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a partir de 16/04/21 com supressão de 10% da quantidade 
originalmente contratada - Valor total estimado do contrato: R$ 
63.000,00 - Data da assinatura: 15/04/2021

 Processo de Compras n° 7210.2021/0000487-3 - Pre-
gão Eletrônico - n°012/21

OBJETO: Contratação de empresa especializada na presta-
ção de serviços para a administração, suporte técnico, manu-
tenção e desenvolvimento de sistemas WEB sob demandas, sob 
o regime de empreitada por preço global, para administração, 
manutenção, suporte técnico e desenvolvimento de sistemas 
WEB, por um período de 12 (doze) meses, prorrogáveis por 
iguais ou menores períodos, conforme bases, especificações e 
condições do Edital e seus Anexos.

Comunicamos que encontra-se aberta licitação na mo-
dalidade PREGÃO ELETRÔNICO, para o objeto em referência, 
sendo que o Edital encontra-se disponível na integra para 
download, através do sistema eletrônico Licitações-e (www.
licitacoes-e.com.br - nº de referência 872546), no site: http://e-
-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br e no Sistema SEI! pelo nº 
7210.2021/0000487-3 no endereço http://processos.prefeitura.
sp.gov.br/Forms/Principal.aspx

As Propostas Comerciais deverão ser encaminhadas até 
09/06/2021 às 09:00, horário de Brasília, pelo sistema eletrôni-
co Licitações-e no site: http://www.licitacoes-e.com.br. A disputa 
ocorrerá a partir das 10:00 do mesmo dia.

Esclarecimentos podem ser obtidos junto a Comissão Per-
manente de Licitações da São Paulo Turismo S/A, pelo telefone: 
(11) 2226-0491, ou ainda pelo e-mail: licitacoes@spturis.com.

Comissão Permanente de Licitações – São Paulo Turismo 
S.A.

 EMPRESA DE CINEMA E 
AUDIOVISUAL DE SÃO PAULO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO
À vista dos elementos constantes do processo eletrônico 

nº 8610.2019/0001257-8, em especial da manifestação da 
área técnica responsável pelo acompanhamento da execução 
contratual (040703751) e do parecer da assessoria jurídica 
(044157369), com fundamento no art.72 da Lei Federal nº 
13.303/2016 e no item 13.3 do Edital nº 03/2019/Spcine - Pro-
grama de Investimento/2019: Distribuição de longas metragens 
I, AUTORIZO o aditamento do Termo de Contrato nº 05/2020/
Spcine, formalizado com RESERVA NACIONAL DISTRIBUIDORA 
DE FILMES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.346.733/0001-94, 
que tem por objeto a distribuição da obra "Babenco: alguém 
tem que ouvir o coração e dizer: parou", para fazer constar 
modificação do item 8.1 do Contrato e alteração do percentual 
de retorno financeiro da Spcine de acordo com o Edital, que 
passa a ser de 4,94% sobre a RBD, permanecendo inalteradas 
as demais clausulas do ajuste.

 CÂMARA MUNICIPAL
Presidente: Milton Leite

 GABINETE DO PRESIDENTE
 CÂMARA MUNICIPAL

 SECRETARIA GERAL PARLAMENTAR

SECRETARIA DE REGISTRO PARLAMENTAR E 
REVISÃO - SGP-4

REQUERIMENTO RECEBIDO PARA PUBLICAÇÃO
REQUERIMENTO 08-00035/2021
"Requeiro a constituição de Comissão Parlamentar de 

Inquérito para apurar desrespeito à Lei nº 14.223/2006, bem 
como o Decreto nº 47.950/2006 que dispõe sobre a “Lei Cidade 
Limpa" no Município de São Paulo.

