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

 

ATOS 

ADMINISTRATIVOS 
 

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

PA 9.121/19 - Pregão Presencial nº 33/19 

OBJETO: Registro de Preços para Eventual e Futura aquisição de Medicamentos para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde, 

Unidades Básicas de Saúde da Familiar, Unidade de Pronto Atendimento e também para atendimento de Processos Judiciais, (conforme 

especificações constantes do Termo de Referência que integra este Edital como Anexo II).  

acato na íntegra os fundamentos da Sra. Pregoeira e sua Equipe de Apoio, como se meus fossem (e as considerando integrados a este), julgo 

IMPROVIDO o recurso das Recorrentes “COMERCIAL CIRÚRGICA IPERÓ EIRELI –ME e RR MEDICAL EIRELI-ME” – mantendo-se inalterada a 

decisão original que validou a proposta da empresa “VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA”. 

Decisão na Integra: www.cajamar.sp.gov.br 

Cajamar, 16 de Outubro de 2019 

Danilo Barbosa Machado 

Prefeito 

 

REVOGAÇÃO 

PA nº: 8.020/2019 – Pregão Presencial nº 36/19 

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de licença de uso permanente com fornecimento de pacotes de instalação e transferência 

da propriedade intelectual de sistema de Gestão Escolar Web e Portal da Educação, incluindo treinamento, implantação e suporte técnico, 

conforme exigências, quantidades e demais especificações contidas no edital e seus anexos 

Em vista dos elementos dos autos, os quais adoto como fundamento para decidir, dar-se-a por REVOGADO o procedimento licitatório em 

tela por motivo de conveniência, visando desta forma não contrariar, em especial, o principio da supremacia do interesse publico, bem como 

o da probidade administrativa, prevista em Lei. 

Cajamar, 16 de Outubro de 2019 

Danilo Barbosa Machado 

Prefeito 

 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

PA 9.843/19 - Concorrência Pública nº 11/19 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em consultoria energética para recebimento do ativo de iluminação pública da distribuidora 

de energia elétrica, com serviços de gestão completa e execução do Sistema de Iluminação Pública do Município com fornecimento de mão-

de-obra e materiais, assessoria, auditoria, implantação de um canal permanente de relação com os contribuintes, ampliação e telegestão, 

conforme Projeto Básico.  

CRITERIO DE JULGAMENTO: TÉCNICA & PREÇO 
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REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por Preço Unitário 

RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 05/12/19 às 09:00 horas. 

LOCAL: Paço Municipal, sito na Praça José Rodrigues do Nascimento, 30, Água Fria - Cajamar/SP. 

ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO: endereço acima, no horário das 08:30 horas às 16:30 horas  

Edital disponivel a partir do dia 18/10/2019 no site www.cajamar.sp.gov.br 

Cajamar, 16 de Outubro de 2019 

Danilo Barbosa Machado 

Prefeito 

 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

PA 9.116/2019 - Pregão Presencial nº 42/19 

OBJETO: Registro de Preço para eventual aquisição de mobiliário escolar, conforme especificações constantes deste edital. 

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE 

RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 30/10/19 às 09:00 horas. 

LOCAL: Paço Municipal, sito na Praça José Rodrigues do Nascimento, 30, Água Fria - Cajamar/SP. 

ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO: endereço acima, no horário das 08:30 horas às 16:30 horas  

Edital disponivel no site www.cajamar.sp.gov.br 

Cajamar, 16 de Outubro de 2019 

Danilo Barbosa Machado 

Prefeito 

 

REPUBLICADO COM ALTERAÇÃO 

PA 8.679 - Pregão Presencial nº 31/19 

OBJETO: Registro de Preços de para execução de revitalização de praças e parques públicos existentes no município de Cajamar, 

compreendendo serviços simples de demolições, remoções, movimentos de terra, fundações, estrutura, alvenaria, pisos, pinturas, 

hidráulicas, drenagens, instalações elétricas, jardinagens e equipamentos poliesportivos. 

