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efeito a classificação referente às manifestações de interesses 
relativamente ao imóvel supracitado, com a determinação de 
sua desvinculação deste procedimento licitatório em respeito à 
conveniência e ao interesse público, eis que caracterizado fato 
superveniente e suficiente para justificar o presente ato.

Nos termos do §3º do artigo 61 da lei 13303/206, DETER-
MINO a concessão de prazo de 5 dias aos licitantes para que 
manifestem interesse em contestar o respectivo ato, assegu-
rando assim o exercício do direito ao contraditório e à ampla 
defesa. Somente após o transcurso do prazo acima estabelecido 
e da análise das eventuais manifestações a revogação será 
efetivada.

Publique-se.
Providências posteriores:
Encaminhe-se o presente à COPEL para os fins pertinentes.
ALEXSANDRO PEIXE CAMPOS
Diretor Presidente
 DESPACHO
À v i s t a  do  cons tan te  no  Proces so  SE I  n º 

7610.2019/0001858-1, AUTORIZO, a aquisição de 03 (três) 
impressoras térmicas não fiscais, sendo 02 (duas) para a GEATE 
e 01 (uma) para a GAFIN, em substituições às existentes que 
estão apresentando falhas atingindo assim sua obsolescência, 
nos termos do inciso II, artigo 29 da Lei nº 13.303/2016. Em de-
corrência, emita-se a Nota de Empenho no valor de R$ 1.830,00 
(mil, oitocentos e trinta reais), em favor da empresa SILVANIA 
MARTINS DORNELAS BARBOSA 91433983672, inscrita no 
CNPJ 34.846.565/0001-06, onerando a dotação orçamentária nº 
83.10.16.126.3011.2818.4.4.90.52.00.09.

 DESPACHO
À v i s t a  do  cons tan te  no  Proces so  SE I  n º 

7610.2019/0003431-5, AUTORIZO, a contratação de empresa 
especializada para elaboração de laudos de LTCAT – Laudo Téc-
nico das Condições Ambientais do Trabalho e PPRA – Programa 
de Prevenção de Riscos Ambientais, nas dependências da Cia., 
nos termos do inciso II, artigo 29 da Lei nº 13.303/2016. Em de-
corrência, emita-se a Nota de Empenho no valor de R$ 2.870,00 
(dois mil, oitocentos e setenta reais), em favor da empresa 
INTEGRACAO SEGURANCA & MEIO AMBIENTE LTDA inscrita 
no CNPJ 21.197.968/0001-20, onerando a dotação orçamentá-
ria nº 83.10.16.482.3002.2.611.3.3.90.39.00.09.

 DESPACHO
À v i s t a  do  cons tan te  no  Proces so  SE I  n º 

7610.2019/0003476-5, AUTORIZO, a contratação de empresa 
especializada para manutenção corretiva de um aparelho de 
ar condicionado, central self de 7,5 TR´s, instalado no térreo 
da Central de Habitação, sito à Av. São João, 299 – Centro 
– São Paulo - SP, 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$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos e reais), em favor 
da empresa GTÉRMICA COMÉRCIO SOLUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI EPP., inscrita no CNPJ 11.352.787/0001-77, onerando 
a dotação orçamentária nº 83.10.16.482.3002.2.611.3.3.90.3
9.00.09.

 DESPACHO
À v i s t a  do  cons tan te  no  Proces so  SE I  n º 

7610.2019/0002791-2, AUTORIZO, a aquisição de 01 (uma) 
Smart TV, 4K, 50 polegadas, destinada à ASCOM, 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$ 1.998,00 (mil, 
novecentos e noventa e oito reais), em favor da empresa OTI-
MO – COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA EIRELI, 
inscrita no CNPJ 20.411.148/0001-26, onerando a dotação 
orçamentária nº 83.10.16.122.3024.2100.4.4.90.52.00.09 

