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Nesse sentido, a Administração pode exigir a comprovação 
de índices contábeis mínimos como critério de avaliação da 
capacidade financeira do licitante. Todavia, não pode exigir 
valores mínimos de faturamento anteriores à adjudicação, bem 
como índices rentabilidade ou lucratividade, nos termos do art. 
31, §1º e §5º da Lei nº 8.666/93:

Art. 31. § 1º. A exigência de índices limitar-se-á à demons-
tração da capacidade financeira do licitante com vistas aos 
compromissos que terá que assumir caso lhe seja adjudicado o 
contrato, vedada a exigência de valores mínimos de faturamen-
to anterior, índices de rentabilidade ou lucratividade. (…)

§ 5º. A comprovação de boa situação financeira da empre-
sa será feita de forma objetiva, através do cálculo de índices 
contábeis previstos no edital e devidamente justificados no 
processo administrativo da licitação que tenha dado início ao 
certame licitatório, vedada a exigência de índices e valores não 
usualmente adotados para correta avaliação de situação finan-
ceira suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes 
da licitação.

A lei nº 8.666/93 concedeu ao gestor público a possibilida-
de de eleger, caso a caso, os índices mais adequados à contra-
tação. Portanto, os índices devem ser atendidos como requisito 
de habilitação, conforme estipulado no edital, no item 16.2.3.

Comissão Permanente de Licitação

 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO
CO/TA-12.09/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.003/17
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, INCISO I, LEI 8.666/93.
CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFOR-

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

CONTRATADA: MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S/A.
CNPJ Nº 01.165.671/0001-75.
PARECER JURÍDICO Nº 110/2020.
OBJETO: REMANEJAMENTO DOS QUANTITATIVOS, SEM 

ALTERAÇÃO DO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO.
VALOR: R$ 27.500.960,81 (VINTE E SETE MILHÕES, QUI-

NHENTOS MIL E NOVECENTOS E SESSENTA REAIS E OITENTA 
E UM CENTAVOS)

 SÃO PAULO URBANISMO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 PROCESSO SEI Nº 7810.2020/0000631-0
DESPACHO AUTORIZATÓRIO
Em face dos elementos constantes do processo, 

7810.2020/0000631-0, especialmente no parecer jurídico SEI 
n.º 034356881 que acolhemos como razão de decidir, AUTORI-
ZAMOS a instauração de procedimento com vista à contrata-
ção de empresa especializada, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, 
com fundamento no artigo 29, da lei n.º 13.303/16, para a 
execução de serviço de poda, remoção e descarte legal dos resí-
duos dela decorrentes, e plantio de 02 (duas) mudas de grande 
porte de exemplares arbóreos em um terreno de propriedade 
da SPUrbanismo.

ESTIMATIVA DE VALOR: R$ 10.485,00 (Dez mil, quatrocen-
tos e oitenta e cinco reais).

NOTA DE RESERVA: datada de 30/09/2020, cota SEI 
033847481 com a seguinte identificação de dotação:

- Programática: 15.122.3024.2.611
- Despesa: 3.3.90.39.00
- Fonte de Recursos: 09

 TRIBUNAL DE CONTAS
 GABINETE DO PRESIDENTE

 DESPACHO DO PRESIDENTE
Processo TC/006584/2020
Interessado: TCMSP / CTA CONSULTORIA TÉCNICA E AS-

