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ATOS
ADMINISTRATIVOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO – DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE SUSPENSÃO
P.A. 11.402/2019- Concorrência Pública nº 01/2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de equipamentos multifuncionais, impressoras e
scanners, novos, sem uso anterior, não recondicionadas, incluindo manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de todas as peças,
partes e componentes necessários, bem como de todos os suprimentos, toner, etiquetas, tinta, master, ribbons, cartão pvc e os demais
materiais de consumo, exceto sulfite, mantendo um estoque mínimo no local determinado pela Prefeitura Municipal de Cajamar, para
atender a demanda operacional desta prefeitura, conforme especificações constantes do Termo de Referência – Anexo II.
Considerando o recebimento tempestivo de esclarecimentos/Impugnação, no qual o teor trata de assunto técnico, bem como de execução
do objeto, cujos pontos podem vir a comprometer a formalização das propostas, dar-se-á por SUSPENSO o procedimento licitatório em tela.
Cajamar, 14 de Fevereiro de 2020
ALEXANDER CASSIUS CLAY LEMOS DE CARVALHO
Presidente C.P.L
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL nº 17/2020 - P.A. 10.882/2019
OBJETO: Registro de preços para aquisição de concreto usinado para utilização em serviços públicos de manutenção e infraestrutura urbana,
tais como execução e manutenção de passeio público, execução de caixas de inspeção, boca de lobo e urbanização de núcleos habitacionais
do município.
Face o julgamento proferido pelo Sra. Pregoeira e Equipe de Apoio, decido por HOMOLOGAR e ADJUDICAR o objeto licitado a favor das
empresas:
AA PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME, vencedora dos item 1 com valor unitário de R$ 488,20
(quatrocentos e oitenta e oito reais e vinte centavos); e item 3 com valor unitário de R$ 491,90 (quatrocentos e noventa e um reais e noventa
centavos).
CASAMAX COMERCIAL LTDA, vencedora do item 2 com valor unitário de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais).
A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA EPP, vencedora do item 4 com valor unitário de R$ 505,00 (quinhentos e cinco reais).
Cajamar, 14 de Fevereiro de 2020
DANILO BARBOSA MACHADO
PREFEITO
ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO
P.A. 11.161/2019- Pregão Presencial nº 18/2020
OBJETO: Registro de preços para eventual e futura aquisição de serviços de RECUPERAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS
E SUAS INTERVENÇÕES em diversas ruas do município – Cajamar/SP, cujas quantidades e características técnicas encontram-se no Termo de
Referência – Anexo II.
Face o julgamento proferido pelo Sr. Pregoeiro e Equipe de Apoio, decido por HOMOLOGAR e ADJUDICAR o objeto licitado a favor da
empresa:
URBAN CINSTRUÇÕES EIRELI EEP, vencedora com valor global de R$ 4.667.955,88 (quatro milhões seiscentos e sessenta e sete mil,
novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos)
Cajamar, 14 de Fevereiro de 2020
DANILO BARBOSA MACHADOrefeito
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