 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CO/TA–12.10/19
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08.002/18
FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 71 DA LEI FEDERAL Nº 

13.303/2016.
CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFOR-

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

CONTRATADA: LINK INFORMÁTICA EIRELI.
CNPJ Nº: 06.885.830/0001-20
PARECER JURÍDICO GJU Nº 162/2019
OBJETOS: (I) PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

ADMINISTRATIVO CO-15.10/18, POR MAIS UM PERÍODO DE 
12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 31 DE OUTUBRO 
DE 2019, COM TÉRMINO EM 30 DE OUTUBRO DE 2020, E (II) 
REDUÇÃO DE 74 EQUIPAMENTOS, EQUIVALENTE À SUPRESSÃO 
DE 47,64% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO 
CO-15.10/18.

VALOR: O VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA O PERÍODO 
ORA PRORROGADO É DE R$ 47.121,72 (QUARENTA E SETE 
MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS E SETENTA E DOIS CENTA-
VOS).

 SÃO PAULO URBANISMO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 PROCESSO SEI Nº 7810.2017/0000267-0

DESPACHO AUTORIZATÓRIO
À vista do contido no presente, especialmente da mani-

festação jurídica à cota SEI 021969272, AUTORIZAMOS, com 
fundamento no art. 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93, a prorro-
gação do prazo do contrato firmado com a empresa ACG - AS-
SESSORIA OCUPACIONAL LTDA-ME, por 24 (vinte e quatro) 
meses, cujo objeto consiste contratação de empresa especia-
lizada e regularmente registrada no Ministério do Trabalho, 
para desenvolver, implantar e executar os serviços relativos ao 
PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL 
–PCMSO, PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS 
- PPRA e uma (1) Avaliação Ergonômica, conforme previsto na 
legislação trabalhista, Normas Regulamentadoras nº 4, 7, 9 e 
17, no valor estimado de R$ 15.660,00 (quinze mil seiscentos e 
sessenta reais), base set/17.

 PROCESS0 SEI Nº 7810.2016/0000133-8
Autorização de prorrogação do prazo do Contrato nº 

7810.2016/0000133-8 firmado com a empresa NEW SPACE 
PROCESSAMENTO E SISTEMAS LTDA, em observância ao 
art. 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93 c/c o art. 91, § 3º, da Lei 
Federal nº 13.303/16, para prestação de serviços de gerencia-
mento e guarda de arquivos permanente e ativo da São Paulo 
Urbanismo, por mais 90 (noventa) dias, até 29/12/2019, ou até 
o início da prestação de serviços por empresa a ser selecionada 
em procedimento licitatório, o que ocorrer primeiro; através da 
Resolução de Diretoria RD nº DAF 012/2019, com o valor anual 
do Contrato de R$ 11.707,56 (onze mil, setecentos e sete reais 
e cinquenta e seis centavos).

 PROCESSO SEI Nº 7810.2019/0000815-0
Despacho Autorizatório
A vista dos elementos contidos no presente Processo Ele-

trônico nº 7810.2019/0000815-0, e parecer jurídico a cota 
0231966856, que adotamos como razão de decidir e que 

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 anexos 
das empresas interessadas deverão ser encaminhados a partir 
da disponibilização do sistema até as 09h30min do dia 05/
dezembro/2019, no site www.comprasnet.gov.br. A abertura da 
Sessão Pública do Pregão Eletrônico, ocorrerá às 09h30min do 
dia 05/dezembro/2019, no site www.comprasnet.gov.br.

Diretor Administrativo e Financeiro

 EXPEDIENTE Nº 1247/19
Pedido de Cotação Eletrônica Nº 49/2019
OBJETO: FORNECIMENTO DE UM LOTE DE SACOS 

PLÁSTICOS PARA LIXO
DESPACHO DE PREJUDICADO
A vista das informações constantes do expediente, referen-

te ao Pedido de Cotação Eletrônica nº 49/2019 – Fornecimento 
de 01 lote com 06 (seis) mil Sacos plásticos para lixo de 40L, 
60L e 100L, cujo certame ocorreu no período de 08/10/19 a 
10/10/19 informamos que:

Todas as empresas participantes de 1° ao 10° lugar, foram 
desclassificadas, por não apresentar Proposta de Preços e/ou 
reduzir o valor proposto conforme valor de referência.