SESSORIA EIRELI / DALLABRIDA AVALIAÇÕES, PERÍCIAS E PRO-
JETOS EIRELI ME

Objeto: Homologação
DESPACHO: Tendo em vista os elementos de instrução 

constantes dos autos, notadamente as manifestações da Sub-
secretaria Administrativa e da Secretaria Geral, que acolho 
como razões de decidir: I – HOMOLOGO, com fundamento no 
inciso IX do artigo 16 da Lei Municipal nº 13.278/2002 e no 
inciso VI do artigo 3º do Decreto Municipal nº 46.662/2005, 
observadas as disposições das Leis Federais nº 8.666/1993 e nº 
10.520/2002, subsidiariamente e no que couber, para que pro-
duza os efeitos legais, o Pregão Eletrônico nº 20/2020 – Ampla 
Concorrência, objetivando o Registro de preços de até 03 (três) 
empresas especializadas para a realização de serviços de topo-
grafia no Município de São Paulo, de acordo com as necessida-
des da Subsecretaria de Fiscalização e Controle (SFC) do Tribu-
nal de Contas do Município de São Paulo – TCMSP, pelo período 
de 12 meses, conforme decisão da Comissão de Licitações nº 02 
que ADJUDICOU o seu objeto às empresas CTA CONSULTORIA 
TÉCNICA E ASSESSORIA EIRELI (CNPJ nº 69.119.782/0001-89), 
pelo valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), representando 
o coeficiente “K” de 0,8468, e DALLABRIDA AVALIAÇÕES, PE-
RÍCIAS E PROJETOS EIRELI ME (CNPJ nº 26.104.739/0001-37), 
pelo valor de R$ 236.190,00 (duzentos e trinta e seis mil, cento 
e noventa reais), representando o coeficiente “K” de 1,00.

 EMPRESA DE CINEMA E 
AUDIOVISUAL DE SÃO PAULO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 PROCESSO ELETRÔNICO Nº 
8610.2020/0001468-8

À vista dos elementos constantes do processo eletrônico 
nº 8610.2020/0001468-8, em especial da informação da área 
técnica responsável (034412165) e da atualização da pesquisa 
de preços realizada, com fundamento no princípio da autotutela 
RETIFICO o despacho publicado no Diário Oficial da Cidade em 
15/10/2020, p.83 (034407846), que autorizou a contratação 
direta por dispensa de licitação de POSITIVO TECNOLOGIA S.A., 
inscrita no CNPJ sob o nº 81.243.735/0001-48, para aquisição 
de 02 (dois) notebooks conforme especificações e requisições 
da área técnica responsável, para fazer constar que a contra-
tação se dará pelo valor estimado de R$ 8.213,70 (oito mil 
duzentos e treze reais e setenta centavos), podendo variar de 
acordo com a data efetiva da compra, e não como constou, 
permanecendo inalterados os demais termos do ato.

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO
Processo eletrônico nº 8610.2020/0001501-
Em vista do quanto exposto no processo eletrônico nº 

8610.2020/0001501-3, em especial da justificativa e ateste 
da área técnica responsável (034345608) e do parecer da 

gerando arquivos em formato texto ou excel para a importa-
ção em sistemas de controle de distribuição de benefícios. As 
informações sobre o sistema estão disponíveis no site: www.
datamace.com.br.

Não encontramos o documento técnico do portal. poderia 
nos enviá-lo ou nos enviar o arquivo modelo?

RESPOSTA 02:
Layout do arquivo para importação da coparticipação na 

folha de pagamento:
Descrição Tipo Tamanho
Empresa Alfanumérico 003
Registro Numérico 006
Rubrica Numérico 003 **
Referência Numérico 003 inteiros e 002 decimais
Valor Numérico 009 inteiros e 002 decimais

* Para importação em Excel, digite os campos ‘Descrição’ 
na primeira linha e a formatação da

coluna ‘Empresa’ deve ser do tipo Texto.
* O tamanho da rubrica pode ser de tamanho 4 se selecio-

nada a opção.
Exemplo:
CET0000155760000000000012103
CET0000395760000000000014120
CET0002115760000000000008837
CET0002185760000000000008837
CET0002295760000000000008837
GSP, 16 de outubro de 2020.
Gerente de Suprimentos

 EXPEDIENTE Nº 0296/20
ELETRÔNICO Nº 043/2020
OBJETO: FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVI-

ÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DOS BENEFÍCIOS REFEIÇÃO E 
ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CARTÕES ELETRÔNICOS/
MAGNÉTICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA, SENDO NA 
MODALIDADE CRÉDITOS REFEIÇÃO, DESTINADOS AOS EM-
PREGADOS E ESTAGIÁRIOS DA COMPANHIA DE ENGENHA-
RIA DE TRÁFEGO - CET E NA MODALIDADE ALIMENTAÇÃO 
PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABE-
LECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS NO MUNICÍPIO 
DE SÃO PAULO E GRANDE SÃO PAULO PARA EMPREGA-
DOS DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET, 
POR UM PERÍODO DE 24 MESES

