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

 

ATOS 

ADMINISTRATIVOS 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO – DEPARTAMENTO DE CONTRATOS 

 

Extrato de Aditamento de Contrato  
PA: 1.533/2016– Dispensa de Licitação - Locação de imóvel – Adit IV – Contrato nº 31/2016 - Locador: JLO SOUZA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 
ME - Objeto: – As partes resolvem de comum acordo, aditar o contrato original firmado em 02/08/2010, que tem por objeto do presente 
contrato a locação do imóvel sob identificação n° 24252.12.71.0309.00.000 (código do imóvel n° 3777), situado na Rua Etelvino Inocêncio da 
Silva, 56, Jardim Penteado, Distrito de Jordanésia, Cajamar/SP, CEP: 07786-505, destinado ao atendimento das atividades precípuas da 
Secretaria de Desenvolvimento Social, em especial à instalação do Conselho Tutelar e CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente. 
 
; Prorrogação de Prazo 12 meses; Valor Global: R$ 31.969,74. Data da assinatura: 30/04/2020. Cajamar, 03 de setembro de 2020. Prefeito 
Municipal 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO – DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

 

RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO 
P.A. 163/2020- Pregão Presencial nº 49/2020 
A Prefeitura do Município de Cajamar, torna-se público que fica retificada a publicação de Aviso de Licitação do DOE de 02/09/2020 (PAG. 159) 
e DOM de 02/09/2020 (PAG. 01), da seguinte forma:  
Onde-se-lê:  
Contratação de empresa especializada para adequação das instalações do Sistema de Combate a Incêndio de todos os prédios das unidades 
Escolares da rede municipal de ensino, seguindo os projetos aprovados que serão fornecidos pela Prefeitura Municipal de Cajamar, com 
entrega final do AVCB e CLCB sendo responsabilidade da contratante, conforme Termo de Referência que integra este Edital como Anexo II. 
Leia-se:  
Contratação de empresa especializada para adequação das instalações do Sistema de Combate a Incêndio de 13 (treze) unidades Escolares da 
rede municipal de ensino, seguindo os projetos aprovados que serão fornecidos pela Prefeitura Municipal de Cajamar, com entrega final do 
AVCB e CLCB sendo responsabilidade da contratante, conforme Termo de Referência que integra o Edital como Anexo II. 
Cajamar/SP, 02 de setembro de 2020 - Prefeito Municipal 
 
AVISO DE REVOGAÇÃO 
P.A. 6.044/2020- Pregão Presencial nº 45/2020 
OBJETO: Contratação de empresa para locação de veículos com motorista e mão de obra, visando o transporte municipal e intermunicipal de 
estudantes de cursos de nível técnico e superior pelo período de 12 (doze) meses, conforme termo de referência que integra este Edital como 
Anexo II. 
Em vista dos elementos constantes dos autos, em especial a Determinação apresentado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
(TCE/SP), (que levou a suspensão do processo); promovemos a revisão dos procedimentos licitatórios e constatamos a ocorrência de vicio no 
Edital. Ademais, mister se faz necessário revisar as exigências documentais, por isso decido REVOGAR o procedimento licitatório em tela por 
motivo de conveniência, visando desta forma não contrariar, em especial o princípio da supremacia do interesse público, bem como o da 
probidade administrativa, previsto em Lei; 
Cajamar, 02 de setembro de 2020 – Prefeito Municipal 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS – DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS 
       
CONVOCAÇÃO: 
Convocação 04/09/2020 A Prefeitura do Município de Cajamar nos termos do processo seletivo nº 01/2019, processo administrativo 556/20- 
para provimento de vagas de estagiários, convoca os candidatos abaixo relacionados –class. – Nome – RG – curso – nota- 13 Sheila Cristina 
Santos Figueiredo 22.394.986-3 Direito 5 conforme lista de classificação publicada. Os candidatos convocados acima devem comparecer no 
dia 08, 09 e 10 de setembro de 2020, no Departamento de Gestão de Pessoas da municipalidade, situado na Praça José Rodrigues do 
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nascimento, nº 30 - água fria - distrito sede - Cajamar/SP, no horário das 09:00 às 12h00 ou das 14:00 as 16:00, portando cópia e original dos 
documentos abaixo elencados, o Departamento de Gestão de Pessoas e o CIEE poderá solicitar também outros documentos comprobatórios 
que julgar necessário. RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de endereço atualizado, CTPS, PIS, título de eleitor, 
declaração escolar atualizada ou boleto com comprovante de pagamento do mês vigente, declaração comprovando não obrigatoriedade do 
estágio (para fins de auxílio transporte). Cajamar, 04 de setembro de 2020. Departamento de Gestão de Pessoas 

 
 
 
 
 
 
  

 


