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30, caput, da Lei Federal nº 13.303/2016, observadas as demais 
disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, AUTO-
RIZO o prosseguimento para a contratação direta, por inexigibi-
lidade de licitação, de VERK SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o nº 18.347.523/0001-74, para formalizar 
contrato de prestação de serviços de assessoria técnica espe-
cializada, conforme requisições da área responsável, pelo valor 
total de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais).

 DESPACHO
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 8610.2019/0000052-9
Despacho Autorizatório
1. À vista dos elementos constantes do processo eletrônico 

nº 8610.2019/0000052-9, em especial do resultado da seleção 
do Edital nº 03/2018/Spcine: “Produção de obra audiovisual - 
Histórias de Bairros de São Paulo", publicado no Diário Oficial 
da Cidade em 21/12/2018, bem como da manifestação da área 
responsável e da manifestação da assessoria jurídica, com fun-
damento no artigo 2º, I, II e IV, da Lei Municipal nº 15.929/2013, 
observadas as demais disposições legais e regulamentares 
aplicáveis à espécie, AUTORIZO o prosseguimento para a forma-
lização de contrato com Pixel Digital Finalizações para Televisão 
e Cinema Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 11.420.194/0001-09, 
de patrocínio da obra audiovisual “Deise e o Carrilhão”, no 
valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a cargo da Spcine.

 EXTRATO DE CONTRATO
Processo Eletrônico nº: 8610.2019/0000090-1
Extrato do Termo de Contrato nº 038/2019
Contratante: Empresa de Cinema e Audiovisual de São Pau-

lo S.A.-Spcine., inscrita no CNPJ sob o nº 21.278.214/0001-02
Contratada: Filmes de Vagabundo Ltda., inscrita no CNPJ/

CPF sob o nº 15.512.603/0001-40.
Objeto: Investimento e apoio da Spcine, sob a forma de 

patrocínio, na produção de obra audiovisual intitulada proviso-
riamente de “Jaraguá território em disputa”.

Valor: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
Prazo de Vigência: A partir de 01 de Fevereiro de 2019 e 

permanecerá em vigor pelo prazo de 06 (seis) meses, podendo 
ser prorrogado de acordo com a cláusula 10.1.

 TURISMO
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 EXTRATO – TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 
001/2019 SMTUR AO CONTRATO 003/2018-SGM

DESPACHO CHEFE DE GABINETE
Processo nº 6011.2018/0000474-1 
CONTRATADA: SÃO PAULO TURISMO S/A
OBJETO DO APOSTILAMENTO: Alteração da dotação orça-

mentária.
FORMALIZADO EM: 13/02/2019 – IVAN TEIXEIRA DA COS-

TA BUDINSKI – Chefe de Gabinete – SMTUR

 EXTRATO – TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 
002/2019 SMTUR AO CONTRATO 008/2018-SGM/
CASA CIVIL

DESPACHO CHEFE DE GABINETE
Processo nº 6011.2018/0000824-0 
 CONTRATADA: SÃO PAULO TURISMO S/A
OBJETO DO APOSTILAMENTO: Alteração da dotação orça-

mentária.
FORMALIZADO EM: 13/02/2019 – IVAN TEIXEIRA DA COS-

TA BUDINSKI – Chefe de Gabinete – SMTUR

 RESPOSTA CONSULTA PÚBLICA
ESCLARECIMENTOS
Escritório de advocacia Tursi Matsutacke Sociedade de 

Advogados
A empresa Logos do Brasil Estruturas e Eventos Ltda. – EPP, 

por meio do escritório de advocacia Tursi Matsutacke Socieda-
de de Advogados, interpôs impugnação em face da consulta 
publica nº 001/SMTUR/2019, Processo Administrativo SEI nº 
6011.2018/0001159-4.

Ocorre que, como já esclarecido, por e-mail datado de 30 
de janeiro de 2019, a impugnação foi recebida como “suges-
tões”, por se tratar de consulta pública, aberta para colher 
subsídios para serem utilizados na elaboração do futuro Edital a 
ser publicado visando à contratação de empresa para prestação 
de serviços de concepção, organização, produção e execução 
de eventos, com viabilização de infraestrutura e fornecimento 
de lanches, apoio logístico para a concepção, planejamento, 
coordenação e execução de eventos da administração direta da 
Prefeitura do Município de São Paulo.