DESPACHO
I - À vista dos elementos constantes dos autos, nota-

damente com base na manifestação da pregoeira às folhas 
457/458 e no Parecer SAJ nº 379/20 às fls. 459/460, que acolho, 
CONHEÇO, porque tempestiva, a impugnação ao Edital do 
Pregão Eletrônico nº 043/2020, apresentada pela interessada 
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 
00.604.122/0001-97, porém, DOU PROVIMENTO PARCIAL, 
quanto ao mérito referente à Declaração ANEXO VI consideran-
do-se a última publicação do edital posterior à impugnação e 
por falta de fundamentação fático-jurídica, mantendo-se o Edi-
tal na forma atualmente apresentada, dando prosseguimento 
ao certame, nos termos da lei..

II - Publique-se.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
Diretor Administrativo e Financeiro

 COMPANHIA METROPOLITANA 
DE HABITAÇÃO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 COHAB - LICITAÇÕES
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/20 – PROCESSO SEI 

Nº 7610.2020/0001416-2 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO 
HABITACIONAL EM APÓLICE DE MERCADO – SH/AM, DE 
ACORDO COM A RESOLUÇÃO CNSP Nº 205, DE 18/11/2009 
- SUSEP, PARA A COBERTURA DOS RISCOS DE MORTE E 
INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO E DE DANOS FÍSICOS 
DOS IMÓVEIS DAS UNIDADES HABITACIONAIS VINCULADAS 
AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS DA COMPANHIA 
METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO – COHAB-
SP, NOS TERMOS DAS ESPECIFICAÇÕES QUE INTEGRAM O 
PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO REALIZADOS NOS TERMOS 
DO ITEM 8 DO EDITAL:

A empresa TASS BRASIL INTERNATIONAL CONSULTORIA E 
GERÊNCIA DE RISCOS DE SEGUROS interessada em participar 
do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020, solicita os seguintes 
esclarecimentos:

Agradecemos as respostas enviadas, entretanto, a resposta 
da COHAB abaixo, está confusa, assim questionamos novamen-
te e com mais clareza.

“Por fim, em relação ao item 5, há retificação do edital na 
alínea “a” do item 16.2.3. especificando que a avaliação será 
feita pelo patrimônio líquido mínimo de 10%, portanto, este 
não poderá ser inferior a 1.”

1. Sobre o item 16.2.3 do Edital: A capacidade financeira, 
pode ser mensurada através do Patrimônio Líquido, ainda que 
estes elementos sejam examinados isoladamente, ou seja, o 
não atendimento aos índices contábeis exigidos não indica a 
inidoneidade financeira do licitante desde que o Patrimônio 
Líquido garanta o adimplemento contratual.

A redação do disposto no artigo 31, § 1º, da Lei 8.666/93, 
refere-se aos índices contábeis que podem ser exigidos no Edi-
tal para aferir a qualificação econômico-financeira, limitando-se 
à “demonstração da capacidade financeira do licitante com 
vistas aos compromissos que terá de assumir caso lhe seja 
adjudicado o contrato”.

Nesse pensamento, o §2º possibilita que a Administração 
avalie a capacidade econômico-financeira do licitante através 
do Capital Social ou Patrimônio Líquido:

“§2º A Administração, nas compras para entrega futura 
e na execução de obras e serviços, poderá estabelecer, no 
instrumento convocatório da licitação, a exigência de capital 
mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda as garantias 
previstas no § 1o do art. 56 desta Lei, como dado objetivo de 
comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitan-
tes e para efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser 
ulteriormente celebrado.

Diante do exposto, torna-se irrelevante tais índices por 
tratar-se de seguradoras, que são sociedades anônimas e pos-
suem patrimônio líquido compatíveis com o objeto licitado e 
capacidade técnica atestada pela SUSEP.

Informamos que tal flexibilidade no texto é prática comum 
dos órgãos licitantes, uma vez que seu ajuste aumenta a parti-
cipação de seguradoras e a competitividade no certame, conse-
quentemente trazendo vantagens financeiras para os órgãos.

Dessa forma, questionamos se as empresas que tenham 
seus índices menores que 1, comprovem sua boa situação 
financeira apresentando o seu patrimônio líquido igual ou su-
perior a 10% do VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO. A 
COHAB está ciente e de acordo?

