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 DESPACHO DA CHEFE DE GABINETE DA 
PRESIDÊNCIA

TC/ 012255/2017
Interessados: TCMSP / UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA
Objeto: Autorização
DESPACHO: À vista das informações constantes dos autos, 

notadamente das manifestações da Subsecretaria Administra-
tiva e da Secretaria Geral, que acolho como razões de decidir, 
nos termos da competência delegada pela Portaria SG/GAB nº 
03/2019, AUTORIZO, com fundamento no artigo 57, inciso IV, da 
Lei Federal nº 8.666/1993, no artigo 46 do Decreto Municipal 
nº 44.279/2003, assim como na Subcláusula IV.1 da Cláusula IV 
do Termo de Contrato nº 11/2018, tendo por objeto a locação 
de licença de uso do Sistema UpMiner – Mineração de dados 
e atualizações, com vigência até 31/07/2021, a adoção das 
seguintes providências: I) Prorrogação do Contrato nº 11/2018, 
firmado com a empresa UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA., CNPJ nº 
06.242.066/0001-74, pelo prazo de 12 (doze) meses, no período 
compreendido entre 01/08/2021 a 31/07/2022. II) Emissão de 
notas de empenho, pagamento e cancelamento do saldo, se 
houver, em favor da referida empresa, no valor total estimado 
de R$ 34.896,96 (trinta e quatro mil, oitocentos e noventa e 
seis reais e noventa e seis centavos), devendo onerar a dotação 
10.10.01.032.3024.2818.3390.40 – Serviços de Tecnologia da 
Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica. III) Lavratura 
do Termo de Aditamento, conforme minuta encartada como 
peça 748.

 DESPACHO DA CHEFE DE GABINETE DA 
PRESIDÊNCIA

TC/ 005290/2021
Interessados: TCMSP / FINO SABOR INDÚSTRIA E COMÉR-

CIO LTDA
Objeto: Autorização
DESPACHO: À vista dos elementos constantes nos autos, 

notadamente das manifestações da Subsecretaria Administra-
tiva e da Secretaria Geral, que acolho como razões de decidir, 
nos termos da competência delegada pela Portaria SG/GAB 
nº03/2019, AUTORIZO, com fundamento no artigo 24, do Decre-
to Municipal nº 56.144/2015, a adoção das seguintes medidas: 
I) Contratação da empresa FINO SABOR INDÚSTRIA E COMÉR-
CIO LTDA., CNPJ nº 00.354.138/0001-99, por meio da Ata de 
Registro de Preços nº 005/SG-COBES/2019, para o fornecimento 
de café torrado e moído, em pacotes de 500 gramas, na quan-
tidade de 2.400 unidades. II) Emissão de notas de empenho, 
pagamentos e cancelamentos de eventuais saldos, se houver, a 
favor da referida empresa, no valor total de R$ 12.432,00 (doze 
mil, quatrocentos e trinta e dois reais), devendo onerar a dota-
ção 10.10.01.032.3024.2100.3390.30 – Material de Consumo.

 DESPACHO DO PRESIDENTE
Processo TC/000760/2020
Interessado: TCMSP / SINAL VERDE COMÉRCIO DE EQUIPA-

MENTOS ELETRÔNICOS LTDA.
Objeto: Autorização
DESPACHO: À vista das informações constantes dos autos e 

nos termos das manifestações da Subsecretaria Administrativa 
e da Secretaria Geral, que acolho como razões de decidir, AUTO-
RIZO, com fundamento na Subcláusula 3.1, da Cláusula Terceira 
do ajuste, no artigo 46 do Decreto Municipal nº 44.279/2003 
e no artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993, em 
relação ao Contrato nº 08/2020, firmado com a empresa Sinal 
Verde Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda., tendo por 
objeto a prestação de serviço de fornecimento de imagens 
por motolink, para o acompanhamento de obras e serviços e 
levantamento de informações no Município de São Paulo, com 
vigência até 01/07/2021, as seguintes medidas: I) Prorroga-
ção do Contrato nº 08/2020, firmado com a empresa SINAL 
VERDE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA., 
CNPJ nº 08.800.599/0001-50, pelo prazo de 12 (doze) meses, 
no período compreendido entre 02/07/2021 a 01/07/2022. II) 
Emissão de notas de empenho, pagamento e cancelamento do 
saldo, se houver, em nome da referida empresa, no valor de R$ 
153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais), devendo onerar 
a dotação 10.10.01.032.3024.2100.3390.39 – Outros Serviços 
de Terceiros – Pessoa Jurídica. III) Lavratura do Termo de Adita-
mento, conforme minuta de peça 220.

