78 – São Paulo, 65 (43)
reais). LIBERO COMERCIAL EIRELLI, inscrita no CNPJ sob nº
61.080.107/0001-81, vencedora do Lote 02 – com o valor total
de R$ 19.296,00 (dezenove mil duzentos e noventa e seis reais).
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 47.289,00 (quarenta e sete mil
duzentos e oitenta e nove reais). II – A reserva dos recursos orçamentários: Notas de Reserva n.° 84 e 85/2020 (025254462 e
025254491) para fazer frente a despesas com Aquisição de EPIs
para Cemitério e Revenda, onerando as dotações nº 04.10.15.
452.3011.8.503.3.3.90.30.00.06, no importe de R$ 70.629,30
(setenta mil seiscentos e vinte e nove reais e trinta centavos) e
nº 04.10.15.452.3011.8.852.3.3.90.30.00.06, no importe de R$
7.599,60 (sete mil quinhentos e noventa e nove reais e sessenta
centavos). III - Encaminha-se o processo para à Seção Técnica
de Contabilidade, para a emissão das respectivas Notas de
Empenho. IV – Após encaminhar o processo à Divisão Administrativa para lavratura de termo de contrato e para atendimento
das providências cabíveis.

AUTORIDADE MUNICIPAL DE
LIMPEZA URBANA
GABINETE DO PRESIDENTE
COMUNICADO DE ESCLARECIMENTOS 1
A AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
– AMLURB, vinculada à Secretaria Municipal das Subprefeituras da Prefeitura do Município de São Paulo comunica
aos interessados da licitação na modalidade CONCORRÊNCIA
Nº 02/AMLURB/2020 - Processo nº 8310.2019/0003120-2
do tipo pelo regime de EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS do tipo MENOR PREÇO, promovido para a contratação
de empresa especializada para implantação do pátio de compostagem (SUBPREFEITURA DE ITAQUERA) com fornecimento e
instalação de balança rodoviária, destinados ao gerenciamento
de resíduos orgânicos (poda picada, palha, resíduos de feira e
compostos orgânicos).
PERGUNTA 1) Na Cláusula Segunda do Anexo IV – Minuta
de Termo de Contrato, consta o prazo de 120 (cento e vinte)
dias consecutivos e ininterruptos, contados a partir da data
informada na ORDEM DE INÍCIO de execução, como sendo o
prazo de vigência do Contrato. No cronograma e no Item 5
do ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA, consta o prazo de 90
(noventa) dias para a execução dos serviços. Diante do exposto
perguntamos: A diferença de 30 (trinta) dias entre uma informação e outra é referente ao prazo de mobilização?
RESPOSTA 1) O prazo de vigência do contrato não deve
ser confundido com o prazo de execução do objeto. Após o
cumprimento da execução do objeto, terá a Administração que
verificar, dentro da vigência do contrato, o adimplemento da
obrigação principal, além de outras medidas administrativas
que se apresentarem como necessárias até o fim da vigência
do Ajuste. Portanto, a diferença de 30 (trinta) dias não se refere