Diante do acima exposto, declaro que o certame restou 
Prejudicado.

DA, 08/11/19.
Diretor Administrativo e Financeiro

 FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO DE COMPRA
EXPEDIENTE Nº 1429/19
Formalização do Pedido de Compra nº 48/19, cele-

brado com a empresa HELLO PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL 
LTDA-ME, inscrita no CNPJ. sob o n° 25.136.176/0001-04, 
para fornecimento e confecção de 03 (três) Placas de Honra 
ao Mérito com as respectivas embalagens, pelo valor total de 
R$ 987,72 (Novecentos e oitenta e sete reais e setenta e dois 
centavos), prazo de entrega até 15 dias, em conformidade com 
a cotação eletrônica nº 51/19, nos termos do disposto no Decre-
to Municipal nº 44.279/03, na Lei Municipal nº 13.278/02 e Lei 
Federal nº 13.303/16. Formalizado em 06/11/19.

 EXPEDIENTE Nº 1330/19
OBJETO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 

E SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA A OPERAÇÃO INTER-
LAGOS 2019

DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO
À vista das informações constantes no expediente, em es-

pecial da manifestação da área requisitante às fls. 02/05 do pa-
recer da Superintendência de Assuntos Jurídicos nº 485, às fls. 
38/39vº, com fundamento no disposto no artigo 29, inciso II da 
Lei Federal nº 13.303/16 e artigo 130, inciso II, do RILCC, combi-
nado com os artigos 12 e 40 do Decreto Municipal nº 44.279/03 
e Decreto Municipal nº 56.475/15, HOMOLOGO o procedimento 
em referência e AUTORIZO a contratação direta da empresa 
JUMPER SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI, ins-
crita no CNPJ sob o nº 26.886.266/0001-77, para prestação de 
serviços de vigilância e segurança patrimonial para a operação 
INTERLAGOS 2019, no período compreendido entre os dias 
13/11/19 e 18/11/19, pelo valor total de R$ 7.650,00 (sete mil, 
seiscentos e cinquenta reais) com prazo contratual de 30 (trin-
ta) dias, contados a partir da data da assinatura do contrato.

Diretor Administrativo e Financeiro
EXPEDIENTE Nº 1330/19
OBJETO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 

E SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA A OPERAÇÃO INTER-
LAGOS 2019

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO
Atendendo ao disposto no artigo 134, III do Regulamento 

Interno de Licitações, Contratos e Convênios - RILCC da CET, 
RATIFICO o despacho assinado em 24/outubro/2019, pelo Dire-
tor Administrativo e Financeiro desta Companhia, homologando 
o procedimento em referência e autorizando a contratação da 
empresa JUMPER SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EI-
RELI, inscrita no CNPJ sob o nº 26.886.266/0001-77, para pres-
tação de serviços de vigilância e segurança patrimonial para a 
operação INTERLAGOS 2019, no período compreendido entre 
os dias 13/11/19 e 18/11/19, obrigando-se a CONTRATADA a 
executá-lo de acordo com a proposta comercial 10/09/2019, 
pelo valor total de R$ 7.650,00 (sete mil, seiscentos e cinquenta 
reais), com prazo contratual de 30 (trinta) dias, contados a par-
tir da data da assinatura do contrato.