Em sendo assim, com relação aos itens questionados, 
manifestamo-nos conforme segue:

1-Com relação à sugestão da possibilidade da participação 
de empresas suspensas de licitar:

REJEITADA.
Não procede a sugestão em função do disposto na Orienta-

ção Normativa nº 03/2012 da Procuradoria Geral do Município 
de São Paulo, publicada no DOC em 25/08/2012, pág. 23, que 
estabelece que o município de São Paulo não pode contratar 
com empresas que se encontrem suspensas de licitar, indepen-
de do órgão sancionador, conforme segue:

“1. A sanção contratual prevista no inciso III do artigo 87 
da lei federal nº 8.666/93, tal como as previstas no inciso IV 
do mesmo artigo e no artigo 7º da Lei federal nº 10.520/02, 
projeta efeitos para todos os órgãos e entidades de todos os 
entes federativos.”

2-Com relação à sugestão de somente ser exigível prova de 
inscrição municipal:

REJEITADA.
Não procede a sugestão de restrição da exigência de prova 

de inscrição apenas no cadastro municipal.
O objeto do edital e do contrato que será firmado abrange, 

juntamente com os serviços de organização dos eventos, o for-
necimento de alimentação e de bebidas o que, de acordo com 
o subitem 17.11, da lista de serviços anexa à LC n° 116/2003, o 
sujeita à tributação pelo ICMS.

3- Com relação à sugestão da possibilidade da participação 
de empresas sem plano de recuperação judicial homologado

ACOLHIDO
A sugestão foi acolhida para incluir no Edital cláusula 

prevendo que empresas submetidas a processos de recuperação 
judicial homologado podem participar de licitação, desde que 
demonstrem, na fase de habilitação, ter viabilidade econômica, 
conforme jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, 
consolidada no Agravo Em Recurso Especial nº 309.867-ES, 
assim ementado:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. EMPRESA EM RECUPERA-
ÇÃO JUDICIAL. PARTICIPAÇÃO. POSSIBILIDADE. CERTIDÃO DE 
FALÊNCIA OU CONCORDATA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. 
DESCABIMENTO. APTIDÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. COM-
PROVAÇÃO. OUTROS MEIOS. NECESSIDADE.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recur-
sos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a deci-
sões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos 
os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as 
interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2. Conquanto a Lei n. 11.101/2005 tenha substituído a 
figura da

concordata pelos institutos da recuperação judicial e extra-
judicial, o art. 31 da Lei n. 8.666/1993 não teve o texto alterado 
para se amoldar à nova sistemática, tampouco foi derrogado.

de longa metragem para TV Cultura”, publicado no Diário 
Oficial da Cidade em 24/10/2018, bem como da manifestação 
da área responsável e da manifestação da assessoria jurídica, 
com fundamento no artigo 2º, I, II e IV, da Lei Municipal nº 
15.929/2013, observadas as demais disposições legais e regu-
lamentares aplicáveis à espécie, AUTORIZO o prosseguimento 
para a formalização de contrato com Vitrine Filmes EIRELI, ins-
crita no CNPJ sob o nº 11.620.976/0001-83, para formalizar o 
contrato de licenciamento da obra audiovisual “A vida privada 
dos hipopótamos”, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a 
cargo da Spcine.

 DESPACHO
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 8610.2018/0000747-5
Despacho Autorizatório
1. À vista dos elementos constantes do processo eletrônico 

nº 8610.2018/0000747-5, em especial do resultado da seleção 
do Edital nº 04/2018/Spcine: “Aquisição de direitos de exibição 
de longa metragem para TV Cultura”, publicado no Diário 
Oficial da Cidade em 24/10/2018, bem como da manifestação 
da área responsável e da manifestação da assessoria jurídica, 
com fundamento no artigo 2º, I, II e IV, da Lei Municipal nº 
15.929/2013, observadas as demais disposições legais e regu-
lamentares aplicáveis à espécie, AUTORIZO o prosseguimento 
para a formalização de contrato com Vitrine Filmes EIRELI, 
inscrita no CNPJ sob o nº 11.620.976/0001-83, para formalizar 
o contrato de licenciamento da obra audiovisual “Castanha”, 
no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a cargo da Spcine.