Considerando, que a Lei Cidade Limpa neste ano completa 
15 anos de existência, apontado como dispositivo legal trans-
formador da paisagem urbana de São Paulo, por ordenar seus 
elementos visíveis a partir de logradouro público, atingindo 
toda gama de propaganda e anúncios publicitários espalhados 
pela cidade, coibindo desta forma a poluição visual;

Considerando, que a publicidade retirada dos espaços 
públicos com a proibição de placas, outdoors, pinturas, anúncios 
indicativos entre outras formas, fora eficaz diante da aplicação 
de uma fiscalização rígida que buscou resgatar e valorizar 
a cidade, até então, ocultada entre anúncios, que pôs sua 
vigência acabou por gerar outros benefícios e oportunidades 
econômicas;

Considerando ainda, que para se dedicar a uma lei tão 
complexa e modificante, dirimindo todas suas dúvidas e espe-
cificidades frente a uma Cidade tão heterogênea, empregou-se 
auxílio da Comissão de Proteção à Paisagem Urbana (CPPU), 
formada por membros do poder público e da sociedade civil 
que analisam os casos mais imprecisos, ficando a fiscalização a 
cargo das Subprefeituras;

Considerando, contudo, após tantos anos da aplicação 
desta legislação observamos a criação de novas tecnologias e 
formas de publicidade que buscam burlar seus dispositivos ou 
ludibriar nossa fiscalização;

Assim, diante da proliferação de novas modalidades e o 
uso de práticas vedadas que fere em demasia a Cidade Limpa, 
em especial o que cerne a panfletagem de anúncios de lan-
çamentos imobiliários, que apoiado em brechas ou falhas na 
fiscalização, retornou ao “modus operandi” de outrora. (Anexo)

Observando também, o uso indiscriminado de publicidade 
veicular das empresas, ou também pela enxurrada de moto-
fretista, ciclistas entregadores que carregam baús ou mochilas 
desmedidas ostentando toda sorte de publicidade.

Desta forma, por derradeiro, no intuito de acompanhar 
a evolução desta legislação, reforçar seus pontos positi-
vos, estudar e antever mudanças de comportamento dos 
anunciantes bem como de restabelecer e apurar erros na 
fiscalização;

Requeiro, diante das considerações, a Douta Mesa e ou-
vido o Egrégio Plenário, com fundamento no artigo 33 da Lei 
Orgânica do Município de São Paulo e artigo 30 e seguintes 
do regimento Interno da Câmara Municipal, seja constituída 
a Comissão Parlamentar de Inquérito, integrada por 09 (nove) 
membros e com prazo de funcionamento de 120 (cento e vinte) 
dias, prorrogáveis na forma do artigo 97 do Regimento Interno 
da Câmara Municipal de São Paulo, com a finalidade acima 
apresentada.

Sala das Sessões, 03 de maio de 2021.
ADILSON AMADEU
Vereador"

lhemos como razão de decidir e que passam a fazer parte 
integrante deste instrumento, AUTORIZAMOS, o aditamento 
contratual 01 do contrato firmado com à empresa DATA-
MACE INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
57.195.497/0001-68, prestação de serviços de manutenção 
dos softwares GIP – Gestão Integrada de Pessoal e GRH 
- Ponto Eletrônico, adquiridos da CONTRATADA em 27 de 
maio de 1991 e 11 de fevereiro de 2000 respectivamente, 
pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, até 16/05/2023, 
estabelecendo-se o valor de R$ 45.600,00 (quarenta e cinco 
mil e seiscentos reais), representando R$ 1.900,00 (um mil e 
novecentos reais), pelo período mensal, base econômica de 
março de 2019.

II - Em consequência, AUTORIZAMOS o empenhamento 
do valor de R$ 16.852,24 (dezesseis mil, oitocentos e cin-
quenta e dois reais e vinte e quatro centavos), à empresa 
DATAMACE INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 57.195.497/0001-68 que onerará a dotação orçamentária 
nº 05.10.15.122.3024.2.171, 3.3.90.40.00, 09 para cobertura 
das despesas deste exercício, consoante Nota de Reserva nº 90, 
cota 042877677.

III - Aprovamos a minuta do aditamento contratual nº 01, 
cota 043541517.

IV - A fiscalização do contrato será exercida por Valdete 
Alves de Oliveira Soares R.F. 04962-0.