Presidente
 \<h3\>\<center\>AVISO\</h3\>\</center\>\<p\>
\<b\>EXPEDIENTE Nº 1234/18\<p\>
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/19\<p\>
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO E 

MONTAGEM/INSTALAÇÃO DE 02 (DUAS) CARROCERIAS CAR-
GA SECA COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO 
DE OBRA\<p\>

DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO\</b\>\<p\>
Após analisado o resultado do Pregão Eletrônico nº 21/19 

– Prestação de serviços para confecção e montagem/insta-
lação de 02 (duas) carrocerias carga seca com fornecimento 
de todo material e mão de obra, \<b\>ADJUDICO\</b\> o 
objeto do certame à empresa \<b\>RODOGREEN IMPLE-
MENTOS RODOVIARIOS LTDA\</b\>, inscrita no CNPJ sob 
o nº \<b\>14.177.565/0001-53\</b\>, pelo valor total de 
\<b\>R$25.100,00\</b\> (vinte e cinco mil e cem reais), para os 
seguintes itens e respectivos preços unitários: \<p\>
Item Descrição Unidade Quanti-

dade
Preço unitário 
R$\<p\>

7.2.1. Carroceria para Ford Cargo 815E (4x2) ano 2007, 
conforme Anexo I – Termo de Referência.

unid. 1 11.600,00\<p\>

7.2.2. Carroceria para Ford Cargo 1217 (4x2) ano 2002, 
conforme Anexo I – Termo de Referência.

unid. 1 13.500,00\<p\>

\<b\>Pregoeira\</b\>\<p\>

 COMPANHIA METROPOLITANA 
DE HABITAÇÃO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 COHAB - LICITAÇÕES
 CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 01/19 - PROCESSO SEI N° 

7610.2018/0001510-6 - OFERTA DE UNIDADES HABITA-
CIONAIS EXCLUSIVAMENTE AOS INTERESSADOS DEVIDA-
MENTE INSCRITOS NO CADASTRO ÚNICO DA COMPANHIA 
METROPOLITANA DE HABITAÇÃO NOS TERMOS DAS ESPE-
CIFICAÇÕES DO EDITAL.

ASSUNTO: REVOGAÇÃO PARCIAL
DESPACHO:
Considerando a manifestação da Diretoria Comercial, por 

intermédio da Gerência Comercial informando que o imóvel 
de código 1353.0009.0021 foi incluído na relação do presente 
Chamamento Público por um equívoco da área técnica, consi-
derando que o certame trata apenas de empreendimentos de 
propriedade COHAB-SP.

Considerando a solicitação da Diretoria Comercial por 
intermédio da Gerência Comercial para que seja feita revo-
gação parcial para retirada do referido imóvel do presente 
Chamamento.

REVOGO PARCIALMENTE o presente Chamamento, nos 
termos do artigo 61 da Lei Federal 13.303/16, para torna sem 