 DESPACHO
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 8610.2018/0000749-1
Despacho Autorizatório
1. À vista dos elementos constantes do processo eletrônico 

nº 8610.2018/0000749-1, em especial do resultado da seleção 
do Edital nº 04/2018/Spcine: “Aquisição de direitos de exibição 
de longa metragem para TV Cultura”, publicado no Diário 
Oficial da Cidade em 24/10/2018, bem como da manifestação 
da área responsável e da manifestação da assessoria jurídica, 
com fundamento no artigo 2º, I, II e IV, da Lei Municipal nº 
15.929/2013, observadas as demais disposições legais e regu-
lamentares aplicáveis à espécie, AUTORIZO o prosseguimento 
para a formalização de contrato com Vitrine Filmes EIRELI, ins-
crita no CNPJ sob o nº 11.620.976/0001-83, para formalizar o 
contrato de licenciamento da obra audiovisual “Corpo Elétrico”, 
no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a cargo da Spcine.

 DESPACHO
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 8610.2018/0000753-0
Despacho Autorizatório
1. À vista dos elementos constantes do processo eletrônico 

nº 8610.2018/0000753-0, em especial do resultado da seleção 
do Edital nº 04/2018/Spcine: “Aquisição de direitos de exibição 
de longa metragem para TV Cultura”, publicado no Diário 
Oficial da Cidade em 24/10/2018, bem como da manifestação 
da área responsável e da manifestação da assessoria jurídica, 
com fundamento no artigo 2º, I, II e IV, da Lei Municipal nº 
15.929/2013, observadas as demais disposições legais e regu-
lamentares aplicáveis à espécie, AUTORIZO o prosseguimento 
para a formalização de contrato com Vitrine Filmes EIRELI, 
inscrita no CNPJ sob o nº 11.620.976/0001-83, para formalizar 
o contrato de licenciamento da obra audiovisual “Era o Hotel 
Cambridge”, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a cargo 
da Spcine.

 DESPACHO
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 8610.2018/0000754-8
Despacho Autorizatório
1. À vista dos elementos constantes do processo eletrônico 

nº 8610.2018/0000754-8, em especial do resultado da seleção 
do Edital nº 04/2018/Spcine: “Aquisição de direitos de exibição 
de longa metragem para TV Cultura”, publicado no Diário 
Oficial da Cidade em 24/10/2018, bem como da manifestação 
da área responsável e da manifestação da assessoria jurídica, 
com fundamento no artigo 2º, I, II e IV, da Lei Municipal nº 
15.929/2013, observadas as demais disposições legais e regu-
lamentares aplicáveis à espécie, AUTORIZO o prosseguimento 
para a formalização de contrato com Vitrine Filmes EIRELI, 
inscrita no CNPJ sob o nº 11.620.976/0001-83, para formalizar 
o contrato de licenciamento da obra audiovisual “Girimunho”, 
no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a cargo da Spcine.

 DESPACHO
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 8610.2018/0000756-4
Despacho Autorizatório
1. À vista dos elementos constantes do processo eletrônico 

nº 8610.2018/0000756-4, em especial do resultado da seleção 
do Edital nº 04/2018/Spcine: “Aquisição de direitos de exibição 
de longa metragem para TV Cultura”, publicado no Diário 
Oficial da Cidade em 24/10/2018, bem como da manifestação 
da área responsável e da manifestação da assessoria jurídica, 
com fundamento no artigo 2º, I, II e IV, da Lei Municipal nº 
15.929/2013, observadas as demais disposições legais e regu-
lamentares aplicáveis à espécie, AUTORIZO o prosseguimento 
para a formalização de contrato com Vitrine Filmes EIRELI, 
inscrita no CNPJ sob o nº 11.620.976/0001-83, para formalizar 
o contrato de licenciamento da obra audiovisual “Jonas e o 
circo sem lona”, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a 
cargo da Spcine.

 DESPACHO
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 8610.2018/0000759-9
Despacho Autorizatório
1. À vista dos elementos constantes do processo eletrônico 

nº 8610.2018/0000759-9, em especial do resultado da seleção 
do Edital nº 04/2018/Spcine: “Aquisição de direitos de exibição 
de longa metragem para TV Cultura”, publicado no Diário 
Oficial da Cidade em 24/10/2018, bem como da manifestação 
da área responsável e da manifestação da assessoria jurídica, 
com fundamento no artigo 2º, I, II e IV, da Lei Municipal nº 
15.929/2013, observadas as demais disposições legais e regu-
lamentares aplicáveis à espécie, AUTORIZO o prosseguimento 
para a formalização de contrato com Vitrine Filmes EIRELI, ins-
crita no CNPJ sob o nº 11.620.976/0001-83, para formalizar o 
contrato de licenciamento da obra audiovisual “Mulher do pai”, 
no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a cargo da Spcine.

