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ATOS 

ADMINISTRATIVOS 
 

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

 
AVISO DE SUSPENSÃO 
P.A. 3.704/2021- Pregão Eletrônico nº 
30/2021 
OBJETO: Contratação de empresa 
especializada em serviços de engenharia 
para locação, operação e manutenção 
dos serviços de monitoramento 
eletrônico e fiscalização automática de 
trânsito, por intermédio de 
equipamentos e sistemas, conforme 
Termo de Referência que integra este 
Edital como Anexo II. 
Dar-se-á por SUSPENSO o procedimento 
licitatório em tela em atendimento a 
Secretaria  

Cajamar, 22 de junho de 2021 – 
Prefeitura Municipal de Cajamar. 
 
 

REVOGAÇÃO 
P.A. 3.704/2021- Pregão Presencial 
30/2021 
Contratação de empresa especializada 
em serviços de engenharia para locação, 
operação e manutenção dos serviços de 
monitoramento eletrônico e fiscalização 
automática de trânsito, por intermédio 
de equipamentos e sistemas, conforme 
Termo de Referência que integra este 
Edital como Anexo II. 

A Prefeitura Municipal de Cajamar, 
através do Secretaria Municipal de 
Mobilidade e Desenvolvimento Urbano, 
decide por REVOGAR o processo 
licitatório em epigrafe, por motivo de 
conveniência, princípio da supremacia 
do interesse público, bem como da 
probidade administrativa, previsto em 
Lei. 
Cajamar, 23 de junho de 2021 – 
LEANDRO MORETTE ARANTES - 
Secretário Municipal Mobilidade e 
Desenvolvimento Urbano. 

 

PODER LEGISLATIVO 
https://www.cmdc.sp.gov.br/ 

 

AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 01, EM 24 DE 
JUNHO DE 2021 
(ÀS 10:00 Hrs) 
 
PAUTA - CONVITE 
 
A Câmara Municipal de Cajamar tem a 
honra de convidar a população em geral, 
as sociedades de bairros, demais 
organizações não governamentais, 
clubes de serviços, entidades religiosas, e 
quaisquer outros seguimentos 
representativos da população, para 
participarem de Audiência Pública, no 

dia 24/06/2021, ás 10:00 horas, no 
Prédio da Câmara Municipal de Cajamar, 
onde será discutido e debatido o Projeto 
de Lei nº 46/2021, Dispõe sobre o Plano 
Plurianual para o quadriênio 2022 a 2025 
e dá outras providências (PPA) e Projeto 
de Lei nº 56/2021 que Dispõe sobre as 
Diretrizes Orçamentárias para o exercício 
de 2022 e dá outras providências (LDO). 
 
Cajamar, 21 de junho 2021. 
 
SAULO ANDERSON RODRIGUES 
Presidente 

 
DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 
(extrato do RI) 
 
Nos termos do Regimento Interno, terão 
voz: Vereadores, Prefeito, Vice-Prefeito, 
Diretores Municipais e Titulares de 
Cargos Superiores da Administração, 
convidados oficiais, instituições públicas 
e privadas, através de representante 
legal ou emissário credenciado e 
eleitores. 

 
 