 CÂMARA MUNICIPAL
Presidente: Milton Leite

 GABINETE DO PRESIDENTE
 CÂMARA MUNICIPAL

 SECRETARIA GERAL PARLAMENTAR

SECRETARIA DE REGISTRO PARLAMENTAR E 
REVISÃO - SGP-4

PROJETO APRESENTADO CONFORME O PRECEDENTE 
REGIMENTAL Nº 1/2020, DISPENSADA A LEITURA NO PRO-
LONGAMENTO DO EXPEDIENTE

PROJETO DE LEI 01-00379/2021 do Vereador Faria de 
Sá (PP)

“Altera o artigo 15 do dispositivo da Lei 17.340/2020 de 30 
de abril de 2020 onde a Secretaria de Assistência e Desenvolvi-
mento Social elaborará e distribuirá o Selo “Empresa Parceira 
da Cidade de São Paulo no Combate à COVID-19” e dá outras 
providências.

A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A:
Art. 15 - Altera o artigo 15 da lei 17.340 de abril de 2020 

que passará a vigorar com a seguinte redação:
§ 1º - Caberá a Secretaria de Assistência e Desenvolvimen-

to Social, a elaboração, distribuição e validação do selo “Empre-
sa Parceira da Cidade de São Paulo no Combate à COVID-19”.

§ 2º - A empresa poderá utilizar o selo em sua logomarca, 
produtos e material publicitário.

§ 3º - Após a identificação das empresas parceiras, o Poder 
Público Municipal realizará uma Reunião Solene para entrega 
dos selos “Empresa Parceira da Cidade de São Paulo no Comba-
te à COVID-19”, para a entrega do selo.

§ 4º - A empresa para obter o selo “Empresa Parceira da Ci-
dade de São Paulo no Combate à COVID-19” deverá comprovar 
regularidade fiscal por meio de certidões negativa ou positiva 
com efeito negativa, emitidas pelas esferas competentes.

Sala das Sessões, 03 de junho de 2021. Às Comissões 
competentes.”

“JUSTIFICATIVA
O projeto de lei dispõe sobre a competência do órgão 

responsável para emitir o selo de “Empresa Parceira da Cidade 
de São Paulo no Combate a COVID-19”, lembrando que a CO-
VID-19 trouxe muitos problemas para a Cidade de São Paulo, 
e visando homenagear todas as empresas que fizeram algum 
tipo de doação e incentivar para que mais empresas possam 
contribuir com mais doações e ajudar o município de São Paulo 
no combate ao COVID-19.”

 SECRETARIA DAS COMISSÕES - SGP-1
 EQUIPE DA SECRETARIA DAS COMISSÕES DO 

PROCESSO LEGISLATIVO – SGP-12

COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPO-
LITANA E MEIO AMBIENTE

Audiência Pública
A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Am-

biente convida o público interessado a participar da audiencia 
pública que esta Comissão realizará sobre o seguinte tema:

PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A., CNPJ/MF nº 
69.034.668/0001-56, com fundamento legal nas Leis Federais 
13.303/2016, 4.320/1964 e suas alterações e na legislação 
municipal vigente.

III - FISCAL DO CONTRATO: Sra. Valdete Alves de Oliveira 
Soares

IV - DETERMINAR que a Gerência de Compras, Licitações 
e Contratos da

Diretoria Administrativa e Financeira adote as providências 
necessárias para o cumprimento da presente Resolução.