 DESPACHO
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 8610.2018/0000760-2
Despacho Autorizatório
1. À vista dos elementos constantes do processo eletrônico 

nº 8610.2018/0000760-2, em especial do resultado da seleção 
do Edital nº 04/2018/Spcine: “Aquisição de direitos de exibição 
de longa metragem para TV Cultura”, publicado no Diário 
Oficial da Cidade em 24/10/2018, bem como da manifestação 
da área responsável e da manifestação da assessoria jurídica, 
com fundamento no artigo 2º, I, II e IV, da Lei Municipal nº 
15.929/2013, observadas as demais disposições legais e regu-
lamentares aplicáveis à espécie, AUTORIZO o prosseguimento 
para a formalização de contrato com Vitrine Filmes EIRELI, 
inscrita no CNPJ sob o nº 11.620.976/0001-83, para formalizar 
o contrato de licenciamento da obra audiovisual “O último cine 
drive in”, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a cargo 
da Spcine.

 DESPACHO
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 8610.2018/0000993-1
Despacho Autorizatório
1. À vista dos elementos constantes do processo eletrônico 

nº 8610.2018/0000993-1, em especial da justificativa apresen-
tada pela área responsável (013700583), bem como do parecer 
da assessoria jurídica (014684153), com fundamento no artigo 

OBJETO: Fornecimento de 1.620 (um mil, seiscentos e vinte) 
resmas de Papel Sulfite A4 branco com certificado ambiental.

VALOR TOTAL: R$ 23.101,20 (vinte e três mil, cento e um 
reais e vinte centavos).

VIGÊNCIA: 6 (seis) meses contados a partir da data de sua 
assinatura (12/02/2019).

 SÃO PAULO OBRAS
 GABINETE DO PRESIDENTE

 EXTRATO DO PROCESSO 118183910 DO 
ADITAMENTO Nº 02/2019/SPOBRAS - CCN/GCO 
Nº 003/2018(SPTURIS)

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA 
E REMOÇÃO DE LIXOS, DO AUTÓDROMO DE INTERLAGOS, 
INCLUINDO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS 
E VEÍCULOS.

Contratada(o) LUME SERVIÇOS GERAIS LTDA.
CNPJ: nº14.599.466/0001-60
Valor: 854.799,96 (oitocentos e cinquenta e quatro mil 

setecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos)
Prazo: 12 (doze) meses

 TRIBUNAL DE CONTAS
 GABINETE DO PRESIDENTE

 EXTRATO DE TERMO DE RETIRRATIFICAÇÃO
TERMO DE RETIRRATIFICAÇÃO: 01/2019
TERMO DE CONTRATO RETIRRATIFICADO: Nº 10/2018
CONTRATANTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE 

SÃO PAULO
CONTRATADA: A.T. DELALLO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO 

LTDA.
CNPJ Nº 15.434.385/0001-72
OBJETO DO CONTRATO: Aquisição de águas
OBJETO DA RETIRRATIFICAÇÃO: retificação da dotação 

orçamentária
PROCESSO TC Nº 72.002.329/18-80
DATA DA ASSINATURA: 08/02/2019

 EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO
TERMO DE ADITAMENTO: Nº 05/2019
OBJETO DO ADITAMENTO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO 

CONTRATUAL TERMO DE CONTRATO: Nº 02/2016
CONTRATANTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE 

SÃO PAULO
CONTRATADA: GRUPOHOST COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA 

LTDA.
CNPJ: 11.860.676/0001-71
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especiali-

zada para instalação e disponibilização de serviço de acesso IP 
dedicado e acesso IP à internet.

PERÍODO DO ADITAMENTO:14/02/2019 a 13/02/2021
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 157.200,00
DOTAÇÃO: 10.10.01.032.3024.2818.3390.40

PROCESSO TC Nº 72.003.913/15-00
DATA DA ASSINATURA: 11/02/2019

 EMPRESA DE CINEMA E 
AUDIOVISUAL DE SÃO PAULO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 DESPACHO
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 8610.2017/0000201-3
Despacho Autorizatório
1. À vista dos elementos constantes do processo eletrônico 

nº 8610.2017/0000201-3, em especial da manifestação da 
área responsável pelo acompanhamento da execução con-
tratual (014488288), bem como do parecer da assessoria 
jurídica (014687771), com fundamento no artigo 48-A, II e III, 
da Lei Municipal nº 14.141/2006, no artigo 72 da Lei Federal 
nº 13.303/2016 e no item 5.1, §1º, do Termo de Contrato nº 
19/2018/Spcine, formalizado com ALIANÇA DO BRASIL SEGU-
ROS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 01.378.407/0001-10, que 
tem por objeto a contratação de seguro patrimonial para os 
equipamentos integrantes do Circuito Spcine de Cinema, conva-
lido a prorrogação do ajuste por novo período de 12 (doze) me-
ses, pelo valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