a período de mobilização. Contudo, se houver a necessidade
de prazo específico para mobilização, este deverá ser ajustado
na fase de cumprimento das exigências do item 16, conforme
previsto no item 16.5, ambos do Edital.
PERGUNTA 2) Os serviços 17-50-23 – DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO e 17-02-43 – PASSEIO DE
CONCRETO ARMADO, FCK = 25MPA, INCLUINDO PREPARO DE
CAIXA E LASTRO DE BRITA, que fazem parte do Item de PAVIMENTAÇÃO estão com seus cálculos errados.
RESPOSTA 2) Foram encontrados erros nas planilhas de
orçamentos, para os pátios de Itaquera e Vila Prudente nos
campos informados (Vila Prudente: 17-50-23 e 17-02-43 - Itaquera: 17-02-43), os quais serão corrigidos.
PERGUNTA 3) Não há previsão na planilha de preços
item referente ao CANTEIRO DE OBRAS (contêiner, vigilância,
tapume, comunicação, etc.) e nem à ADMINISTRAÇÃO LOCAL
(encarregado, mestre de obras, etc.). Uma vez que no BDI de
Siurb de 25,56% (adotado pela AMLURB) consta apenas o percentual de ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, como os itens citados
serão remunerados?
RESPOSTA 3) Em conversa com ATOS foi repassado que
estes valores estão contemplados no BDI, porém, em análise da
planilha de SIURB, foi observado o seguinte:
TABELA DE CUSTOS UNITÁRIOS DA SIURB
DATA-BASE: JULHO/19
SEI - 6022.2019/0005519-4
Foi retirada da composição do BDI a parcela da ADMINISTRAÇÃO LOCAL que deverá ser incluída no orçamento como
Custo Direto. Os itens a serem orçados são:
A) Veículos para transporte pessoal, Caminhão Carroceria
de Madeira e Carretas necessários ao transporte interno dos
equipamentos, pessoal e dos materiais;
B) O Engenheiro responsável pela obra, Encarregados, Mestres de obra, Apontador, Almoxarife, Vigias, Servente de limpeza,
bem como a equipe de topografia do acompanhamento das
obras e necessária às medições. Estes profissionais da Administração Local deverão obedecer a mesma regra adotada na mão
de obra do horista de forma a atender a Lei nº 13.161/15 de
31/08/15 na opção de com ou sem desoneração.
C) Controle tecnológico dos materiais, Seguro e as placas
da obra.
PERGUNTA 4) No envelope nº 1 – Proposta Comercial,
além dos Anexos I-A - PROPOSTA, I-B – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS e VI – DECLARAÇÃO DE VISTORIA, terão que ser enviados também a composição de encargos
sociais e do BDI?
RESPOSTA 4): Sim, estes itens (composição de encargos
sociais e do BDI) deverão ser apresentados.
PERGUNTA 5) Em qual item da planilha de preços está contemplado o TOTEM METÁLICO descrito nos anexos III-B e III–B.1
RESPOSTA 5) A composição do item TOTEM METÁLICO está
contemplada nas planilhas de orçamento, conforme descrito
a seguir:
Pátio Itaquera: colunas H e I, valor total R$ 4.062,76 (sem BDI)
Pátio Vila Prudente: colunas H e I, valor total R$ 4.062,76
(sem BDI)