 SÃO PAULO OBRAS
 GABINETE DO PRESIDENTE

 EXTRATO DO ADITAMENTO Nº 01 AO 
CONTRATO Nº 0452030100 – PROCESSO SEI Nº 
7910.2020/0000468-0

Objeto Prestação de serviços de limpeza, asseio e conser-
vação predial, com fornecimento de mão de obras, saneantes 
domissanitários, materiais e equipamentos, visando à obtenção 
de adequadas condições de salubridade e higiene, serviços de 
copa e auxiliares de serviços gerais, todos sob a inteira respon-
sabilidade da Contratada.

Contratada: BON GOURMET SERVIÇOS LTDA. – BGS
CNPJ: 08.252.332/0001-75
Objeto do aditamento: Fica acordada entre as partes a 

redução de 10% (dez por cento) do valor apropriado para horas 
extras, a partir de 01.06.2021. Com o referido desconto o valor 
do saldo do contrato P0 passa de R$ 864.545,02, (oitocentos 
e sessenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e cinco reais 
e dois centavos) para R$ 773.709,82 (setecentos e setenta e 
três mil, setecentos e nove reais e oitenta e dois centavos).A 
Contratada, neste ato, em face da renegociação do contrato, 
renuncia, expressamente, ao reajuste contratual previsto para o 
mês de setembro de 2021, sem qualquer direito a pedido de in-
denização relativo a este período. Fica, ainda, ajustado entre as 
partes que em razão do quanto disposto no art. 6º do Decreto 
nº. 60.041/2020, que a data-base do Contrato passa a ser abril 
de 2021 para efeito de aplicação de reajuste contratual.

Data da assinatura: 01/06/2021

 EXTRATO DO ADITAMENTO Nº 02 AO CON-
TRATO Nº Nº 018183010

PROCESSO SEI Nº 7910.2017/0000626-2
Objeto do contrato Prestação de serviços para desenvol-

ver, implantar e executar os serviços relativos ao PROGRAMA 
DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO 
– NR7 e ao PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIEN-
TAIS – PPRA – NR9, conforme previsto na legislação trabalhista, 
Portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978, especialmente as Nor-
mas Regulamentadoras NR7 E NR9 do Ministério do Trabalho e 
Emprego, e fixadas no Termo de Referência.

Contratada: ACG Assessoria Ocupacional Ltda-ME.
CNPJ: nº 11.383.444/0001-70
Objeto do aditamento: A Contratada, em face da rene-

gociação do contrato, renunciou, expressamente, ao reajuste 
contratual para o mês de março de 2021, sem qualquer direito 
a pedido de indenização relativo a este período. Fica, ainda, 
ajustado entre as partes, em razão do quanto disposto no art. 
6º do Decreto nº. 60.041/2020, que a data-base do Contrato 
passa a ser abril de 2021 para efeito de aplicação de reajuste 
contratual.

Data: 11/06/2021 

 SÃO PAULO TRANSPORTE
 GABINETE DO PRESIDENTE

 GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS

 LICITAÇÃO Nº 007/2021
AVISO
A SÃO PAULO TRANSPORTE S/A – SPTrans, inscrita no 

CNPJ-MF sob o nº 60.498.417/0001-58, comunica que se en-
contra aberta a LICITAÇÃO, pelo rito da modalidade PREGÃO na 
forma ELETRÔNICA, através do modo de disputa aberto, do tipo 
menor preço sob nº 007/2021, vinculado ao PALC nº 2021/0222 
e será regido pela Lei Federal no 13.303, de 30/06/16, Lei Com-
plementar nº 123, de 14/12/06 e alterações; Decreto Municipal 
nº 56.475, de 05/10/15; Lei Municipal no 14.094, de 06/12/05 
e Regulamento Interno de Licitações e Contratos da SPTrans - 
RILC, disponível no link http://www.sptrans.com.br/media/1158/
regulamento_interno_licitacoes_e_contratos_out18.pdf, que foi 
publicado no Diário Oficial da Cidade em 18/10/18, bem como 
demais diplomas aplicáveis à espécie e disposições do Edital.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ATIVOS DE REDE - 02 (DOIS) SWI-
TCHES SAN DE 24 PORTAS LICENCIADAS CADA UM, COM 
FORNECIMENTO DE 48 TRANSCEIVERS ÓPTICO FIBRE CHAN-
NEL SFP+ SWL DE 16GBPS PARA OS SWITCHES SAN E FORNE-
CIMENTO DE 48 CORDÕES ÓPTICOS DUPLEX DE FIBRA (MM) 
MULTIMODO OM3 COM CONECTORES LC X LC (MACHOS) COM 
50/125 MICRONS E 15 METROS DE COMPRIMENTO.