 DESPACHO
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 8610.2017/0000236-6
Despacho Autorizatório
1. À vista dos elementos constantes do processo eletrônico 

nº 8610.2017/0000236-6, em especial do resultado da seleção 
do Edital nº 04/2017/Spcine: “Programa de Investimento 2017 – 
Linha 1: complementação de produção de longas metragens”, 
publicado no Diário Oficial da Cidade em 08/12/2017, bem 
como da manifestação da área responsável e da manifestação 
da assessoria jurídica, com fundamento nos princípios da razoa-
bilidade e da segurança jurídica, observadas as demais disposi-
ções legais e regulamentares aplicáveis à espécie, CONVALIDO 
e AUTORIZO a prorrogação do prazo para a contratação da 
empresa BE Bossa Nova Criações e Produções S. A., inscrita no 
CNPJ sob o nº 07.533.507/0001-50, estendendo referido prazo 
para até 11/03/2019.

 DESPACHO
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 8610.2018/0000311-9
Despacho Autorizatório
1. À vista dos elementos constantes do processo eletrônico 

nº 8610.2018/0000311-9, em especial da manifestação da área 
responsável (014334950), com fundamento no item 10.3, §1º, 
do Edital nº 04/2018/Spcine - Aquisição de direitos de exibição 
de longa metragem para a TV Cultura, AUTORIZO a prorrogação 
do prazo de obtenção das condições técnicas e envio da docu-
mentação para contratação com a Spcine da obra "Pazúcus - A 
Ilha do Desarrego", nº de inscrição on-79765917. 

 DESPACHO
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 8610.2018/0000742-4
Despacho Autorizatório
1. À vista dos elementos constantes do processo eletrônico 

nº 8610.2018/0000742-4, em especial do resultado da seleção 
do Edital nº 04/2018/Spcine: “Aquisição de direitos de exibição 
de longa metragem para TV Cultura”, publicado no Diário 
Oficial da Cidade em 24/10/2018, bem como da manifestação 
da área responsável e da manifestação da assessoria jurídica, 
com fundamento no artigo 2º, I, II e IV, da Lei Municipal nº 
15.929/2013, observadas as demais disposições legais e regu-
lamentares aplicáveis à espécie, AUTORIZO o prosseguimento 
para a formalização de contrato com Vitrine Filmes EIRELI, 
inscrita no CNPJ sob o nº 11.620.976/0001-83, para formalizar 
o contrato de licenciamento da obra audiovisual “A cidade onde 
envelheço”, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a cargo 
da Spcine.

 DESPACHO
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 8610.2018/0000743-2
Despacho Autorizatório
1. À vista dos elementos constantes do processo eletrônico 

nº 8610.2018/0000743-2, em especial do resultado da seleção 
do Edital nº 04/2018/Spcine: “Aquisição de direitos de exibição 

OFERTA DE COMPRA N° 801086801002019OC00014
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: 14/02/2019
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 

27/02/2019 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 N.º 0573/18
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 55/18
Objeto: FORNECIMENTO DE TINTAS AUTOMOTIVAS E COM-

PONENTES PARA PINTURA VEICULAR
Julgamento: Tipo “Menor Preço Total”
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário
Encontra-se aberto o PREGÃO acima mencionado, podendo 

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 apresentação de mídia eletrô-
nica, ou ainda, no site da Prefeitura do Município de São Paulo 
- PMSP http://www.e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, site 
da Companhia de Engenharia de Tráfego - CET http://www.cetsp.
com.br e no site www.comprasnet.gov.br. Os documentos refe-
rentes à proposta comercial e anexos das empresas interessadas 
deverão ser encaminhados a partir da disponibilização do sistema 
até às 09h30min do dia 01/março/2019, no site www.comprasnet.
gov.br. A abertura da Sessão Pública do Pregão Eletrônico, ocorre-
rá às 09h30min do dia 01/março/2019, no site www.comprasnet.
gov.br. Diretor Administrativo e Financeiro

 EXPEDIENTE Nº 1029/18
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 89/18
OBJETO: FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS 