COMUNICADO DE SUSPENSÃO SINE-DIE.
A AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
– AMLURB, vinculada à Secretaria Municipal das Subprefeituras da Prefeitura do Município de São Paulo comunica
aos interessados da licitação na modalidade CONCORRÊNCIA
Nº 02/AMLURB/2020 - Processo nº 8310.2019/0003120-2
do tipo pelo regime de EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS do tipo MENOR PREÇO, promovido para a contratação
de empresa especializada para implantação do pátio de compostagem (SUBPREFEITURA DE ITAQUERA) com fornecimento e
instalação de balança rodoviária, destinados ao gerenciamento
de resíduos orgânicos (poda picada, palha, resíduos de feira
e compostos orgânicos), com ABERTURA marcada para o dia
11/03/2020 às 10h30m, que a referida CONCORRÊNCIA está
“SUSPENSA SINE-DIE” considerando correções nas planilhas
de orçamento.

COMUNICADO DE ESCLARECIMENTOS 1
A AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
– AMLURB, vinculada à Secretaria Municipal das Subprefeituras da Prefeitura do Município de São Paulo comunica
aos interessados da licitação na modalidade CONCORRÊNCIA
Nº 01/AMLURB/2020 - Processo nº 8310.2019/0003122-9
do tipo pelo regime de EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS do tipo MENOR PREÇO, promovido para a contratação de empresa especializada para implantação do pátio de
compostagem (SUBPREFEITURA DE VILA PRUDENTE) com
fornecimento e instalação de balança rodoviária, destinados
ao gerenciamento de resíduos orgânicos poda picada, palha,
resíduos de feira e compostos orgânicos).
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PERGUNTA 1) Na Cláusula Segunda do Anexo IV – Minuta
de Termo de Contrato, consta o prazo de 120 (cento e vinte)
dias consecutivos e ininterruptos, contados a partir da data
informada na ORDEM DE INÍCIO de execução, como sendo o
prazo de vigência do Contrato. No cronograma e no Item 5
do ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA, consta o prazo de 90
(noventa) dias para a execução dos serviços. Diante do exposto
perguntamos: A diferença de 30 (trinta) dias entre uma informação e outra é referente ao prazo de mobilização?
RESPOSTA 1) O prazo de vigência do contrato não deve
ser confundido com o prazo de execução do objeto. Após o
cumprimento da execução do objeto, terá a Administração que
verificar, dentro da vigência do contrato, o adimplemento da
obrigação principal, além de outras medidas administrativas
que se apresentarem como necessárias até o fim da vigência
do Ajuste. Portanto, a diferença de 30 (trinta) dias não se refere
a período de mobilização. Contudo, se houver a necessidade
de prazo específico para mobilização, este deverá ser ajustado
na fase de cumprimento das exigências do item 16, conforme
previsto no item 16.5, ambos do Edital.
PERGUNTA 2) Os serviços 17-50-23 – DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO e 17-02-43 – PASSEIO DE
CONCRETO ARMADO, FCK = 25MPA, INCLUINDO PREPARO DE
CAIXA E LASTRO DE BRITA, que fazem parte do Item de PAVIMENTAÇÃO estão com seus cálculos errados.
RESPOSTA 2) Foram encontrados erros nas planilhas de
orçamentos, para os pátios de Itaquera e Vila Prudente nos
campos informados (Vila Prudente: 17-50-23 e 17-02-43 - Itaquera: 17-02-43), os quais serão corrigidos.
PERGUNTA 3) Não há previsão na planilha de preços
item referente ao CANTEIRO DE OBRAS (contêiner, vigilância,
tapume, comunicação, etc.) e nem à ADMINISTRAÇÃO LOCAL
(encarregado, mestre de obras, etc.). Uma vez que no BDI de
Siurb de 25,56% (adotado pela AMLURB) consta apenas o percentual de ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, como os itens citados
serão remunerados?
RESPOSTA 3) Em conversa com ATOS foi repassado que
estes valores estão contemplados no BDI, porém, em análise da
planilha de SIURB, foi observado o seguinte:
TABELA DE CUSTOS UNITÁRIOS DA SIURB
DATA-BASE: JULHO/19
SEI - 6022.2019/0005519-4
Foi retirada da composição do BDI a parcela da ADMINISTRAÇÃO LOCAL que deverá ser incluída no orçamento como
Custo Direto. Os itens a serem orçados são:
A) Veículos para transporte pessoal, Caminhão Carroceria
de Madeira e Carretas necessários ao transporte interno dos
equipamentos, pessoal e dos materiais;
B) O Engenheiro responsável pela obra, Encarregados, Mestres de obra, Apontador, Almoxarife, Vigias, Servente de limpeza,
bem como a equipe de topografia do acompanhamento das
obras e necessária às medições. Estes profissionais da Administração Local deverão obedecer a mesma regra adotada na mão
de obra do horista de forma a atender a Lei nº 13.161/15 de
31/08/15 na opção de com ou sem desoneração.
C) Controle tecnológico dos materiais, Seguro e as placas
da obra.
PERGUNTA 4) No envelope nº 1 – Proposta Comercial,
além dos Anexos I-A - PROPOSTA, I-B – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS e VI – DECLARAÇÃO DE VISTORIA, terão que ser enviados também a composição de encargos
sociais e do BDI?
RESPOSTA 4): Sim, estes itens (composição de encargos
sociais e do BDI) deverão ser apresentados.
PERGUNTA 5) Em qual item da planilha de preços está contemplado o TOTEM METÁLICO descrito nos anexos III-B e III–B.1
RESPOSTA 5) A composição do item TOTEM METÁLICO está
contemplada nas planilhas de orçamento, conforme descrito
a seguir:
Pátio Itaquera: colunas H e I, valor total R$ 4.062,76 (sem BDI)
Pátio Vila Prudente: colunas H e I, valor total R$ 4.062,76
(sem BDI)

