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

ATOS
ADMINISTRATIVOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO – DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RETIFICAÇÃO DO AVISO DE RETOMADA CONCORRÊNCIA Nº 09/2021
P. A. nº: 7.392/2021
Objeto Resumido: Prestação de serviço de publicidade para realização de atividades integradas que possibilite o estudo, o planejamento, a
conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e na distribuição de publicidade
aos veículos e demais meios de divulgação.
Tendo em vista o erro material e publicado no D.O.M de 10/11/2021 Edição Extraordinária na págnia 6, onde faltou informar outras empresas
para apresentação do envelope de nº 05 em face a não apresentação de recursos contra a decisão que classificou as empresas, em atendimento
ao item 7.5.1."Decididos os recursos, ou, ainda, transcorrido o prazo para sua interposição, a CPL designará nova data e horário para a sessão
de recebimento e abertura dos documentos de Habilitação – Envelope 5 das Licitantes classificadas. A sessão pública terá a seguinte pauta":a)
identificação dos representantes das licitantes. Caso a empresa não tenha tido representante nas sessões anterior, a licitante deverá se
identificar por meio do(s) documento(s) exigido(s) no subitem 5.2; b) recebimento e abertura dos envelopes 5, das três melhores classificadas
e decidir sobre a habilitação, conforme previsto nos artigos 27 e seguinte da Lei 8.666/93 e exigências fixadas no Edital.
Diante do exposto a Prefeitura de Cajamar, através da Comissão Permanente de Licitação, convoca as 3 (três) empresas melhores classificadas
para apresentar o envelope de nº 05 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO), sendo elas: GALGARE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA; SHOUT
AGÊNCIA DE PUBLICIDADE EPP e HOUSE CRIATIVA COMUNICAÇÃO LTDA ME na 4ª sessão pública que se realizará no dia 16/11/2021 às
14h00min.
Cajamar, 11 de novembro de 2021 – Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
P.A. 8.568/2021- Pregão Eletrônico nº 34/2021
OBJETO: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes odontológicos para uso nos atendimentos dos consultórios odontológicos das
unidades básicas de saúde (UBS) e unidades de saúde da família (USF). A aquisição dos materiais terá a finalidade de reposição de
equipamentos baixados (inservíveis), composição de novos consultórios (cadeiras odontológicas) e equipamentos para reserva técnica.
Tendo em vista o aceite da empresa sagrada vencedora em 1º colocado em sessão pública do dia 28/10/2021, com fulcro no Art. 64 §2 da Lei
nº 8.666/93, decido por homologar o objeto licitado a favor da empresa:
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ: 38.259.748/0001-86 vencedora do item 1 com valor unitário de R$ 290,00; item 2
com valor unitário de R$ 265,00; item 3 com valor unitário de R$ 225,00 OC 824100801002021OC00049.
OC 824100801002021OC00050 item 1 fracassado
Cajamar, 11 de novembro de 2021 – PATRICIA HADDAD – SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE.
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
P.A. 8.975/2021- Pregão Eletrônico nº 39/2021
OBJETO: Aquisição de equipamento necessário para atendimento pré-hospitalar no município de Cajamar: INCUBADORA DE TRANSPORTE
NEONATAL, conforme Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA.
Tendo em vista o aceite da empresa sagrada vencedora em 1º colocado em sessão pública do dia 08/11/2021, com fulcro no Art. 64 §2 da Lei
nº 8.666/93, decido por homologar o objeto licitado a favor da empresa:
PACTUAL COMERCIAL LTDA CNPJ: 10.504.370/0001-10 vencedora do item unico valor unitário de R$ 41.900,00 OC
824100801002021OC00055.
Cajamar, 11 de novembro de 2021 – PATRICIA HADDAD – SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE.
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
P.A 11.030/2021 – Pregão Presencial nº 81/2021
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição e manutenção de equipamentos para o controle de pombos domésticos por meio de
sistema eletromagnético capaz de impedir a entrada, permanência e proliferação dessas aves, compreendendo: mão de obra de instalação,
preparação e limpeza dos locais, manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos a serem instalados nas Unidades Escolares definidos
neste Termo de Referência
CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL
RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 30/11/2021 às 09:00 horas.
SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO
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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, 11 de novembro de 2021 – REGIS LUIZ LIMA DE SOUZA - SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Instrução Normativa SME nº 009/2021 de 10 de novembro de 2021 - Errata
Onde se lê:
“Art. 27. O Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo - HTPC deverá ser organizado:
I –...
IV - Os docentes que possuem carga suplementar, igual ou maior que sua jornada de trabalho com alunos (HTPA), deverão cumprir o HTPC
conforme a alínea “c” deste artigo”.
Leia-se:
“Art. 27. O Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo - HTPC deverá ser organizado:
I –...
IV - Os docentes que possuem carga suplementar, igual ou maior que sua jornada de trabalho com alunos (HTPA), deverão cumprir o HTPC
conforme o inciso III deste artigo”.
Cajamar, 11 de novembro de 2021.
Prof. Dr. Régis Luiz Lima de Souza
Secretário Municipal de Educação
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