RESPOSTA COHAB-SP:
Os documentos passíveis de serem exigidos como forma 

de medir a qualificação econômico-financeira dos licitantes 
encontram-se dispostos no art. 31 da Lei nº 8.666/93. A Lei de 
Licitações apresenta uma lista do que pode ser exigido para 
aferir as condições econômicas do futuro contratado na tentati-
va de resguardar o correto cumprimento do contrato.

2019, bem como não apresentou os laudos/relatório conforme 
itens 11.2.5, 11.2.5.1, 11.2.5.2, sendo considerada inabilitada.

Seguindo a ordem de classificação das propostas, no Grupo 
02 a empresa UNISUL COMÉRCIO EIRELI ofertou lance no 
valor total de R$ 135.300,00. A empresa não apresentou o 
documento exigido no item 11.2.1.1. (SICAF); não atendeu ao 
item 11.2.2. (Balanço patrimonial anexado não é o emitido pelo 
SPED), sendo considerada Inabilitada.

Seguindo a ordem de classificação das propostas, no Grupo 
02 a empresa IDEAL WORK UNIFORMES E E.P.I.S LTDA ofertou 
lance no valor total de R$ 159.883,32. A licitante não conseguiu 
reduzir o valor proposto conforme o valor de referência da CET, 
sendo então desclassificada.

Seguindo a ordem de classificação das propostas, no Grupo 
02 a empresa R I CONFECÇÃO E COMÉRCIO DE UNIFORMES E 
EPI LTDA. ofertou lance no valor total de R$ 162.600,00. A lici-
tante não conseguiu reduzir o valor proposto conforme o valor 
de referência da CET, sendo então desclassificada.

Seguindo a ordem de classificação das propostas, no Grupo 
02 a empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO LEAL LTDA ofertou 
lance no valor total de R$ 170.550,00. A licitante não conseguiu 
reduzir o valor proposto conforme o valor de referência da CET, 
sendo então desclassificada.

Seguindo a ordem de classificação das propostas, no Grupo 
02 a empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO JOSE ROMEU NITAQUES 
ROUPAS LTDA ofertou lance no valor total de R$ 222.230,00. 
Tendo em vista a falta de manifestação da licitante através do 
chat e o valor proposto estar acima do valor de referência da 
CET, informo que a empresa será considerada desclassificada.

Seguindo a ordem de classificação das propostas, no Grupo 
02 a empresa ASTRO ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIMITADA 
ofertou lance no valor total de R$ 225.850,00. A licitante não 
conseguiu reduzir o valor proposto conforme o valor de referên-
cia da CET, sendo então desclassificada.

Seguindo a ordem de classificação das propostas, no Grupo 
02 a empresa KALANA CONFECÇÕES LTDA ofertou lance no 
valor total de R$ 270.900,00. Tendo em vista a falta de mani-
festação da licitante através do chat e o valor proposto estar 
acima do valor de referência da CET, informo que a empresa 
será considerada desclassificada.

Seguindo a ordem de classificação das propostas, no Grupo 
02 a empresa COMMANDERS IND E COM DE CONFECÇÕES 
LTDA ofertou lance no valor total de R$ 3.252.000,00. A licitan-
te não conseguiu reduzir o valor proposto conforme o valor de 
referência da CET, sendo então desclassificada

III – Tendo em vista que todas as empresas participantes 
foram Inabilitadas/Desclassificadas para o Grupo 02 (Itens 10 a 
15), restaram PREJUDICADOS.

IV – Após a Sra. Pregoeira analisou a documentação con-
forme descrito no edital. Os documentos foram recebidos, anali-
sados e aceitos pelas áreas competentes, sendo então a empre-
sa IDEAL WORK UNIFORMES E E.P.I.S LTDA, melhor classificada 
para o Grupo 01 (Itens 01 a 09), sendo considerada habilitada.