TIPO: Menor Preço Global  

RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 31/10/19 às 14:30 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 Disponivel no Site: www.cajamar.sp.gov.br, a partir de 21/10/2019 

Cajamar, 16 de Outubro de 2019 

Danilo Barbosa Machado 

Prefeito 

 

REVOGAÇÃO 

PA nº: 8.212/19 – Concorrência Pública nº 08/19 

OBJETO:Contratação de empresa para o fornecimento, implantação e manutenção de MOBILIÁRIO METÁLICOS (mobiliário urbano) a serem 

instalados em paradas de ônibus localizados no nosso Município, conforme Projeto Básico, Memorial Descritivo e Planilha Orçamentária. 
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Em vista dos elementos dos autos, os quais adoto como fundamento para decidir, dar-se-a por REVOGADO o procedimento licitatório em 

tela por motivo de conveniência, visando desta forma não contrariar, em especial, o principio da supremacia do interesse publico, bem como 

o da probidade administrativa, prevista em Lei. 

Cajamar, 16 de Outubro de 2019 

Danilo Barbosa Machado 

Prefeito 

 

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 

PA 7.850/19 - CHAMAMENTO PÚBLICO nº 03/19 

OBJETO:Seleção de entidade de direito privado sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social no âmbito do Município de Cajamar, 

para celebração de Contrato de Gestão, objetivando o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de educação, na 

ESCOLA MUNICIPAL “PORTAL DOS IPÊS III”, situada à Rua Narciso, nº 342, Portal dos Ipês, Polvilho, Cajamar - SP, conforme definido neste 

Edital e seus Anexos, que são parte integrante e indissociável deste instrumento. 

Tendo em vista o julgamento proferido pelo Sr. Presidente da Comissão Especial de Chamamento Público e Equipe de Apoio nos atos do 

processo supracitado, bem como pleno atendimento do Edital, HOMOLOGO e ADJUDICO o objeto licitado a favor da empresa: INSTITUTO 

SOLEIL, Vencedora da referida Licitação, com o valor global de R$ 2.160.000,00 (dois milhões, cento e sessenta mil reais). 

Cajamar, 16 de outubro de 2019 

Danilo Barbosa Machado 

Prefeito 

 

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 

PA 7.851/19 - CHAMAMENTO PÚBLICO nº 04/19 

OBJETO:Seleção de entidade de direito privado sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social no âmbito do Município de Cajamar, 

para celebração de Contrato de Gestão, objetivando o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de educação, na 

ESCOLA MUNICIPAL – SEM DENOMINAÇÃO, situada à Rua dos Jatobás, nº 751, Portal dos Ipês, Polvilho, Cajamar - SP, conforme definido 

neste Edital e seus Anexos, que são parte integrante e indissociável deste instrumento. 

Tendo em vista o julgamento proferido pelo Sr. Presidente da Comissão Especial de Chamamento Público e Equipe de Apoio nos atos do 

processo supracitado, bem como pleno atendimento do Edital, HOMOLOGO e ADJUDICO o objeto licitado a favor da empresa: INSTITUTO 

SOLEIL, Vencedora da referida Licitação, com o valor global de R$ 2.160.000,00 (dois milhões, cento e sessenta mil reais). 

Cajamar, 16 de outubro de 2019 

Danilo Barbosa Machado 

Prefeito 

 

PA 6.581/2019 - CONCORRENCIA PUBLICA nº 04/19 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção e conservação de praças (Lote 1); operação de 

sistema de eco-pontos de residuos; capina mecanizada de vias públicas; capinas manual de vias; varrição mecanizada de vias públicas; 

raspagem/limpeza de vias; fornecimento de equipe padrão; roçada mecanizada; roçada manual (Lote 2) e caição de meio-fio (Lote 3). 

Fica designado para o dia 21/10/2019 às 14:00hs a reabertura do certame com a abertura do envelope nº 02. 

LOCAL: Paço Municipal, sito na Praça José Rodrigues do Nascimento, 30, Água Fria - Cajamar/SP. 
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Cajamar, 16 de outubro de 2019 

Comissão Permanente de Licitações 

 

PA 7.527/2019 - CONCORRENCIA PUBLICA nº 05/19 

OBJETO:Contratação de empresa para execução das obras de revitalização urbana de jordanésia, conforme Projeto Básico, Memorial 

Descrito e Planilha Orçamentária. 

Fica designado para o dia 22/10/2019 às 14:00hs a reabertura do certame com a abertura do envelope nº 02. 

LOCAL: Paço Municipal, sito na Praça José Rodrigues do Nascimento, 30, Água Fria - Cajamar/SP. 

Cajamar, 16 de outubro de 2019  

 Comissão Permanente de Licitações 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


