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

 

ATOS 

ADMINISTRATIVOS 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – DIRETORIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E LOGÍSTICAS. 

 
RETI-RATIFICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 
PA nº: 7.445/2019 – Pregão Presencial nº 27/2019 
Onde-se-lê: OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de serviços de locação de 01 veículo (carreta) para unidade móvel de 
atendimento à Secretaria Municipal de Educação; Leia-se: OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de serviços de locação de 
01 veículo (carreta) para unidade móvel de atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. 
Cajamar, 27 de agosto de 2019. 
Danilo Barbosa Machado  
Prefeito 
 
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PA 7.961/19 - Pregão Presencial nº 32/19 
OBJETO: Registro de preços visando a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais rochosos para serem utilizados na 
manutenção de ruas e estradas sem pavimentação no município e também são utilizados para confecção e manutenção de sarjetas, guias, 
sarjetões e passeios públicos 
TIPO: Menor Preço Por Lote 
RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 11/09/19 às 09:00 horas. 
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, 27 de Agosto de 2019  
DANILO BARBOSA MACHADO  
Prefeito 
 
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 
PA nº: 7.461/2019 – Pregão Presencial nº 23/2019 
OBJETO: Registro de preços para eventual Aquisição de Mochilas Escolares, que compreende a embalagem, o transporte e a entrega ponto a 
ponto, conforme especificações constantes do Termo de Referência que integra o Edital como Anexo II). 
Tendo em vista o julgamento proferido pelo Sr. Pregoeiro e Equipe de Apoio nos atos do processo supracitado, HOMOLOGO e ADJUDICO o 
objeto a favor da empresa:  
COMERCIAL MILEUM EIRELI, vencedora da licitação com o valor Global de R$ 996.000,00 (novecentos e noventa e seis mil reais). 
Cajamar, 27 de agosto de 2019  
Danilo Barbosa Machado 
Prefeito 
  

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – DIRETORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 

 
15ª Convocação para Processo Seletivo Edital nº 003/2018 
 
O candidato deverá comparecer no dia 03/09/2019 (terça-feira). 
A Prefeitura do Município de Cajamar, nos termos do Edital 03/2018, item 06 publicado no Site da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo 
em 30 de outubro de 2018, Pág. 187, CONVOCA candidatos aprovados e classificados em lista única no Processo Seletivo 03/2018 publicada 
no Site: https://www.cajamar.sp.gov.br, em 18 de janeiro de 2019, para contratação por período determinado da função abaixo relacionada 
para a sessão de escolha de vagas a ser realizada no dia, local e horário: 
I - LOCAL DA ESCOLHA: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – RUA PEDRO DOMINGUES, S/N – CENTRO –  CAJAMAR – SP. 
II – QUADRO DE ESCOLHA: 
 
PDE EDUCAÇÃO FÍSICA 
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Dia 03/09/2019 
Horário: 13h30 
Do 33 ao 37 
 
PEB II HISTÓRIA 
Dia 03/09/2019 
Horário: 14h00 
Do 27 ao 31 
 
PEB II GEOGRAFIA 
Dia 03/09/2019 
Horário: 14h30 
Do 10 ao 14 
 
III – INSTRUÇÕES GERAIS 
1. A chamada para escolha de vagas obedecerá, rigorosamente, a ordem de Classificação Final, publicada nos sites: www.cajamar.sp.gov.br e 
www.institutomais.com.br, no dia 18 de janeiro de 2019. 
2. O candidato convocado deverá comparecer ou se fazer representar por procurador legalmente constituído, munido de DUAS CÓPIAS 
SIMPLES (acompanhadas do original para conferência), de todos os documentos constantes abaixo: 
a) Laudo Médico (Os candidatos cujos exames médicos forem marcados após a escolha da vaga terão sua posse condicionada à emissão do 
laudo médico); 
b) Cédula de Identidade; 
c) CPF; 
d) Certidão de Alistamento Militar; 
e) Título de Eleitor e comprovante de estar quite com a justiça eleitoral; 
f) Comprovante de residência; 
g) Certidão de casamento e/ou nascimento; 
h) Carteira Profissional (cópia da folha de identificação – frente e verso); 
i) Extrato do PIS/PASEP; 
j) Diploma ou Declaração de conclusão de Licenciatura Plena em Pedagogia ou Curso Normal Superior, ambos com habilitação específica para 
o Magistério de Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental para o cargo de Professor Educação Básica I Infantil e Fundamental, 
acompanhados do Histórico Escolar, Diploma Registrado ou Declaração de conclusão de Licenciatura Plena do componente curricular objeto 
do Processo Seletivo acompanhada do respectivo Histórico Escolar e aos candidatos do cargo de Professor da disciplina de PDE na área de 
Educação Física deve constar o registro do Conselho de Classe (CREF); Diploma Registrado ou Declaração de Conclusão acompanhada de 
Histórico Escolar para Licenciatura Plena em Pedagogia, Artes, Língua Portuguesa, Educação Física (com registro no Conselho Regional de 
Educação Física – CONFEF/CREFs) para o Cargo PAEB; 
k) 02 fotos 3 X 4; 
l) Em caso de acúmulo de cargo o candidato deverá apresentar horário do outro cargo/função para análise da compatibilização; 
m) Comprovante de Conta Bancária (Bradesco); 
n) Certidão de Nascimento de Filhos Menores de 18 anos; 
3. Assinada a ficha de escolha de vaga pelo candidato ou seu procurador, não será permitida, em hipótese alguma, desistência ou troca de 
vaga escolhida, sob qualquer pretexto. 
4. Não haverá nova oportunidade de escolha ao candidato retardatário ou ao que não atender à chamada no dia, hora e local determinados; 
5. Assim que o candidato fizer a escolha, a Comissão entregará a carta de encaminhamento para o laudo médico. 
 
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DEMANDA ESCOLAR 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

 