Limite para recebimento das propostas: 28/06/2021 às 10h,
por meio da página eletrônica www.licitacoes-e.com.br
Abertura das propostas: 28/06/2021 às 10h.
Início da Disputa de Preços (Pregão): 28/06/2021 às 10h15.
Os interessados poderão obter gratuitamente os arquivos 

eletrônicos com a íntegra do edital e seus anexos, no site www.
licitacoes-e.com.br e no site www.sptrans.com.br dentro do 
"link" Licitações.

Alternativamente, os mesmos arquivos eletrônicos poderão 
ser obtidos diretamente na SPTrans, mediante a entrega de um 
exemplar de CD-ROM do tipo CDR-80, virgem e lacrado.

A retirada do edital gravado em CD-ROM será feita na 
Gerência de Contratações Administrativas – DA/SAM/GCA da 
SPTrans, localizada na Rua Boa Vista, nº 236 – 2º andar – Cen-
tro – São Paulo/SP, de segunda a sexta-feira, no horário entre 
9h e 12h e 14h e 17h.

São Paulo, 14 de junho de 2021.
Jomar Santos de Lisboa
Pregoeiro

 TRIBUNAL DE CONTAS
 GABINETE DO PRESIDENTE

 EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO: Nº 09/2021
CONTRATANTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE 

SÃO PAULO
CONTRATADA: SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVI-

ÇOS LTDA
CNPJ: 07.432.517/0001-07
OBJETO DO CONTRATO: Serviços de Solução de Impressão 

e Escaneamento Departamental, com Software de Gerencia-
mento via Rede Local (TCP/IP).

VALOR CONTRATUAL: R$ 984.399,36
DOTAÇÃO: 10.10.01.032.3024.2818.3390.40
PROCESSO TC: Nº 005616/2021
PRAZO DE VIGÊNCIA: 48 meses
DATA DA ASSINATURA: 14/06/2021

Federal 13.303/16, com a Lei Complementar n° 123/06 e com 
o nosso RILCC.

No artigo 47 § 3º do nosso RILCC, a redação é clara sobre 
a somatória de atestados, estabelecendo que esta regra é uma 
faculdade.

RESPOSTA 02:
Serão aceitos atestados nos moldes previstos no Edital, e 

que atendam ao disposto no item 14 do Anexo I - Termo de 
Referência.

RESPOSTA 03:
Não se verifica condições especiais para indicar a necessi-

dade de participação de consórcios.
Esclarecemos que o software base poderá ser adquirido 

no mercado, sendo desnecessário que a própria contratada o 
desenvolva desde o início, o que justifica a subcontratação de 
30% do objeto.

No entanto, a realização de melhorias nesse software já 
existente, para atender às demandas específicas da CET, deve 
ser feita diretamente pela contratada, conforme item 18 do 
Anexo I - Termo de Referência.

Ressaltamos que o objetivo da contratação é ter a certeza 
de adquirir algo já testado e aprovado pelo mercado, não so-
frendo com o desenvolvimento do zero de um software embrio-
nário e ter a agilidade para implementação e uso do mesmo.

A certeza de que o software base ofertado pelo licitante 
vencedor do certame, na fase de habilitação e preço, está apto 
a ser contratado, será dada quando o sistema for testado e 
aprovado atendendo ao descrito no Anexo I - Termo de Refe-
rência, conforme item 12 TESTES DE PROVA DE CONCEITO DO 
SISTEMA PARA A CONTRATAÇÃO.

GSP, 14/06/2021.
Gerente de Suprimentos

 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO
CO-04.06/2021
PROCESSO SEI Nº 7010.2021/0000053-6
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.001/2021
CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFOR-

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

CONTRATADA: DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO LTDA.

