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ATOS 

ADMINISTRATIVOS 
 

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

 
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 
PA 8.840/2019 - Pregão Presencial nº 01/2020 
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de Teste Rápido para detecção do vírus da dengue, conforme termo de referência 
que integra este Edital como Anexo II. 
Face o julgamento proferido pela Sra. Pregoeira e Equipe de Apoio, remetemos os presentes autos para HOMOLOGAÇÂO e ADJUDICAÇÂO 
ou NÃO, a favor da Empresa: 
MEDICAL CHIZZOLINI LTDA ME, vencedora da licitação com valor unitário de R$ 6,55 (seis reais e cinquenta e cinco centavos). 
Cajamar, 17 de Janeiro de 2020. 
DANILO BARBOSA MACHADO 
PREFEITO 
 
REPUBLICADO COM ALTERAÇÃO 
P.A. 50/2020- Pregão Presencial nº 09/2020 
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação escolar, realizado por meio da execução operacional das 
atividades pré preparo, preparo e distribuição das refeições, incluindo o fornecimento de todos os gêneros alimentos e demais insumos 
não alimentares, logística, supervisão, mão de obra e treinamento, bem como a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e 
utensílios e a higienização e conservação das áreas envolvidas, com vistas a atender ao programa de alimentação escolar das unidades 
educacionais sob a responsabilidade deste município, conforme termo de referência que integra este Edital como Anexo II. 
TIPO: Menor preço por global 
RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 31/01/2020 às 14:00 horas. 
Pregoeiro(a): César Leandro Nascimento da Conceição 
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 no site www.cajamar.sp.gov.br  
Cajamar, 20 de Janeiro de 2020. 
DANILO BARBOSA MACHADO 
Prefeito 
 
AVISO DE REDESIGNAÇÃO DE DATA 
P.A. 13.677/2019- Chamamento Público nº 02/2020 
OBJETO: Seleção de uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social de Saúde - OSS, nos termos 
da Lei Municipal nº 1.186/2005 (alterada pela Lei nº 1199/2006), que tenha manifestado interesse em celebrar Contrato de Gestão com 
vistas à formação de parceria para fomento e execução de atividades na área de saúde, em especial, “Gerenciar a Unidade de Pronto 
Atendimento – UPA 24 horas “Vereador Luiz dos Santos Faria”, situada na Rua Alfredo D’ell Vigna nº 253, CEP: 07776-395, Jordanésia, 
Cajamar/SP, em estreita cooperação com a Secretaria Municipal de Saúde e demais órgãos do SUS. 
TIPO: Técnica e Preço 
Conforme Decreto Municipal nº 6.138 onde determina Pontos Facultativos nos dias 24/02/2020 e 25/02/2020, FICA REDESIGNADO O DIA 
27/02/2020 ÀS 09H00MIN PARA SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES. 
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 no site www.cajamar.sp.gov.br disponível a partir de 23/01/2020  
Cajamar, 20 de Janeiro de 2020. 
DANILO BARBOSA MACHADO 
Prefeito 
 
AVISO DE SUSPENSÃO 
Pregão Presencial nº 02/20 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de equipamentos de informática e prestação de 
serviços, abrangendo a locação de equipamentos (estação de trabalho e notebook’s) com suporte técnico para os equipamentos 
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fornecidos e sistema para apresentação das informações técnicas de cada equipamento, auxiliando o inventário dos equipamentos sobre 
comodato com geração de dados de diagnóstico, conforme termo de referência que integra este Edital como Anexo II. 
Haja vista o não atendimento tempestivo da impugnação e esclarecimento apresentado pela empresa: Telefônica Brasil S/A, o Sr. 
Pregoeiro e Equipe de apoio, decidiu, SUSPENDER o procedimento licitatório em tela.  
Cajamar, 21 de Janeiro de 2020. 
Cesar L.N. Conceição 
Pregoeiro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


