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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO – DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE DESCLASSIFICAÇÃO
P.A 15.296/2021 – Pregão Presencial nº 105/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimentode alimentação escolar, realizado por meio da execução operacional das
atividades de pré-preparo, preparo e distribuição das refeições, incluindo o fornecimento de todos os gêneros alimentícios e demais insumos
não alimentares, logística, supervisão, mão de obra e treinamento, bem como a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e
utensílios e a higienização e conservação das áreas envolvidas, com vistas a atender ao programa de alimentação escolar das unidades
educacionais sob a responsabilidade deste município, conforme Termo de Referência que integra este Edital como Anexo II
A Prefeitura Municipal de Cajamar, através de seu Pregoeiro, torna público a DESCLASSIFICAÇÃO da empresas F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS
LTDA - CNPJ nº 09.621.493/0001-51 por não atender ao item 6.1.6.1.2 do edital referente a apresentação dos Laudos; a DESCLASSIFICAÇÃO da
empresa ZAMPTEC SERVIÇOS LTDA - CNPJ nº 10.791.847/0001-95 por não aprersentar todos os documentos solicitados no ANEXO II do edital;
a empresa BHMG ALIMENTAÇÃO LTDA - cnpj Nº 03.614.950/0001-02, teve seus laudos e fixas solicitadas aprovadas, ficando a empresa
CLASSIFICADA por atender ao edital conforme memorando nº 0221/2022 da Secretaria Municipal de Educação. Julgamento na integra no site:
www.cajamar.sp.gov.br.
Cajamar, 25 de março de 2022 – Alexander Carvalho – Pregoeiro
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS – DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
A Prefeitura do Município de Cajamar, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Legislação vigente, torna público
o EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR do Concurso Público nº 02/2022.
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