V - DETERMINAMOS que a Gerência de Compras, Licitações 
e Contratos da Diretoria Administrativa e Financeira adote 
as providências necessárias para o cumprimento da presente 
Autorização.

 PROCESSO SEI Nº 7810.2018/0000945-6

DESPACHO AUTORIZATÓRIO
I - À vista dos elementos contidos no presente processo, 

especialmente as informações prestadas pela Núcleo de 
Recursos Humanos, cota SEI nº 041451801 e parecer da 
Gerência Jurídica cota SEI 043915350 que acolhemos como 
razão de decidir e que passam a fazer parte integrante des-
te instrumento, AUTORIZAMOS, o aditamento contratual 01 
ao contrato firmado com a empresa MBM SEGURADORA 
S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 87.883.807/0001-06, 
para prestação de serviços de Seguro de Acidentes Pessoais 
para os Estagiários da SP-Urbanismo, em cumprimento de-
terminação legal, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, 
até 15/05/2023, estabelecendo-se o valor de R$ 1.152,00 
(um mil cento e cinquenta e dois reais), base econômica de 
abril de 2018.

II - Em consequência, AUTORIZAMOS o empenhamento 
do valor de R$ 336,00 (trezentos e trinta e seis reais), à em-
presa MBM SEGURADORA S.A. inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
87.883.807/0001-06, pelo princípio da anualidade orçamentá-
ria, que onerará a dotação orçamentária nº 05.10.15.122.30
24.2.100.3.3.90.39.00, 09 para cobertura das despesas deste 
exercício, consoante Nota de Reserva nº 83, cota 042053171.

III - Aprovamos a minuta do aditamento contratual nº 01, 
cota 043075900.

IV - A fiscalização do contrato será exercida por Jovelina R. 
da Silva e Souza, R.F. 4941-7.

V - DETERMINAMOS que a Gerência de Compras, Licitações 
e Contratos da Diretoria Administrativa e Financeira adote 
as providências necessárias para o cumprimento da presente 
Autorização.

 TRIBUNAL DE CONTAS
 GABINETE DO PRESIDENTE

 DESPACHO DA CHEFE DE GABINETE DA 
PRESIDÊNCIA

TC/000281/2021
Interessados: TCMSP / TIM S.A.
Objeto: Autorização
DESPACHO: À vista dos elementos constantes nos autos e 

nos termos das manifestações da Assessoria Jurídica de Con-
trole Externo, da Subsecretaria Administrativa e da Secretaria 
Geral, que acolho como razões de decidir, com fundamento na 
competência delegada pelo art. 1º, alínea “a”, da Portaria SG/
GAB nº 03/2019, AUTORIZO, com base na Lei Federal 8.666/93, 
nos Decretos Municipais 44.279/03 e 56.144/15, a adesão à 
Ata de Registro de Preços nº 02/2021 do Ministério da Eco-
nomia e a adoção das seguintes medidas: I - a contratação 
da empresa TIM S.A., por meio da Ata de Registro de Preços 
nº 02/2021 do Ministério da Economia, para a prestação de 
telefonia móvel pessoal – SMP, com sistema corporativo e 
fornecimento de 27 (vinte e sete) aparelhos celulares, tec-
nologia 4G e respectivas linhas telefônicas, em regime de 
comodato, pelo período de 30 (trinta) meses, no valor unitário 
de R$78,22 (setenta e oito reais e vinte e dois centavos), 
perfazendo um total de R$ 63.358,20 (sessenta e três mil, 
trezentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos); II - a 
emissão de notas de empenho, pagamentos e cancelamentos 
de eventuais saldos, se houver, a favor da referida empresa, 
CNPJ nº 02.421.421/0001-11, devendo onerar a dotação 
10.10.01.032.3024.2818.3390.40 – Serviços de Tecnologia da 
Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica; III - a lavratura 
do Termo de Contrato conforme minuta à peça 66, nos termos 
do artigo 24 do Decreto Municipal n.º 56.144/2015.

