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ATOS 

ADMINISTRATIVOS 
 

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

HOMOLOGAÇÃO 
P.A. 2.917/2021- Pregão Presencial nº 
24/2021 
OBJETO: Contratação de empresa 
especializada em Contrato de Agente 
Integração para programa de Estágio 
(não obrigatório) de Ensino Médio e 
Superior, para operacionalizar a 
contratação de estagiários através de 
processo seletivo, visando o 
desenvolvimento de atividades para 
promoção da integração no mercado de 
trabalho, nos termos da Lei 11.788/2008, 
Lei Complementar 61/2005 alterada pela 
Lei Complementar 105/2009 e Lei 
Complementar 131/2011, conforme 
Termo de Referência que integra este 
Edital como Anexo II. 
Tendo em vista o julgamento proferido 
pelo Sr. Pregoiero nos atos do processo 
supracitado, decido por HOMOLOGAR o 
objeto licitado a favor da 
empresa:CENTRO DE INTEGRAÇÃO 
EMPRESA ESCOLA (CIEE), CNPJ nº 
61.600.839/0001-55, vencedora com 

valor unitário de R$5,47 (cinco reais e 
quarenta e sete centavos).  
Cajamar, 07 de junho de 2021 - AFONSO 
BARBOSA DA SILVA - Secretaria 
Municipal de Gestão de Pessoas. 
 
 

REPUBLICADO COM ALTERAÇÃO 
P.A. 5.903/2021- Concorrência Pública 
nº 07/2021 
OBJETO:Contratar empresa 
especializada para a prestação de 
serviços de gestão, manutenção 
preventiva e corretiva, ampliação e 
melhorias no parque de ativos de 
Iluminação Pública no Município de 
Cajamar, com fornecimento de software 
de controle e telegestão, incluindo os 
serviços de modernização e 
eficientização de vias e praças de grande 
circulação de pessoas e trânsito, 
modernização e eficientização de locais 
onde há insuficiência do sistema de 
iluminação, ampliação do Sistema de 
Iluminação Pública com o atendimento 
da demanda reprimida, manutenção 

preventiva, corretiva e emergencial no 
Sistema de Iluminação Pública, 
gerenciamento de canal de comunicação 
com os munícipes, assim como a análise 
das faturadas emitidas pela 
concessionária de energia local, com 
fornecimento de mão de obra, materiais, 
equipamentos, software conforme 
especificações no Edital 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA 
LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL 
RECEBIMENTO E ABERTURA DOS 
ENVELOPES: 12/07/2021 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, 08 de junho de 2021 – RAUL 
LOPES CARDOSO - SECRETARIO DE 
INFRAESTRURURA DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS 

 