COMUNICADO DE SUSPENSÃO SINE-DIE
A AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
– AMLURB, vinculada à Secretaria Municipal das Subprefeituras da Prefeitura do Município de São Paulo comunica
aos interessados da licitação na modalidade CONCORRÊNCIA
Nº 01/AMLURB/2020 - Processo nº 8310.2019/0003122-9
do tipo pelo regime de EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS do tipo MENOR PREÇO, promovido para a contratação de empresa especializada para implantação do pátio de
compostagem (SUBPREFEITURA DE VILA PRUDENTE) com
fornecimento e instalação de balança rodoviária, destinados ao
gerenciamento de resíduos orgânicos poda picada, palha, resíduos de feira e compostos orgânicos), com ABERTURA marcada
para o dia 06/03/2020 às 10h30m, que a referida CONCORRÊNCIA está “SUSPENSA SINE-DIE” considerando correções nas
planilhas de orçamento.

INFRAESTRUTURA E OBRAS
GABINETE DO SECRETÁRIO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES
ATA DA SESSÃO DE ANÁLISE DE RECURSO
((TEXTOTOMADA DE PREÇOS nº 015/19/SIURB
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6022.2019/0002773-5
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO COMPLETO
DA EMEI PADRÃO EDIF 2019 9S
Aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil
e vinte, às 11:00 horas, na sala de Licitações da Secretaria
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, reunidos
os membros da Comissão Permanente de Licitação – CPL ao
final nomeados, instituída pela Portaria nº 005/SIURB-G/2020
a seguir designada Comissão. Foram reiniciados os trabalhos
relativos à licitação em epígrafe para fins de dar continuidade
ao certame, em face da interposição de recurso administrativo
pela licitante OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO
LTDA. - EPP contra a decisão alcançada pela Comissão no
julgamento da fase de habilitação deste certame que Habilitou
as empresas EXATA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. – EPP e
SVAIZER & GUTIERREZ ENGENHARIA LTDA – EPP, conforme Ata
da Sessão de Habilitação. Foram os licitantes informados da
interposição do recurso, e as empresas EXATA ENGENHARIA E
COMÉRCIO LTDA. – EPP e SVAIZER & GUTIERREZ ENGENHARIA
LTDA – EPP apresentaram contrarrazões recursais. O recurso
é tempestivo e atende aos requisitos legais: regularidade de
representação e encontra-se devidamente acompanhado do
comprovante de recolhimento do preço público estabelecido
para recorrer. Deve ser conhecido. Nestes termos, a Comissão
passa à análise do MÉRITO DAS RAZÕES apresentadas: DO
RECURSO APRESENTADO PELA EMPRESA OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO LTDA contra a decisão que
Habilitou as licitantes supracitadas: (i) DA DECISÃO ATACADA:
as empresas EXATA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. – EPP e
SVAIZER & GUTIERREZ ENGENHARIA LTDA – EPP tiveram suas
propostas Habilitadas em 1º e 2º lugares por terem atendido todas as exigências do editalícias; (ii) RAZÕES RECURSAIS: quanto
à Habilitação das empresas EXATA ENGENHARIA E COMÉRCIO
LTDA. – EPP e SVAIZER & GUTIERREZ ENGENHARIA LTDA – EPP,
a empresa recorrente alegou que os documentos apresentados
pelas empresas Habilitadas não estavam inscritos no Sistema