CNPJ Nº 03.535.902/0002-00
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECI-

MENTO DE SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL 
HIPERCONVERGENTE COMO SERVIÇO, CONTEMPLANDO HAR-
DWARE E SUPORTE TÉCNICO.

VIGÊNCIA: 60 (SESSENTA) MESES, CONTADOS A PARTIR DA 
DATA DO “TERMO DE ACEITE FINAL”.

VALOR: R$ 6.978.009,60 (SEIS MILHÕES, NOVECENTOS E 
SETENTA E OITO MIL, NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS).

 CO-05.06/2021
PROCESSO SEI Nº 7010.2021/0004904-7
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.002/2021
CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFOR-

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

CONTRATADA: ISH TECNOLOGIA S/A.
CNPJ Nº 01.707.536/0001-04
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

EM FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÕES DE LICENÇAS DE USO 
PARA 37.000 LICENÇAS DA SUÍTE ANTIVÍRUS MCAFEE MV2 
– MVISION PROTECT PLUS CONTENDO ANTIVÍRUS ENS (END-
POINT SECURITY), FIREWALL FOR ENDPOINT, WEB CONTROL, 
DEVICE CONTROL, ATP (ADAPTIVE THREAT PROTECTION), TIE 
(THREAT INTELLIGENCE EXCHANGE), APPLICATION CONTROL, 
EPO ON PREMISES, 800 LICENÇAS DE MFE MOVE AV FOR 
VIRTUAL SERVERS, 1 LICENÇA MFE VIRUSSCAN FOR STORAGE 
PARA NAS, FORNECIMENTO DE NOVAS LICENÇAS PARA 37.800 
ATD (ADVANCED THREAT DEFENSE APPLICANCE), 3 LICENÇAS 
MFE VIRUSCAN FOR STORAGE PARA NAS, FORNECIMENTO 
DE 5 SERVIDORES PARA APLICAÇÃO E BANCO DE DADOS, SU-
PORTE ESPECIALIZADO ENHANCED SUCCESS PLAN E SERVIÇO 
DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PARA TODA A SOLUÇÃO, PELO 
PRAZO DE 36 MESES.

VIGÊNCIA: 36 (TRINTA E SEIS) MESES, A CONTAR DA DATA 
DE ASSINATURA DO TERMO DE ACEITE FINAL, PREVISTO NO 
ITEM 16.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA.

VALOR: R$ 13.120.000,00 (TREZE MILHÕES, CENTO E 
VINTE MIL REAIS).

 SÃO PAULO URBANISMO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 PROCESSO SEI Nº 7810.2017/0000390-1
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA RD Nº DAF 02/2021
ASSUNTO: Autorização para prorrogação por mais 90 

dias do Contrato nº 7810.2017/0000390-1, Processo SEI nº 
7810.2017/0000390-1, firmado com a empresa SODEXO PASS 
DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A. para prestação de 
serviços de administração e gerenciamento de créditos disponi-
bilizados em cartão eletrônico com chip, de vale refeição e vale 
alimentação, para utilização pelos empregados e estagiários da 
SPURBANISMO.

A Diretoria Executiva, apreciando o exposto pelo Diretor 
Relator, em observância ao art. 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93 
c/c o art. 91, § 3º, da Lei Federal nº 13.303/2016, e consideran-
do a manifestação de DAF/GCL sob o evento nº 045946091 e o 
Parecer Jurídico nº 045957043 favorável e exarado nos autos 
eletrônicos SEI nº 7810.2017/0000390-1:

RESOLVE:
I - AUTORIZAR a prorrogação do prazo do Contrato nº 

7810.2017/0000390-1, Processo SEI nº 7810.2017/0000390-
1, firmado entre a SP-Urbanismo e a empresa SODEXO 
PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A., CNPJ/MF nº 
69.034.668/0001-56, para prestação de serviços de adminis-
tração e gerenciamento de créditos disponibilizados em cartão 
eletrônico com chip, de vale refeição e vale alimentação, para 
utilização pelos empregados e estagiários da SP-URBANISMO, 
por um período de 90 (noventa) dias ou, até o início da presta-
ção de serviços por empresa a ser selecionada em procedimen-
to licitatório, o que ocorrer primeiro;