V – Aberta a fase para verificação de intenção de recursos 
às 14:52 horas do dia 15/10/20, houve manifestação de inten-
ção de recurso que não foi aceita pela pregoeira. Nada mais 
havendo a tratar foi encerrada a sessão às 15:28 horas do dia 
15/10/20, cuja ata foi lavrada e assinada pela Pregoeira e equi-
pe de apoio. A íntegra da referida ata encontra-se disponível no 
site www.comprasgovernamentais.gov.br

 EXPEDIENTE Nº 0296/20
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2020
FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMI-

NISTRAÇÃO DOS BENEFÍCIOS REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO, 
NA FORMA DE CARTÕES ELETRÔNICOS/MAGNÉTICOS, 
COM CHIP DE SEGURANÇA, SENDO NA MODALIDADE 
CRÉDITOS REFEIÇÃO, DESTINADOS AOS EMPREGADOS 
E ESTAGIÁRIOS DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE 
TRÁFEGO - CET E NA MODALIDADE ALIMENTAÇÃO PARA 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECI-
MENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS NO MUNICÍPIO DE 
SÃO PAULO E GRANDE SÃO PAULO PARA EMPREGADOS 
DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET, POR 
UM PERÍODO DE 24 MESES.

ESCLARECIMENTO Nº 01 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVI-
ÇOS E COMÉRCIO S.A

QUESTIONAMENTO 01
A CET deixará de exigir do futuro fornecedor o credencia-

mento em aplicativos de delivery, a despeito dos colaboradores 
estarem utilizando com regularidade atualmente? Caso positi-
vo, qual é a fundamentação para a não exigência? Qual foi o 
estudo utilizado para aferir que tal tipo de exigência seria res-
tritiva? Houve algum estudo neste sentido ou apenas alegação 
de alguma empresa?

RESPOSTA 01: O edital foi alterado para excluir essa previ-
são, em virtude das tratativas com Tribunal de Contas do Mu-
nicípio de São Paulo, após a formulação de representações e a 
conclusão de que a exigência restringiria a concorrência. Assim, 
não será exigido o credenciamento em aplicativos de delivery.

QUESTIONAMENTO 02
Considerando que o último pedido mensal de créditos pela 

CET foi de R$ 5.549.779,26 e o valor estimado do presente cer-
tame é R$ 6.328.131,95 pergunta-se: por gentileza, esclarecer 
os motivos de fato e direito que levaram para estimar no edital 
valor superior ao atualmente praticado?

A pergunta se mostra pertinente porque no momento da 
implantação dos serviços o aparelhamento e a confecção de 
cartões deverão respeitar o atual quadro de servidores, com 
faturamento de aproximadamente R$ 5.549.779,26.

RESPOSTA 02:
Os valores divergentes entre o contrato vigente o futuro 

contrato, está no número de empregados / estagiários que a 
empresa possui.

O atual contrato contempla os empregados/ estagiários 
que estão ativos, não atendendo os empregados afastados por 
Auxílio doença, Acidente de Trabalho ou Licença sem Remune-
ração, e depende do quadro de estagiário pois está relacionado 
ao período de curso.

No próximo contrato temos que contemplar todo o quadro 
de empregados/estagiários que a empresa possui, pois temos 
que ter esta garantia de saldo contratual, pois o contrato tem 
duração de 5 anos. Cabe ressaltar que o valor é estimado.

ESCLARECIMENTO Nº 02 – TRIVALE ADMINISTRAÇÃO 
LTDA. / VALECARD

QUESTIONAMENTO 01
11.1.2. Emissão de relatório contendo identificação dos 

empregados, valores dos cartões magnéticos/eletrônicos e des-
pesas do empregado.

Em atendimento a resolução 4.282 do Banco Central do 
Brasil, referente ao sigilo na prestação de serviços, os clientes 
não tem acesso ao extrato detalhado dos usuários sem o aceite 
dos seus colaboradores/usuários pelo portal ou app, mediante 
ao exposto poderemos liberar o acesso aos extratos, porém 
apenas se o usuário liberar, dessa forma atendemos?

RESPOSTA 01:
Os referidos relatórios são emitidos esporadicamente em 

duas situações:
1 - A pedido do empregado, quando o mesmo alega não 

ter acesso a nenhum um tipo de tecnologia, sendo garantido o 
sigilo da informação.

2 - Para demandas trabalhistas são apresentados em juízo 
relatórios que comprovem os créditos efetuados pela CET.