CREA/CONFEA, vez que não existiam atestados ou profissionais
técnicos habilitados para executar os serviços objetos do presente certame. E, por estes argumentos, requereu a reconsideração da decisão que Habilitou em 1º e 2º lugares as empresas
Recorridas; (iii) DAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS: as empresas
EXATA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA – EPP e SVAIZER &
GUTIERREZ ENGENHARIA LTDA – EPP apresentaram contrarrazões recursais alegando que o objeto do presente certame é de
“ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO”, sendo que estes encontram-se plenamente dentro das atribuições de engenheiros
e arquitetos inscritos no sistema CREA/CONFEA e devidamente
comprovado através dos atestados de capacidade técnicas juntados no certame licitatório (iv) DA MANIFESTAÇÃO DA COMISSÃO: a Comissão entende que sua decisão deve ser mantida,
pois, de fato, as empresas demonstraram o solicitado em edital,
vez que o serviço a ser contratado trata-se de Projeto Executivo
sendo suas atribuições contidas no artigo 28 e 29 do Decreto
Federal n.º23.569/33, conforme própria informação trazida pela
unidade de Atendimento CREA/CONFEA, a saber: “informamos
que ao Engenheiros Civis cujas atribuições são reguladas pelos
artigos 28 e 29 do Decreto Federal n.º23569/33, bem, como os
detentores das atribuições do artigo 7º da Resolução n.º 218/93
do Confea devidamente habilitados possuem competência legal
para responsabilizarem-se tecnicamente pelas atividades de
“Projeto Arquitetônico” – “Projeto de Arquitetura”., razão pela
qual, a Comissão mantém seu entendimento quanto à habilitação das empresas EXATA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. –
EPP e SVAIZER & GUTIERREZ ENGENHARIA LTDA – EPP. À vista
do exposto, o entendimento da Comissão, segue no
sentido NÃO ACOLHER ao recurso apresentado pela licitante OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO LTDA.
- EPP contra a decisão que habilitou as empresas EXATA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. – EPP e SVAIZER & GUTIERREZ
ENGENHARIA LTDA – EPP, uma vez que a sua decisão foi pautada no princípio da vinculação ao instrumento convocatório À
vista deste entendimento, o processo deverá ser encaminhado
à autoridade competente, para decidir sobre os recursos aqui
noticiados, nos termos do disposto no artigo 109, parágrafo 4º,
da Lei Federal nº 8.666/93.

COMUNICADO
TOMADA DE PREÇOS Nº 016/19/SIURB
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6022.2019/0002772-7
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO
COMPLETO DA CEI PADRÃO EDIF 2019 – 10 SALAS.
A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras
- SIURB, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação
– CPL, comunica aos interessados na licitação em epígrafe
que as empresas: EXATA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA,
OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO LTDA EPP
e SVAIZER & GUTIERREZ LTDA – EPP ficam convocadas a
manifestar-se expressamente (por escrito, por meio de carta
devidamente assinada pelo representante legal da empresa), no
prazo de 03 (três) dias úteis a contar desta publicação, quanto
ao interesse em revalidar suas propostas comerciais por mais
60 (sessenta) dias corridos.
Ressalta-se que a ausência de manifestação no prazo acima estipulado, será interpretada como ausência de interesse e
importará em desistência automática quanto à continuidade na
participação do presente certame.
Maiores informações poderão ser obtidas pelos telefones:
3337-9874 e 3337-9936.

