
 

DIÁRIO OFICIAL 

MUNICÍPIO DE CAJAMAR - EDIÇÃO Nº 125 

T e r ç a - f e i r a ,  1 2  d e  N o v e m b r o  d e  2 0 1 9                      P á g i n a  | 1 

 

DIÁRIO OFICIAL - EDIÇÃO N° 125 

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

 

ATOS 

ADMINISTRATIVOS 
 

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

 
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE AMOSTRAS 
PA nº: 9.116/2019 – Pregão Presencial nº 42/19 
OBJETO: Registro de Preço para eventual aquisição de mobiliário escolar, conforme especificações constantes deste edital. 
Considerando sessão reservada ocorrida na presente data, com o objetivo de analisar as amostras, conforme disposto no item 6.1.5.1.2 do 
Instrumento convocatório do pregão presencial em tela, onde chegou-se ao seguinte resultado:  
MARINILZA DOS RAMOS DE LIMA ME, declarada aprovada as amostras dos Lotes: 01; Lote 04 e Lote 06. 
DONANA COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI, declarada aprovada as amostras dos Lotes:  02 e Lote 05. 
COMERCIAL GETRIX EIRELI, foi declarada reprovada para o lote 03, por deixar de apresentar o item 01 do referido lote. Entretanto, cumpre 
esclarecer que o representante da empresa retirou a amostra apresentada dos demais itens, manifestando sua desistência na participação 
do certame. 
Cajamar, 11 de Novembro de 2019.  
Rita de Cássia Rafaela Barbosa Guarino Bichoffe 
Pregoeira 
 
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 
PA 8.192/19 - CONCORRENCIA PUBLICA nº 09/19 
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de sistema educacional pedagógico de ensino, com material para alunos e professores 
da Creche, Educação Infantil de 2, 3, 4 e 5 anos, alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I e alunos do 6º a 9º ano do Ensino 
Fundamental II e Educação de Jovens e Adultos, além de sistema de avaliação digital, portal com tecnologia educacional, assessoria editorial 
e pedagógica, conforme Termo de Referência – Anexo II, que faz parte integrante deste memorial. 
Tendo em vista o julgamento proferido pelo Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitações 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: MENS EDITORA E 
PARTICIPAÇÕES LTDA, Vencedora da referida Licitação, com o valor global de R$ 5.254.899,92 (cinco milhões, duzentos e cinquenta e quatro 
mil, oitocentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos). 
Cajamar, 08 de novembro de 2019. 
Danilo Barbosa Machado  
Prefeito 
 
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL nº 31/2019 - P.A. 8.679/19 
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, conforme especificações constantes do Termo de 
Referência que integra o Anexo II deste Edital. 
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 
Data da Reabertura: 29/11/2019 as 09h00min  
Edital disponível a partir do dia 13/11/2019 no site www.cajamar.sp.gov.br 
Cajamar, 11 de Novembro de 2019. 
DANILO BARBOSA MACHADO  
Prefeito 
 
 
 

 

 