QUESTIONAMENTO 02
11.1.5. A CET utiliza o sistema de folha de pagamento na 

plataforma Cobol for Windows denominado DATAMACE, que 
permite a importação de dados referente à co-participação, 

OBJETO: Suporte técnico do ambiente de TI da Câmara 
Municipal de São Paulo.

VALOR TOTAL: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).
PROCESSO: 1108/2018.
NOTAS DE EMPENHO: 474/2020
DOTAÇÃO: 3.3.90.40 – STIC/PJ.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir da assinatura.
ASSINATURA: 07 de outubro de 2020.

 COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES
COMUNICADO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 22/2020
PROCESSO CMSP-PAD-2020/00241
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço
OBJETO: Prestação de serviços de copeiragem, com dedi-

cação exclusiva de mão de obra a serem realizados na Câmara 
Municipal de São Paulo, incluindo-se o material de consumo 
necessário à execução dos serviços, conforme especificações 
constantes do Anexo I - Termo de Referência - Especificações 
Técnicas, parte integrante do Edital.

OFERTA DE COMPRA N° 801086801002020OC00062
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br ou www.

bec.fazenda.sp.gov.br
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOS-

TA ELETRÔNICA: 19/10/2020
VISTORIA FACULTATIVA: Nos dias úteis, no período de 

19/10/2020 a 30/10/2020, das 11h às 17h, devendo ser previa-
mente agendada com SGA.35 – Equipe de Gestão de Serviços II 
– Copa e Limpeza pelo telefone: (11) 3396-4228 ou 3396-4229.

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 
03/11/2020 às 14h30

- Poderá o interessado obter o edital gratuitamente no 
“site” da Câmara Municipal de São Paulo: www.saopaulo.
sp.leg.br ou www.bec.sp.gov.br, ou ainda solicitar via e-mail, no 
endereço eletrônico cjl@saopaulo.sp.leg.br.

 COMPANHIA DE ENGENHARIA 
DE TRAFEGO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 ATA DE ABERTURA Nº 35/20
EXPEDIENTE N.º 985/19
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECI-

MENTO DE UNIFORME PARA OPERAÇÃO E SINALIZAÇÃO. 
Aos 08 dias do mês de outubro de 2020 às 09 horas e 30 

minutos, na sala de licitações da Companhia de Engenharia de 
Tráfego - CET, localizada na Rua Barão de Itapetininga, 18 - 2º 
andar - Centro, reunidos a Pregoeira e respectiva equipe de 
apoio, deu-se início aos trabalhos da licitação em referência, 
através do PREGÃO ELETRÔNICO com a participação das em-
presas COMMANDERS IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA; IN-
DÚSTRIA E COMÉRCIO JOSE ROMEU NITAQUES ROUPAS LTDA; 
R I CONFECÇÃO E COMÉRCIO DE UNIFORMES E EPI LTDA.; 
CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI; ASTRO ABC INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO LIMITADA; INDÚSTRIA E COMÉRCIO LEAL LTDA; 
IDEAL WORK UNIFORMES E E.P.I.S LTDA; COMERCIAL THIALLI 
LTDA; KALANA CONFECÇÕES LTDA; L N INDÚSTRIA E COMÉR-
CIO DE CONFECÇÕES EIRELI; UNIFARDAS CONFECÇÃO DE UNI-
FORMES E EQUIPAMENTOS DE SEG; UNISUL COMÉRCIO EIRELI.

I - Aberta a sessão pública, inicialmente a Sra. Pregoei-
ra, em conformidade com as disposições contidas no edital, 
efetuou através do sistema de compras eletrônicas www.com-
prasnet.gov.br o aceite e divulgação das propostas formuladas 
e registradas pelas interessadas. Abriu-se em seguida a fase de 
lances para classificação das licitantes.

II - Após a fase de lances, considerando o menor preço 
total, no Grupo 01 a empresa UNIFARDAS CONFECÇÃO DE 
UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEG ofertou lance no valor 
de R$ 769.030,00. Os atestados de capacidade técnica apresen-
tados não atingem a quantidade de calças e camisas solicitadas 
no edital, para o Lote 01 (G1), mas apenas para o Lote 02 
(G2).4, sendo considerada Inabilitada.

