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

 

ATOS 

NORMATIVOS 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – DEPARTAMENTO TÉCNICO LEGISLATIVO 

 
PORTARIA 
 
PORTARIA Nº 263 DE 27 DE JANEIRO DE 2.020. 
Fica exonerado, a partir de 28/01/2.020, o senhor DAVI DAVID, portador da Cédula de Identidade sob R.G. nº 9.371.372 e inscrito no 
CPF/MF sob o nº 904.205.948-68, do cargo de provimento em comissão de DIRETOR EXECUTIVO do IPSSC - Instituto de Previdência Social 
dos Servidores de Cajamar, criado através da Lei Complementar nº 124/11. 
 
PORTARIA Nº 264 DE 27 DE JANEIRO DE 2.020. 
Fica nomeada, a partir de 28/01/2.020, a senhora ZÉLIA KORLASPKE SLABISKI, portadora da Cédula de Identidade sob R.G. nº 2.775.640 e 
inscrito no CPF/MF sob o nº 831.681.099-91, nos termos do artigo 8º da Lei Complementar nº 124/11, para o cargo comissionado de 
DIRETOR EXECUTIVO, referência “C-5” do IPSSC - Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar. 
 
PORTARIA Nº 265 DE 27 DE JANEIRO DE 2.020. 
Fica nomeado, a partir de 28/01/2.020, o senhor DAVI DAVID, portador da Cédula de Identidade sob R.G. nº 9.371.372, como GESTOR DE 
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL, Referência V, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 
Ciência, Tecnologia e Inovação, o qual exercerá as atribuições estabelecidas no Anexo III, da Lei Complementar nº 184 de 18 de dezembro 
de 2019. 

____________________________________________________________________________ 
 

ATOS 

ADMINISTRATIVOS 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES. 

 
COMUNICADO 02  
PA 13.990/19 - Pregão Presencial nº 69/19 
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. 
Haja vista erro no agendamento para reabertura da cessão pública, onde dia 02/02/2020 trata-se de DOMINGO, RETIFICO a data para 
continuidade dos trabalhos do procedimento licitatório em tela, com as empresas já credenciadas em sessão pública do dia 08/01/2020, 
para dia 07 de Fevereiro de 2020 com inicio as 09h00min.  
LOCAL: Paço Municipal, sito na Praça José Rodrigues do Nascimento, 30, Água Fria - Cajamar/SP. 
Cajamar, 27 de Janeiro de 2020. 
CESAR LEANDRO 
PREGOEIRO 
 
REVOGAÇÃO 
PA 12.055/2019 - Pregão Presencial nº 66/19 
OBJETO: Contratação de empresa para prestar serviços de assessoria e capacitação técnica objetivando treinar e aperfeiçoar o sistema 
público no desenvolvimento, gerenciamento, acompanhamento e treinamento de pessoas. 
Em vista dos elementos constantes dos autos, bem como solicitação da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e Eventos, onde 
solicita declínio do certame, decido REVOGAR o procedimento licitatório em tela por motivo de conveniência, principio da supremacia do 
interesse público, bem como o da probidade administrativa, previsto em Lei; 
Cajamar, 27 de Janeiro de 2020. 
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DANILO BARBOSA MACHADO 
Prefeito 
 
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 
P.A. 10.708/2019 Pregão Presencial nº 68/2019 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de operação de sistemas integrados de gestão de 
créditos tributários, contemplando o fornecimento, implantação e gestão continuada de central informatizada de atendimento, incluindo 
software, hardware e central de atendimento, em conformidade com as solicitações dos agentes públicos responsáveis pelas receitas 
próprias municipais, conforme projeto deste termo de referência. 
Face o julgamento proferido pelo Sr. Pregoeiro e Equipe de Apoio,  bem como pleno atendimento ao item 7.1.6.1.1.1 do instrumento 
convocatório, remetemos os presentes autos para HOMOLOGAÇÂO e ADJUDICAÇÂO ou Não, a favor da Empresa: 
SERVICE SOLUTIONS SOLUÇÕES EM CONTATC CENTER LTDA, vencedora com valor global de R$ 1.188.000,00 (um milhão cento e oitenta e 
oito mil reais).  
Cajamar, 27 de Janeiro de 2020. 
DANILO BARBOSA MACHADO 
Prefeito 
   
 
AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO E CONTINUIDADE DOS TRABALHOS 
P.A. Nº. 11.298/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 70/19 
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de licença de uso permanente com fornecimento de pacotes de instalação e transferência 
da propriedade intelectual de uma solução tecnológica de Gestão Escolar web e Portal da Educação, incluindo treinamento, implantação e 
suporte técnico, (conforme solicitado pelo respectivo Setor desta Administração); nos termos do Anexo II do presente Edital. 
Considerando recurso apresentado pela empresa G4 SOLUÇÕES EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA, na data de 16/01/2020, onde foi 
julgado IMPROCEDENTE pela comissão de avaliação. Diante disso, damos continuidade nos trabalhos, convocando a empresa MAIS 
EDUCAR LTDA ME, sagrada vencedora em terceira colocada na sessão pública do dia 07/01/2020 para abertura do seu envelope de 
habilitação no dia 28/01/2020 as 14h00min.  
Cajamar, 27 de Janeiro de 2020. 
RAFAELA BICHOFFE 
PREGOEIRA 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