ENGENHARIA LTDA-EPP, pelo valor total de R$ 310.732,43; 
em 2º lugar: POLOSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI 
- EPP, pelo valor total de R$ 327.531,19; em 3º lugar: JAGUAR 
CONSTRUÇÕES EIRELI pelo valor total de R$ 331.705,97;em 
4º lugar: FEC CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI-EPP pelo 
valor total de R$ 357.666,32; e em 5º lugar: STANC INCOR-
PORAÇÕES E COMÉRCIO EIRELI – EPP pelo valor total de R$ 
367.822,94. Ato contínuo, a Comissão determinou em seguida 
a abertura dos envelopes 2 - Comprovação da Viabilidade dos 
Preços Propostos das empresas classificadas até o 3º lugar 
(1º lugar: W.S.G. ENGENHARIA LTDA-EPP, 2º lugar: POLOSUL 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP e 3º lugar: JAGUAR 
CONSTRUÇÕES EIRELI), cujo conteúdo foi lido, examinado e 
rubricado pela Comissão e interessados presentes. Em seguida, 
a Comissão decidiu SUSPENDER a sessão para análise e julga-
mento dos documentos, cujo resultado será divulgado oportu-
namente, por meio de publicação no Diário Oficial da Cidade 
de São Paulo. A Comissão consigna que, caso constatado que 
as empresas classificadas provisoriamente até o 3º lugar não 
tenham comprovado a viabilidade de sua proposta, agendará 
nova Sessão para abertura dos envelopes 2 - viabilidade dos 
preços propostos de quantos licitantes se fizerem necessários, 
obedecendo à ordem da classificação provisória, até a obtenção 
de 3 empresas classificadas. A Comissão informa, ainda, que o 
prazo recursal quanto à fase de classificação das propostas será 
aberto quando da classificação definitiva do certame. Os Enve-
lopes 2- Comprovação da Viabilidade dos Preços Propostos e 
3 – Habilitação das empresas: FEC CONSTRUÇÕES E COMERCIO 
EIRELI-EPP, LEVICON CONSTRUÇÕES LTDA-EPP e STANC INCOR-
PORAÇÕES E COMÉRCIO EIRELI – EPP, assim como os envelo-
pes 3-Habilitação das empresas: W.S.G. ENGENHARIA LTDA-EPP, 
JAGUAR CONSTRUÇÕES EIRELI e POLOSUL ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, depois de examinados e rubricados 
pelos presentes foram acondicionados em um terceiro envelope 
que depois de examinado e rubricado pelos presentes ficou sob 
custódia da Divisão Técnica de Licitações. Os documentos serão 
digitalizados e anexados ao processo da licitação.

 CÂMARA MUNICIPAL
 COMISSÃO DE JULGAMENTO DE 
LICITAÇÕES

 COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES
ATA DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 49/2019
PROCESSO(S) CMSP nº(s) 575/2019
OFERTA DE COMPRA nº 801086801002019OC00102
OBJETO: Prestação de serviços de produção, geração e 

veiculação de conteúdo televisivo (TV Câmara São Paulo) e 
digital (Portal da Câmara), relacionados a temas de interesse 
da Câmara Municipal de São Paulo, com dedicação exclusiva de 
mão-de-obra, bem como prestação de serviços de consultoria 
para o desenvolvimento de novos programas, modernização 
e integração das mídias e fornecimento de solução integrada 
de hardware e software para gerenciamento de mídia e ativos 
digitais

ATA DE REUNIÃO nº 426/2019:
"Às quatorze horas e trinta minutos do dia oito do mês de 

novembro do ano de dois mil e dezenove, na sala de Reuniões 
da CJL, 13º andar do prédio da Câmara Municipal de São Paulo, 
Viaduto Jacareí nº 100, nesta Capital, reuniram-se o Senhor 
Pregoeiro Leonardo Fraga Molarino Bispo Ribeiro, sua equipe 
de apoio subscrita e a Procuradora Legislativa Dra. Conceição 
Faria da Silva, para reabrir os trabalhos do Pregão Eletrônico 
nº 49/2019, cujo objeto está descrito em epígrafe. I – REA-
BERTURA: inicialmente, o Senhor Pregoeiro esclareceu aos 
presentes que a proposta e a planilha de custos e formação de 
preços foi recebida por e-mail dentro do prazo estabelecido. Em 
seguida, após análise das planilhas enviadas, o Senhor Pregoei-
ro informou a licitante classificada em primeiro lugar a respeito 
de novas inconsistências encontradas nas planilhas e solicitou 
a correção. Após a regularização, o Senhor Pregoeiro apontou 
mais uma inconsistência que já constava da planilha anterior 
e também necessitava de ajuste Enviada a nova planilha, a 
proposta foi aceita. II – HABILITAÇÃO: Em seguida, o Senhor 
Pregoeiro solicitou o envio pelo sistema BEC da documentação 
de habilitação e também da planilha aprovada, para que possa 
ser consultada pelas demais licitantes. Após análise da docu-
mentação, constatou-se que a licitante não possuía Atestado de 
Capacidade Técnica que comprovasse a prestação de serviços 
de produção, geração e veiculação de conteúdo televisivo por 
no mínimo 24 meses, como exige o item 5.1.5.1.1 do Edital. A 
licitante foi então declarada INABILITADA. III – NEGOCIAÇÃO: 
A licitante classificada em segundo lugar na fase de lances foi 
convocada para negociação. IV – SUSPENSÃO: Em seguida, o 
Senhor Pregoeiro anunciou que iria suspender a Sessão Pública 
para que a licitante elabore a proposta de preços conforme 
modelo no Anexo III do Edital e a planilha detalhada de custos 
e formação de preços, que deverão ser enviadas quando da 
reabertura do certame, que ocorrerá no dia 12/11/2019 às 
14h30. V – PUBLIQUE-SE: Nada mais havendo a tratar, lavrou-
-se a presente ata, devidamente assinada pelo Senhor Pregoeiro 
e pelos demais presentes.