 SÃO PAULO TURISMO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

 EXTRATO DA ATA DE R.P. 008/21
MOMENT LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI
CNPJ: 05.018.998/0001-75
PROCESSO SEI 7210.2020/0001299-8
PREGÃO ELETRÔNICO: 016/2020
SÃO PAULO TURISMO S/A
CNPJ:62.002.886/0001-60
OBJETO: Formação de Registro de Preços do tipo Menor 

Preço por Item para contratação de empresa, sob o regime 
de empreitada por preço unitário, para locação de mesas e 
cadeiras plásticas, cumulada com prestação de serviço de 
transporte, carregamento, descarregamento, montagem e 
retirada dos itens, para atendimento parcelado a diversos 
eventos.

Valor Total estimado: R$ 900.368,64
Prazo da Vigência: 05/05/21 a 04/05/22
Data da assinatura: 05/05/21

 EXTRATO DE ADITAMENTO
Processo de Compras 080/18- Processo SEI 

7210.2020/0000323-9- Contrato CCN/GCO 047/18- Termo 
de aditamento CCN/GCO 027/21 - Contratante: São Paulo 
Turismo S/A -Contratada: Gibbor Publicidade e Publicações de 
Editais Eirelli - CNPJ:

18.876.112/0001-76- Objeto do contrato: Prestação de 
serviços de publicação legal de atos societários - Objeto do 
aditamento: Prorrogação do prazo contratual por 12 meses 

inclusive Tribunal de Contas do Município - TCM, Secretaria da 
Fazenda - SF, Receita Federal do Brasil, desde que não afronte a 
orientação da Circular nº 553/17 da SUSEP sobre coberturas de 
seguro dessa natureza. O Edital ora consultado já foi publicado 
para subsidiar o Pregão Eletrônico nº 18/21, realizado no dia 
12/04/2021, porém o certame restou fracassado. Sendo assim, 
o objetivo da presente Consulta Pública é permitir que possam 
ser feitos comentários ao Edital e seus anexos, de forma a 
subsidiar a CET a adequar os seus temos às práticas comuns 
de mercado, viabilizando, assim, a continuidade do certame. Os 
interessados poderão consultar a Minuta do Edital e Anexos, 
pelos sites www.e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, e 
www.cetsp.com.br. As sugestões, críticas ou opiniões, deve-
rão ser enviadas por escrito ou enviadas para o endereço 
eletrônico belchior@cetsp.com.br e esdrasp@cetsp.com.
br e/ou protocoladas na Rua Barão de Itapetininga nº 18 - 1º 
andar - Centro - São Paulo, Protocolo, de segunda a sexta-feira, 
no horário das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00, até o dia 
04 de junho de 2021, mediante a apresentação de CPF ou RG, 
em se tratando de pessoa física e de CNPJ, em se tratando de 
pessoa jurídica. Diretor Administrativo e Financeiro

 FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO DE COMPRA
EXPEDIENTE Nº 0054/21
Formalização do Pedido de Compra nº 11/21, ce-

lebrado com a empresa BELPRINT FORMULÁRIOS E 
SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 
04.866.848/0001-59, para confecção e fornecimento de im-
pressos diversos, pelo valor total de R$ 14.129,16 (Quatorze 
mil, cento e vinte e nove reais e dezesseis centavos) e prazo de 
entrega até 60 dias, após aprovação da arte final, em confor-
midade com a cotação eletrônica nº 09/21, nos termos do dis-
posto no Decreto Municipal nº 44.279/03, na Lei Municipal nº 
13.278/02 e Lei Federal nº 13.303/16. Formalizado em 06/05/21.

 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO
CO/TA-13.04/2021
PROCESSO SEI Nº 7010.2019/0001622-6
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 04.001/18
FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 25, CAPUT, LEI 8.666/93.
CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFOR-

MAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
– PRODAM-SP S/A.

CONTRATADA: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A – 
IMESP.

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A – IMESP.
CNPJ Nº 48.066.047/0001-84
OBJETOS: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO 

CONTRATO CO-13.04/18-A PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE 
MESES), CONTADOS A PARTIR DE 18/04/2021 ATÉ 17/04/2021.