CÂMARA MUNICIPAL
COMISSÃO DE JULGAMENTO DE
LICITAÇÕES
.COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES
COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 08/2020
EXCLUSIVO PARA ME E EPP
PROCESSO(S) CMSP Nº(s) 829/2019
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço
OBJETO: Aquisição de materiais e insumos gráficos, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência
- Especificações Técnicas, parte integrante do Edital.
OFERTA DE COMPRA N° 801086801002020OC00016
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br ou www.
bec.fazenda.sp.gov.br
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 05/03/2020
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:
18/03/2020 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
EXPEDIENTE Nº 1.796/17
ATA DE ABERTURA DE PROPOSTAS - LOTE 01
CONCORRÊNCIA Nº 002/CET/2018
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
COM CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ATINENTES A EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL,
VERTICAL, DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES, NO MUNICIPIO DE SÃO PAULO.
Aos 03 (três) dias do mês de março de 2.020 (dois mil e
vinte), às dez horas e cinquenta minutos, na Companhia de
Engenharia de Tráfego - CET, localizada na Rua Barão de Itapetininga, 18 - 7º andar, reuniram-se os membros da Comissão de
Licitação-01, ao final elencados e assinados, iniciando os trabalhos da concorrência em epígrafe, com abertura dos envelopes
das propostas do Lote 1 das empresas habilitadas (Consórcio
MSS Sinalização e Consórcio Vias Capital).
Verificada a regularidade formal externa dos envelopes,
sem qualquer oposição dos presentes, foram abertos os envelopes - PROPOSTA e rubricados os documentos neles contidos.
Fazemos constar também que estão presentes na seção dois
membros do Tribunal de Contas do Município de São Paulo.
Salientamos que, por indisponibilidade do local agendado
(sala de licitações no térreo), a sessão ocorreu na Superintendência de Assuntos Jurídicos – SAJ. Fazemos constar também
a Recepção da sala de licitações passou a orientar todos os interessados que lá comparecessem, sendo encaminhados à SAJ.
Em seguida, face à necessidade de um melhor exame da
documentação apresentada, a Comissão suspendeu os trabalhos e comunicou que a deliberação da análise das propostas
das licitantes será objeto de publicação no Diário Oficial da
Cidade e no Portal da CET.
Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando fazer uso
da palavra, encerramos a sessão às 11h50.
Foi a presente Ata lavrada, que lida e achada conforme, vai
assinada pelos membros da Comissão e interessados presentes.
Comissão de Licitação

quinta-feira, 5 de março de 2020
EXPEDIENTE Nº 1179/19
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/19
OBJETO: FORNECIMENTO DE CAVALETES DE MADEIRA
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
À vista das informações constantes no expediente em
referência, nos termos da delegação de competência estabelecida no ato do Presidente nº 061/19 de 04/09/2019, e
conforme RD 203/19, de 24.10.2019, às fls. 115, HOMOLOGO
o presente procedimento licitatório e AUTORIZO a contratação
da empresa COMERCIAL GONÇALVES MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o
nº 00.140.074/0001-23, pelo valor total de R$ 145.180,00
(cento e quarenta e cinco mil, cento e oitenta reais), e prazo
total de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado sucessivamente, em prazo
inferior, igual ou superior ao prazo inicial, observado o limite
legal, para o fornecimento de cavaletes de madeira, em conformidade com o Regulamento Interno de Licitações, Contratos e
Convênios - RILCC da CET, com a Lei Federal nº 10.520/02, Lei
Federal 13.303/16 e com a Lei Complementar n° 123/2006 e
suas alterações posteriores.
Item Descrição
Marca/Fa- Uni- QuantiPreço
bricante dade dade unitário
R$
7.2.1. Cavalete de Madeira para sinalização
AWS/AWS Peça 4.760
30,50
tipo II, conforme Especificação Técnica de
Sinalização ETS 0105:2013 e desenho CET
203 – revisão G
Diretor Administrativo e Financeiro

EXPEDIENTE Nº 1179/19 –
Formalização do Contrato nº 05/20, celebrado com
a empresa, COMERCIAL GONÇALVES MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº
00.140.074/0001-23, para o fornecimento de cavaletes de
madeira, pelo valor total de R$ 145.180,00 (cento e quarenta
e cinco mil, cento e oitenta reais) e prazo total 12 (doze) meses, em conformidade com o pregão eletrônico nº 52/19, nos
termos do disposto no Decreto Municipal nº 44.279/03, na Lei
Municipal nº 13.278/02 e Lei Federal nº 13.303/16. Formalizado
em 04/03/20.

