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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
AVISO DE RETOMADA DE ETAPA DE LICITAÇÃO
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
CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO TOTAL POR ITEM
A Prefeitura de Cajamar, através do Pregoeiro, torna-se público que retomará os trabalhos do Pregão Presencial nº 69/2021, para analise das
Planilha de Custo da licitante, Analise dos documentos de Habilitação da empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA e
demais interessadas, conforme segue:
DATA E HORA DE ABERTURA PARA SESSÃO PÚBLICA: 09/12/2021 AS 08H00MIN (Horário Oficial de Brasília – DF)
Cajamar, 07 de dezembro de 2021 - Alexander Carvalho - Pregoeiro
AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO
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
O Recurso Administrativo fora dirigido, e devidamente informados, e após análise de todas as peças processuais que interessam à matéria; a
Secretaria Municipal de Planejamento, Adminsitração e Gestão, julga IMPROCEDENTE o recurso imposto pela empresa: BIQ BENEFÍCIOS LTDA,
mantendo a DESCLASSIFICAÇÃO da mesma. Julgamento na integra, disponível no site: www.cajamar.sp.gov.br
Cajamar, 07 dedezembro de 2021 – Donizetti Aparecido de Lima – Secretário Municipal de Planejamento, Administração e Gestão.
AVISO DE RETOMADA DE ETAPA DE LICITAÇÃO
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
A Prefeitura de Cajamar, através do Presidente da C.P.L., torna-se público que retomará os trabalhos da Concorrência Pública em epigrafe para
abertura do envelope nº 2 (Proposta), conforme segue:
DATA E HORA DE ABERTURA PARA SESSÃO PÚBLICA: 14/12/2021 AS 09H00MIN (Horário Oficial de Brasília – DF)
Cajamar, 07 de dezembro de 2021 - PRESIDENTE CPL
AVISO DE RECEBIMENTO DE RECURSO
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
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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
A Prefeitura Municipal de Cajamar, através do Pregoeiro, torna-se público o recebimento dos recurso apresentado pela empresa: BIQ
BENEFÍCIOS LTDA, insurgindo contra a decisão que Inabilitou a Empresa após a análise de sua planilha de composição de custo.Recurso na
integra disponível no site: www.cajamar.sp.gov.br.
Cajamar, 07 de dezembro de 2021 – Alexander Carvalho - Pregoeiro
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