- PERÍODO DE VIGÊNCIA: de 16/06/2021 até 14/09/2021;
- VALOR DO CONTRATO: R$ 494.797,44 (quatrocentos e 

noventa e quatro mil, setecentos e noventa e sete reais e qua-
renta e quatro centavos);

- RESERVA ORÇAMENTÁRIA, documento SEI 045437980;
- IDENTIFICAÇÃO DA DOTAÇÃO
Programática: 15.122.3024.2.100
Despesa: 3.3.90.46.00
Fonte de Recursos: 09
II - EMPENHO: Em decorrência, emita-se nota de empenho 

no valor de R$ 494.797,44 (quatrocentos e noventa e quatro 
mil, setecentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro 
centavos), demais empenhos e cancelamentos que vierem a 
ocorrer no exercício de 2021, em favor da empresa SODEXO 

Após 02 (dois) dias da Advertência, mantendo-se o atraso, 
será aplicada multa de até 1% (um por cento) sobre o valor 
total do contrato por dia de atraso.

Esses valores devidamente apurados e apresentados à 
CONTRATADA serão descontados da primeira parcela devida.

Acima de 10 (dez) dias de atraso, fica caracterizada inexe-
cução parcial do Contrato.

Acima de 20 (vinte) dias de atraso, fica caracterizada inexe-
cução total do Contrato.

A natureza da advertência prevista em lei não pode ser 
abusiva, nem tão pouco configurar um possível desequilíbrio 
econômico financeiro do termo de contrato que será firmado 
entre as partes.

Nesta senda, solicitamos uma revisão na cláusula de mul-
tas, onde entendemos que os percentuais aplicados são eleva-
dos e poderão incidir na parte financeira contratual.

Nossa solicitação será atendida?
RESPOSTA 03:
Não entendemos os percentuais como valores que possam 

causar desequilíbrio dado os prazos estipulados.
QUESTIONAMENTO 04:
Em atenção aos itens:
7.6. O pagamento será efetuado exclusivamente em conta 

corrente bancária a ser indicada pela CONTRATADA, a informa-
ção deverá ser encaminhada para a Gerência Financeira - GFI, 
Rua Barão de Itapetininga nº 18 - 4º andar.

7.7. Caso a CONTRATADA solicite que o pagamento seja 
creditado em conta corrente de outro banco que não o indica-
do, arcará com todas as despesas e tarifas bancárias vigentes, 
incorridas na transação de pagamento: DOC, TED, tarifa de 
emissão de cheque e outras.

Diferentemente do acima exposto, para que haja a iden-
tificação do pagamento e baixa automática em sistema dos 
valores faturados, a liquidação deverá ocorrer atrás do código 
de barras que será emitido.

Nesta senda, solicitamos a inclusão nos itens, para que a 
CET faça o pagamento pela leitura do código de barras.

Nossa solicitação será atendida?
RESPOSTA 04:
O padrão de pagamento da CET é depósito bancário pois 

em algumas situações ocorrem problemas de medição o que 
gera problemas de pagamento via boleto bancário, portanto 
as cláusulas serão mantidas. Contudo, tendo em vista que na 
solicitação feita a fatura será o próprio boleto e sendo o valor 
deste correspondente à medição efetuada e ao previsto no con-
trato, poderá ser realizado o pagamento via código de barras, 
mediante solicitação apresentada pela Contratada.

QUESTIONAMENTO 05:
Em atenção a CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE.
8.1. As parcelas anuais previstas no subitem 7.2 são fixas 

e irreajustáveis.
Entendemos que pela vigência do termo de contrato (36 

meses), a partir do 13º mês de vigência contratual, e depen-
dendo da negociação entre as partes, os valores inicialmente 
praticados poderão sofrer reajustes.

