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ADMINISTRATIVOS 
 

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

AVISO DE SUSPENSÃO 
P.A 13.766/2021 – Pregão Eletrônico nº 42/2021 
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de bens de consumo de água mineral natural, potável e não gasosa em galões 
de 20 litros; garrafas de 500ml e copos de 200 ml dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral- DNPM 
e Agencia Nacional de Vigilância garrafas - ANVISA, com marca, procedência e validade impressas no rótulo do produto 
O.C: 824100801002021OC00058. 
Dar-se-á por SUSPENSO o procedimento licitatório em tela por interesse público. 
Cajamar, 30 de novembro de 2021 – DONIZETTI APARECIDO DE LIMA – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E 
GESTÃO 
 
AVISO DE JULGAMENTO  
P.A 10.968/2021 PREGÃO PRESENCIAL nº 69/2021 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de implantação e operação de um sistema informatizado para administração de 
valores do auxílio às famílias integrantes do Programa Família Cajamar que estejam em situação de vulnerabilidade e que atenderem aos 
requisitos previstos na legislação, por meio da utilização de cartões com chip em estabelecimentos credenciados enquadrados como 
microempreendedor, pequena ou média empresa do ramo de alimentação, refeição, farmácia, higiene pessoal, vestuário, calçado e material 
escolar, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social 
Após análise da Planilha de Composição de Custos apresentada pela empresa BIQ BENEFÍCIOS LTDA, a equipe técnica da Secretária Municipal 
de Planejamento, Administração e Gestão, DESCLASSIFICA a empresa, abrindo-se prazo legal para recursos após a publicação. 
Cajamar, 30 de novembro de 2021 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO  
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO – DEPARTAMENTO DE CONTRATOS 

 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. º 13.528/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Ratifico a Dispensa de Licitação, fundamentada inciso X do Artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/1993 e posteriores alterações. 
OBJETO: Locação de quatro imóveis sob identificação municipal n° 24413.14.51.0258.00.000 (código do imóvel n° 17896), lote 19, quadra 06, 
com 387,26m² de área de terreno e 647,61m² de área construída, situado na Rua das Amazonas, 593, Portais, Cajamar/SP, CEP: 07790-850, 
identificação municipal n° 24413.14.51.0271.00.000 (código do imóvel n° 17897), lote 20, quadra 06, com 361,88m² de área de terreno e 
0,00m² de área construída, situado na Rua das Amazonas, 579, Portais, Cajamar/SP, CEP: 07790-850, identificação municipal n° 
24413.14.51.0586.00.000 (código do imóvel n° 17923), lote 46, quadra 06,  com 522,16m² de área de terreno e 672,82m² de área construída, 
situado na Avenida Tenente Marques, 5.404, Portais, Cajamar/SP, CEP: 07790-845 e identificação municipal n° 24413.14.51.0574.00.000 
(código do imóvel n° 17924), lote 47, quadra 06, com 535,82m² de área de terreno e 0,00m² de área construída, situado na Avenida Tenente 
Marques, 5.392, Portais, Cajamar/SP, CEP: 07790-845, para alocação da nova escola que suprirá a demanda de vagas na região do Portal e a 
necessidade de reduzir o número de alunos por classe nas Escolas Municipais da região do Polvilho, em especial nas EMEB’s Odir Garcia e Rosa 
Helena e atender uma demanda de 800 vagas para alunos do ensino fundamental I e II. 
LOCADOR: JOSÉ ROBERTO BRUNELLI, CPF: 064.385.398-72 - valor mensal de R$ 33.899,99 (Trinta e três mil, oitocentos e noventa e nove reais 
e noventa e nove centavos) e valor global de R$ 406.799,88 (quatrocentos e seis mil, setecentos e noventa e nove reais e oitenta e oito 
centavos) pelo período de 12 (doze) meses. 
Cajamar/SP, 30 de novembro de 2021 – RÉGIS LUIZ LIMA DE SOUZA – Secretário Municipal de Educação. 

 
 

 

 


