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ATOS 

ADMINISTRATIVOS 

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

 
REPUBLICADO COM ALTERAÇÃO 
P.A. 11.912/2019- Pregão Presencial nº 51/2020 
OBJETO: Contratação de serviço de links MPLS e Internet dedicada com banda simétrica com finalidade de interligar a rede central da 
Prefeitura Municipal de Cajamar, à todas as suas unidades descentralizadas e ainda eventuais localidades, incluindo os equipamentos 
necessários, serviços de instalação, configuração, manutenção, gerência e serviços técnicos de suporte. Contratação de serviço de internet 
publica HOTSPOT com conexão mediante autenticação e gerenciamento interno pela CONTRATANTE, baseada em modelo de autenticação 
por informação pessoal, mediante prévio cadastro. Obedecendo as novas regras da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPDP) 
13.709/2018, conforme Termo de Referência que integra este Edital como Anexo II 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOGAL 
RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 16/10/2020 às 09:00 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 disponível no site www.cajamar.sp.gov.br. 
Cajamar, 02 de outubro de 2020 - Prefeito Municipal 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO – DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS, CONSÓRCIOS E PARCERIAS 

 
Renovação de Convênio – Cartório da 354ª Zona Eleitoral – CAJAMAR 

Convênio 004/2020 

 
Convênio que entre si celebram o Município de Cajamar e a União, por intermédio do Juízo Da 354ª Zona Eleitoral - Cajamar. 
Objeto: O presente Convênio de Cooperação tem por objeto a instalação de Cartório Eleitoral no Município, compreendendo: 
locação/disponibilização, manutenção e conservação do imóvel, incluindo o pagamento de impostos e taxas decorrentes; o fornecimento de 
móveis e utensílios para o seu funcionamento; a cessão de servidores; a cessão de veículo com motorista; o fornecimento de materiais de 
papelaria, limpeza e de copa/cozinha; e, também, a prestação de serviços de limpeza e de reprodução de cópias, pelo MUNICÍPIO em favor 
da JUSTIÇA ELEITORAL, de acordo com as estimativas constantes de plano de trabalho e da disponibilidade municipal. 
Assinado: 25/09/2020 
Vigência: 05 anos 
 
O pdf do Convênio 004/2020 pode ser acessado através do link: 
https://cajamar.sp.gov.br/diariooficial/wp-content/uploads/sites/3/convenio-004-20-cartorio-eleitoral.pdf 
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