NOVOS, GENUÍNOS E ORIGINAIS, PARA OS VEÍCULOS LE-
VES, MÉDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS PERTENCENTES 
À FROTA DA CET

DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO
Após analisado o resultado do Pregão Eletrônico nº 89/18 – 

FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS, GENUÍNOS 
E ORIGINAIS, PARA OS VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS, PESADOS E 
MOTOCICLETAS PERTENCENTES À FROTA DA CET, ADJUDICO o 
objeto do certame à empresa UNIVERSO AUTO LUB LTDA ME, 
inscrita no CNPJ sob o nº 18.348.722/0001-05, pelo valor total 
de R$ 381.690,91 (trezentos e oitenta e um mil, seiscentos e 
noventa reais e noventa e um centavos), para os seguintes itens 
e respectivos percentuais mínimos de desconto:
Item Itens do Edital 

(Anexo III)
Descrição Percentual Míni-

mo de Desconto 
(Taxa)

Valor R$

6.2.1 Cto 015/19 11.2 e 12.2 Peças/acessórios, genuínos, 
Honda Motocicletas Ampla 
e Exclusiva

30% 370.540,28

6.2.1 Cto 016/19 14.1 Peças/acessórios, originais, 
Yamaha Motocicletas Ampla

50% 869,81

6.2.2 Cto 016/19 14.2 Peças/acessórios, genuínos, 
Yamaha Motocicletas Exclusiva

16% 10.280,82

São Paulo, 12 de fevereiro de 2019.
Pregoeira

 EXPEDIENTE Nº 1336/18
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/18
OBJETO: FORNECIMENTO DE LUVA ISOLANTE E LUVA 

DE COBERTURA
JULGAMENTO: “MENOR PREÇO TOTAL”
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário
Encontra-se aberto o PREGÃO acima mencionado, podendo 

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 apresentação de 
mídia eletrônica, ou ainda, no site da Prefeitura do Município 
de São Paulo - PMSP http://www.e-negocioscidadesp.prefeitura.
sp.gov.br, site da Companhia de Engenharia de Tráfego - CET 
http://www.cetsp.com.br e no site do Comprasnet www.com-
prasnet.gov.br.

Os documentos referentes à proposta comercial e ane-
xos das empresas interessadas deverão ser encaminhados a 
partir da disponibilização do sistema até as 09h30min do dia 
08/03/2019, no site www.comprasnet.gov.br. A abertura da 
Sessão Pública do Pregão Eletrônico, ocorrerá às 09h30min do 
dia 08/03/2019, no site www.comprasnet.gov.br.

Diretor Administrativo e Financeiro

 COMPANHIA METROPOLITANA 
DE HABITAÇÃO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 COHAB - LICITAÇÕES
 À  v i s t a  d o  co n s ta n te  no  Proce s so  SE I  n º 

7610.2019/0000353-3, AUTORIZO, a aquisição de materiais 
plásticos descartáveis para as copas (copos e colherinhas) 
destinados ao almoxarifado, nos termos do inciso II, artigo 29 
da Lei nº 13.303/2016. Em decorrência, emita-se a Nota de 
Empenho no valor de R$ 7.891,00 (sete mil, oitocentos e noventa 
e um reais), em favor da empresa ADRILUR COMÉRCIO DE 
PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA EPP., inscrita 
no CNPJ 65.636.284/0001-52, onerando a dotação orçamentária 
nº 83.10.16.122.3024.2100.3.3.90.30.00.09.

 À  v i s t a  do  cons tan te  no  Proces so  SE I  n º 
7610.2019/0000350-9, AUTORIZO, a aquisição de 40 (qua-
renta) fitas para rotulador eletrônico, destinadas ao almoxari-
fado, nos termos do inciso II, artigo 29 da Lei nº 13.303/2016. 
Em decorrência, emita-se a Nota de Empenho no valor de R$ 
1.678,00 (mil, seiscentos e setenta e oito reais), em favor da 
empresa BRUNA MILANEZ NASCIMENTO ME., inscrita no 
CNPJ 31.066.326/0001-45, onerando a dotação orçamentária nº 
83.10.16.122.3024.2100.3.3.90.30.00.09.

 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
– PRODAM-SP S/A

EXTRATO DE CONTRATO
CO-02.02/19
ARP – 003/SG-COBES/2017
PI-003/2019
CONTRATADA: INFO-SIG COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE 

INFORMÁTICA LTDA.

p013824
Realce

p013824
Realce