EXPEDIENTE Nº 1795/19
COTAÇÃO ELETRÔNICA N° 06/20
OBJETO: FORNECIMENTO DE CARTUCHO TONER PARA
IMPRESSORA HP MODELO LASERJET P4015N.
DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO
Após analisado o resultado da Cotação eletrônica nº 06/20
- Fornecimento de um cartucho toner para impressora HP
modelo Laserjet P4015n, ADJUDICO o objeto do certame à
empresa DIONE BEZERRA MENEZES INFORMÁTICA-ME, CNPJ.
N° 31.302.708/0001-20, pelo valor total de R$ 400,00 (Quatrocentos reais), prazo de entrega até 15 dias.
Comprador
Depto.de Aquis.de Bens e Serviços Padronizados - DBP
EXPEDIENTE Nº 1795/19
COTAÇÃO ELETRÔNICA N° 06/20
OBJETO: FORNECIMENTO DE CARTUCHO TONER PARA
IMPRESSORA HP MODELO LASERJET P4015N.
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
À vista das informações constantes no expediente em
referência e nos termos da delegação de competência estabelecida no Ato do Presidente nº 061/19 de 04/09/2019 e com
fundamento no disposto no Artigo 29, inciso II da Lei Federal nº
13.303/16, Lei Municipal nº 13.278/02, HOMOLOGO o presente
procedimento licitatório e AUTORIZO a contratação da empresa DIONE BEZERRA MENEZES INFORMÁTICA-ME, CNPJ. N°
31.302.708/0001-20, para fornecimento de um cartucho toner
para impressora HP modelo Laserjet P4015n pelo valor total de
R$ 400,00 (Quatrocentos reais), prazo de entrega até 15 dias.
DA, 02/03/20.
Diretor Administrativo e Financeiro

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
GABINETE DO PRESIDENTE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1.001/2020 – PI - 46/2019 –
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA
A EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP
S/A. inscrita no CNPJ sob Nº 43.076.702/0001-61 e no CCM
(ISS) sob Nº 1.209.807-8, neste ato representada pela Pregoeira, em conformidade com o Parecer Jurídico GJU-23/2020 encartado no processo licitatório, bem como, pela deliberação da
Diretoria da empresa, na 1896ª Reunião de Diretoria realizada
em 02/03/2020, comunica a HOMOLOGAÇÃO, para que produza os efeitos legais, do processo licitatório com a contratação
da empresa SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA
para o objeto desta licitação PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E
MATERIAIS, no valor total de R$ 73.777,08 (setenta e três mil
e setecentos e setenta e sete reais e oito centavos) pelo período
de 12 (doze) meses.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO
CO-15.02/20
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01.001/2020
FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 29, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 13.303/16
CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
– PRODAM-SP S/A.
CONTRATADA: AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA S/A.
CNPJ Nº: 05.555.382/0001-33
OBJETO: CONTRATO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS
PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS ONLINE EM PLATAFORMA EDUCACIONAL.
VALOR: R$ 49.840,00 (QUARENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS).
VIGÊNCIA: O CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA DE 24 (VINTE E
QUATRO) MESES, CONTADOS DA DATA DE SUA ASSINATURA
(28/02/2020).

APOSTILAMENTO
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 14.02/2020
AO CONTRATO
CO-03.02/18 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, MANUTENÇÃO DE CONTRATOS TRABALHISTAS E APLICAÇÃO DE CURSOS PARA APRENDIZES.
CONTRATO: CO-03.02/18
MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.001/17
CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
– PRODAM-SP S/A.
CONTRATADA: CAMP PINHEIROS – CENTRO ASSISTENCIAL
DE MOTIVAÇÃO PROFISSIONAL.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
quinta-feira, 5 de março de 2020 às 02:33:43.