Seguindo a ordem de classificação das propostas, no Grupo 
01 a empresa UNISUL COMÉRCIO EIRELI ofertou lance no valor 
total de R$ 821.745,29. A empresa não atendeu à qualificação 
técnica do item 11.2.4.1.1. (Atestados de capacidade técnica 
em quantitativos insuficientes); não apresentou o documento 
exigido no item 11.2.1.1. (SICAF); não atendeu ao item 11.2.2. 
(Balanço patrimonial anexado não é o emitido pelo SPED), sen-
do considerada Inabilitada.

Seguindo a ordem de classificação das propostas, no Grupo 
01 a empresa KALANA CONFECÇÕES LTDA ofertou lance no va-
lor total de R$ 1.174.000,00. A Licitante não atendeu ao edital 
no item 11.2.4.1.1, sendo considerada inabilitada.

Seguindo a ordem de classificação das propostas, no Grupo 
01 a empresa CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI ofertou 
lance no valor total de R$ 1.174.200,00. A Licitante não aten-
deu ao edital nos itens: 11.2.1.1., 11..2.2.1 - apresentou o Ba-
lanço Patrimonial de 2018, 11.2.3.3.1.1, 11.2.3.8.1, 11.2.3.8.2, 
11.2.3.8.3, 11.2.3.8.4, 11.2.3.10 - Anexo II, sendo considerada 
inabilitada.

Seguindo a ordem de classificação das propostas, no Grupo 
01 a empresa COMERCIAL THIALLI LTDA ofertou lance no valor 
total de R$ 1.326.846,00. A Licitante não atendeu ao item 
11.2.4.1.1. do edital, sendo inabilitada para o grupo 1., sendo 
considerada inabilitada.

Seguindo a ordem de classificação das propostas, no Grupo 
01 a empresa L N INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES 
EIRELI ofertou lance no valor total de R$ 1.339.016,40. A Li-
citante não se manifestou no chat, bem como não atendeu ao 
item 11.2.2.1 - não apresentou a Demonstração de resultado de 
2019, bem como não apresentou os laudos/relatório conforme 
itens 11.2.5, 11.2.5.1, 11.2.5.2, sendo considerada inabilitada.

Seguindo a ordem de classificação das propostas, no Grupo 
01 a empresa IDEAL WORK UNIFORMES E E.P.I.S LTDA ofertou 
lance no valor total de R$ 1.467.320,00. Foi solicitado pela 
Pregoeira junto à empresa negociação do valor ofertado, porém 
a mesma não pode reduzir o valor., sendo então classificada.

No Grupo 02 a empresa UNIFARDAS CONFECÇÃO DE 
UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEG ofertou lance no valor 
de R$ 107.637,00. A área técnica aponta que a empresa não 
atendeu à qualificação técnica do subitem 11.2.5. do edital, 
sendo considerada Inabilitada.

Seguindo a ordem de classificação das propostas, no Grupo 
02 a empresa CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI ofertou 
lance no valor total de R$ 108.400,00. A Licitante não atendeu 
ao edital nos itens: 11.2.1.1., 11..2.2.1 - apresentou o Balan-
ço Patrimonial de 2018, 11.2.3.3.1.1, 11.2.3.8.1, 11.2.3.8.2, 
11.2.3.8.3, 11.2.3.8.4, 11.2.3.10 - Anexo II, sendo considerada 
inabilitada.

Seguindo a ordem de classificação das propostas, no Grupo 
02 a empresa COMERCIAL THIALLI LTDA ofertou lance no valor 
total de R$ 122.490,00. Os resultados apurados através do Re-
latório de ensaio do desempenho da faixa refletiva emitido pelo 
LABORATÓRIO LENCO atende ao solicitado em Especificação 
Técnica. Para os tecidos não foram apresentados os Relatórios 
de Ensaio, e sim uma Especificação Técnica emitida pelo fabri-
cante de tecido, sendo considerada inabilitada.

Seguindo a ordem de classificação das propostas, no Grupo 
02 a empresa L N INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES 
EIRELI ofertou lance no valor total de R$ 124.200,60. A Licitante 
não se manifestou no chat, bem como não atendeu ao item 
11.2.2.1 - não apresentou a Demonstração de resultado de 
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