dos resíduos
resultantes dessas atividades são de responsabilidade da contratada, conforme Termo de Referência que integra este Edital como Anexo II
Haja vista determinação do TCE/SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo), através do TC-017546.989.20-3, fica SUSPENSA a licitação
em tela.
Cajamar, 09 de Junho de 2020 - Prefeito Municipal
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