VALOR: R$144.480,00 (CENTO E QUARENTA E QUATRO 
MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS).

 SÃO PAULO URBANISMO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 PROCESSO SEI Nº 7810.2018/0000924-3

DESPACHO AUTORIZATÓRIO
I - À vista dos elementos contidos no presente processo, 

especialmente as informações prestadas pela Gerência de 
Compras, Licitações e Contratos, cota SEI nº 043608350 e 
parecer da Gerência Jurídica cota SEI 043677492 que aco-

 INFRAESTRUTURA URBANA E 
OBRAS
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 DIVISÃO DE LICITAÇÕES

 6110.2018/0004300-1
CARTA CONTRATO Nº 110/SIURB/2019 – HOSPITAL 

MUNICIPAL CAMPO LIMPO
Assunto: Comissão de Recebimento Definitivo
Ficam os técnicos abaixo elencados para, em comissão, 

receberem definitivamente os serviços de manutenção regidos 
pela Carta Contrato em referência, sem prejuízo de suas fun-
ções habituais:
- Engº Luiz Takeo Hara - RF nº 627.078.6
- Engº João Luiz Maranhão Biscaia - RF nº 753.022.6
- Engº José Henrique Loyola Chardulo - RF nº 697.180.6

 7910.2020/0000919-4
Ref.: Suspensão Contratual - Contrato nº 092/SIURB/20.
DESPACHO
I - À vista dos elementos constantes no presente e em 

especial das justificativas apresentadas pela empresa SP-
-Obras (043221998) e das manifestações de ATAJ (043557661e 
043705985), que acolho e adoto, como razão de decidir, 
e pela competência a mim delegada pela Portaria nº 002/
SMSO.G/2017, AUTORIZO a suspensão do Contrato nº 092/
SIURB/20, celebrado com a empresa IEME Brasil Engenharia 
Consultiva Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 57.394.447/0001-00, 
cujo objeto é a elaboração de inspeções especiais, vistorias, en-
saios, laudos técnicos, verificações estruturais, projeto executivo 
de requalificação e concepção de recuperação estrutural de 
Obras de Arte Especiais no Município de São Paulo – Divididos 
em 04 Lotes - Lote 3, suspensão essa por 120 (cento e vinte) 
dias corridos, a contar de 16/04/2021.

 COMPANHIA DE ENGENHARIA 
DE TRAFEGO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 AVISO DE CONSULTA PÚBLICA CET Nº 
01/2021

EXPEDIENTE Nº 1505/18
A COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET, está 

formulando Consulta Pública, nos termos do artigo 1º do De-
creto Municipal nº 48.042 de 26/12/2006, objetivando colher 
subsídios que poderão ser utilizados na versão final do Edital 
e Anexos do Pregão Eletrônico nº 18/21, para a contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços do seguro D&O 
(Directors and Officers) - cobertura securitária na modalidade 
de Responsabilidade Civil, bem como na garantia de defesa 
técnica de alta qualidade, englobando honorários advocatícios, 
custos judiciais e peritos e custos de defesa em procedimentos 
judiciais/extrajudiciais contra os segurados, inclusive quando 
movida por órgãos fiscalizadores e reguladores, ainda que 
integrantes da administração pública, pelo período de 12 (doze) 
meses, de acordo com o Anexo I - Termo de Referência.

OBJETIVO E JUSTIFICATIVA
A pretensa licitação se dá em função dos riscos a que estão 

sujeitos os Diretores Executivos, Empregados em cargos de 
gestão, Conselheiros, Membros das Comissões de licitações e 
cotações eletrônicas da CET, bem como seus Prepostos e Pro-
curadores, em face das decisões tomadas no exercício de suas 
funções, visando a cobertura dos custos de defesas, e eventuais 
indenizações em reclamações movidas por órgãos fiscalizadores 
e reguladores, ainda que integrantes da administração pública, 