Nosso entendimento está correto?
RESPOSTA 05:
Não haverá reajuste. Serão 03 parcelas iguais.
14/06/2021
Gerente de Suprimentos

 EXPEDIENTE Nº 1818/19
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/20
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 

PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA NO PAT ESTAIADINHA
JULGAMENTO: “MENOR PREÇO TOTAL”
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário
Encontra-se aberto o PREGÃO acima mencionado, poden-

do os interessados obter o Edital na Rua Barão de Itapetininga 
nº 18 - 2º andar - Centro, na Gerência de Suprimentos, de 
segunda a sexta feira, no horário das 09h00 às 12h00 e das 
14h00 às 17h00, até a data da abertura, mediante a apre-
sentação de mídia eletrônica, ou ainda, no site da Prefei-
tura do Município de São Paulo - PMSP http://www.e-ne-
gocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, site da Companhia 
de Engenharia de Tráfego - CET http://www.cetsp.com.br 
e no site do Comprasnet www.comprasnet.gov.br. 

Os documentos referentes à proposta comercial e ane-
xos (documentos de habilitação) das empresas interessadas 
deverão ser encaminhados a partir da disponibilização do 
sistema até as 09h30min do dia 08/julho/2021, no site www.
comprasnet.gov.br. A abertura da Sessão Pública do Pregão 
Eletrônico, ocorrerá às 09h30min do dia 08/julho/2021, no 
site www.comprasnet.gov.br.

Diretor Administrativo e Financeiro

 EXPEDIENTE Nº 0509/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2020
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, 

HARDWARE E LICENCIAMENTO DE USO DO SOFTWARE DE 
SISTEMA DE CONTROLE OPERACIONAL COM SERVIÇOS DE 
ATUALIZAÇÃO E ADIÇÃO DE FUNCIONALIDADES NA CENTRAL 
DE OPERAÇÕES DA CET.

ESCLARECIMENTO Nº 03
Senhores,
Em atenção ao e-mail da empresa interessada em partici-

par do Pregão Eletrônico em referência, após consulta a nossa 
área técnica e ao nosso jurídico, temos a informar o que segue:

QUESTIONAMENTO 01:
DA OBRIGATORIEDADE DE AGLUTINAR EM UM SÓ ATESTA-

DO TODA A EXPERIENCIA DA LICITANTE.
Item 11.2.4.1.1.1.1. do Edital: Somente será admitida a 

apresentação de atestados de objetos diferentes desde que o 
atestado comprove que cada objeto descrito anteriormente (su-
bitem 11.2.4.1.1.1., letras a até g) corresponda à implantação 
realizada em um único Contrato.

Não será aceita somatória de atestados para comprovar 
a capacidade de execução do objeto de um mesmo subitem 
descrito em 11.2.4.1.1.1.

Respectiva exigência, não estaria afrontando as Leis licita-
tórias 8.666/93 e 14.133/2021, além do regulamento (RILCC) 
deste órgão?

QUESTIONAMENTO 02:
Serão aceito atestados de complexidade similar ou supe-

rior ou somente especificamente como mencionando no item 
11.2.4.1.1?

QUESTIONAMENTO 03:
DA VEDAÇÃO DE CONSÓRCIO:
Outra questão ainda conflitante com as regulamentações 

atuais e vigentes, tem-se no presente Edital um conflito de 
aceitação. Ora, não se pode haver, dois pesos e duas medidas.

Diante da justificativa prévia no item 17.1 há uma prévia 
vedação expressa para a aceitação de consórcio, porém, no 
item 18.1 tem-se a permissão de subcontratação, em total des-
compasso e conflito com a justificativa utilizada no item 17.1.

Assim, há vedação para participação de consórcio nos 
itens 3.4 e 4.2 alínea ‘a’, porém, permite-se a subcontratação, 
ora se a justificativa para admitir consórcio é que a execução 
seja realizada pela contratante, então como se pode admitir a 
subcontratação?

Dessa forma, a fim de aumentar a gama de proponentes, 
será permitido consórcio?

RESPOSTA 01:
Após consulta a Assessoria Jurídica/CET, informamos que o 

entendimento não está correto, uma vez que as Leis licitatórias 
8.666/93 e 14.133/2021 regulam o regime de contratações da 
Administração direta, da qual a CET não faz parte.

Conforme item 1.1 do Edital, nosso pregão será processado 
e julgado em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, Lei 

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste
documento quando visualizado diretamente no portal
www.imprensaoficial.com.br
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