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ATOS
ADMINISTRATIVOS
LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PA 7.000/2019 - Pregão Presencial nº
21/19
OBJETO: Registro de preços para locação
e operação de máquinas pesadas,
visando à manutenção e conservação de
vias e áreas públicas, serviços de
terraplenagem e demais serviços
correlatos, conforme especificações
constantes do Termo de Referência que
integra o Anexo I deste Edital.
TIPO: Menor Preço por Global
RECEBIMENTO E ABERTURA DOS
ENVELOPES: 12/07/19 às 09:00 horas.
DATA DE VISITA TÉCNICA: As empresas
interessadas em participar do certame
deverão obrigatoriamente realizar visita
técnica a partir do dia 01 de Julho de
2019, às 09h00 min, agendar a vistoria
através do telefone: 11 – 4446-7838 com
o engenheiro Ricardo.

LOCAL: Paço Municipal, sito na Praça
José Rodrigues do Nascimento, 30, Água
Fria - Cajamar/SP.
ESCLARECIMENTOS: endereço acima, no
horário das 08:30 horas às 16:30 horas
Edital: www.cajamar.sp.gov.br
Cajamar, 28 de junho de 2019.
DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito
AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PA nº: 5.354/2019 – Concorrência
Pública nº 01/2019
OBJETO: Registro de preços para locação
e operação de máquinas pesadas,
visando á manutenção e Conservação de
vias e áreas públicas, serviços de
terraplenagem, limpeza de cursos de rio,
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limpeza pública, execução de serviços de
drenagens e demais serviços correlatos,
conforme especificações constantes do
Termo de Referência que integra o
Anexo I do Edital.
Em vista dos elementos constantes nos
autos, em especial ao despacho do
senhor Secretário de Obras e Serviços
Públicos; que sugere alterações do
instrumento convocatório, por isso
decido REVOGAR o procedimento
licitatório em tela por motivo de
conveniência, visando atender as
orientações técnicas da área requisitante
e o principio da supremacia do interesse
público, bem como o da probidade
administrativa, previsto em Lei;
Cajamar, 27 de junho de 2019.
Danilo Barbosa Machado
Prefeito