H.E.JUSSANI 7 xiami - Full HD 1080P USB IMI CMSXJ22A 1.000,0000 04/05/2021 00:00 Classificada classifico o item
MASTER INFORMATICA DO BRASIL EIRELI - ME 8 Logitech C920 1.000,0000 03/05/2021 00:00 Classificada classifico o item
ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA 9 LOGITECH C920e 1.000,0000 04/05/2021 00:00 Classificada classifico o item
YUMA COMERCIAL EIRELI - ME 10 Logitech C925e 1.200,0000 04/05/2021 00:00 Classificada classifico o item

________________________________________
Desistência 
Não houve desistência.
________________________________________
Lances Ofertados 

Licitante Valor Data/Hora Situação
ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA 600,0000 04/05/2021 13:09:03 Válido e confirmado

________________________________________
Preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte 
Não houve licitante que se encontrasse na condição de empate prevista na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006.
Negociação 

Licitante Valor Data/Hora Situação
JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR - ME 195,0000 04/05/2021 13:16:57 Válido e confirmado
F.s. comercio e serviços eireli 220,0000 04/05/2021 14:04:00 Válido e confirmado
F.s. comercio e serviços eireli 210,0000 04/05/2021 14:08:18 Válido e confirmado

Análise da Aceitabilidade do Preço 
Licitante Origem Valor Data/Hora Preço Justificativa
JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR - ME Negociação 195,0000 04/05/2021 14:02 Não aceitável Após a devida e necessária análise da equipe técnica, constatou-se que a 
     referida proposta não atende as especificações técnicas exigidas no edital.
F.s. comercio e serviços eireli Negociação 210,0000 04/05/2021 14:39 Aceitável Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial, 
     assim como atende as especificações técnicas.

________________________________________
Habilitação

Licitante Data/Hora Habilitação Justificativa
F.s. comercio e serviços eireli 11/05/2021 10:04 Habilitado Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital.

________________________________________
Manifestação de Intenção de Interposição de Recurso 
Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve interposição de recurso.
________________________________________
Licitantes 

Legenda Enquadramento CNPJ/CPF Licitante
FOR0669 EPP 11.552.540/0001-02 F.S. comercio e serviços EIRELI
FOR0581 EPP 13.977.867/0001-43 MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA
FOR0896 EPP 18.563.457/0001-70 TROGON COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP
FOR0867 ME 23.539.439/0001-92 MASTER INFORMATICA DO BRASIL EIRELI - ME
FOR0309 ME 23.550.416/0001-89 YUMA COMERCIAL EIRELI - ME
FOR0243 EPP 28.604.543/0001-37 JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR - ME
FOR0993 ME 32.264.983/0001-60 H.E.JUSSANI
FOR0389 ME 32.519.346/0001-97 GASKAM COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
FOR0696 EPP 36.984.127/0001-30 BRAZIL IT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA
FOR0278 EPP 60.525.714/0001-45 ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA

Sessão Pública Suspensa 
________________________________________
Às 14:59:33h do dia 04 de maio de 2021, foi suspensa a sessão pública, em virtude de Envio documentação original.
Às 10:23:50h do dia 10 de maio de 2021, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Fabio Ferreira Menezes e respectivos 

membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregão nº 801020801002021OC00008.
Às 10:24:46h do dia 10 de maio de 2021, foi suspensa a sessão pública, em virtude de Análise documentação!
Às 10:01:21h do dia 11 de maio de 2021, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Fabio Ferreira Menezes e respectivos 

membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregão nº 801020801002021OC00008.
Encerramento realizado por Fabio Ferreira Menezes
________________________________________

Considerações finais Assim adjudicamos e declaramos vencedora quanto ao objeto licitado o licitante F.S. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 11.552.540/0001-02, pelo valor global total de R$ 
10.500,00 (dez mil e quinhentos reais). Após a publicação da presente ata, os autos seguirão à Assessoria Jurídica para o despacho de Homologação pela Autoridade Competente.

A íntegra desta Ata está disponível no Processo Sei nº 6027.2020/0008763-0 , bem como no Sistema Bec.
Data 11/05/2021 às 10:22:41
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