Leonardo Fraga Molarino Bispo Ribeiro
Pregoeiro"

 COMPANHIA DE ENGENHARIA 
DE TRAFEGO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 EXPEDIENTE Nº 1.757/16
DESPACHO
À vista das informações constantes no expediente, es-

pecialmente com base na justificativa apresentada pela área 
requisitante às fls. 583 e no Parecer SAJ nº 476/19 constante às 
folhas 599/601 e com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei 
Federal 8.666/93, combinado com os artigos 46 e 49 do Decreto 
Municipal nº 44.279/03 e Portaria SMT.GAB nº 15/2019, AUTO-
RIZO o Aditamento nº 73/19 do Termo de Credenciamento nº 
019/2016, celebrado com a empresa AMARALINA SERVIÇOS E 
SISTEMAS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 24.144.729/0001-08, 
referente ao credenciamento de empresas para a distribuição 
do CARTÃO AZUL DIGITAL - CAD do sistema de estacionamento 
nas vias, logradouros e áreas públicas do município de São 
Paulo utilizando tecnologia digital em Pontos de Vendas - PDV, 
conforme Chamamento Público nº 02/16, para:

I - Prorrogar o prazo contratual por 12 (doze) meses, compre-
endidos entre 31/10/2019 a 31/10/2020, podendo ser encerrado 
antecipadamente caso o “Regime de transição” previsto na Porta-
ria SMT.GAB nº 15/19 seja instituído antes de 31/10/2020.

II - Publique-se.
São Paulo, 30 de outubro de 2019.
Diretor Administrativo e Financeiro

 EXPEDIENTE Nº 0788/19
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/19
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 

DO SISTEMA RADAR EMPRESARIAL
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 

convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos e constatou 
que a licitante atende às Condições de Participação. Verificada 
a regularidade quanto ao aspecto formal externo dos envelopes 
1-proposta, os envelopes 2-Comprovação da Viabilidade dos 
Preços Propostos, os envelopes 3-habilitação e a Declaração 
de Cumprimento das Condições de Habilitação. A seguir, a 
Comissão determinou a abertura do envelope 01 – Proposta 
Comercial da licitante ÉPURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 
LTDA, cujo conteúdo foi lido, exibido e examinado pelos presen-
tes e procedeu à análise e julgamento da proposta comercial 
apresentada. Após, a Comissão decidiu classificar provisoria-
mente a proposta apresentada pela única empresa participante 
do certame ÉPURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, por ter 
atendido a todas as exigências do Edital, pelo valor total de R$ 
310.602,66. Ato contínuo, a Comissão determinou em seguida 
a abertura do envelope 2 - Comprovação da Viabilidade dos 
Preços Propostos da empresa classificada, cujo conteúdo foi 
lido, examinado e rubricado pela Comissão e representante. 
Deste modo, após análise da proposta apresentada, em obser-
vância ao disposto no artigo 43, incisos IV e V, da Lei 8.666/93, 
e com fundamento no item 9.2 do instrumento convocatório, a 
Comissão procedeu à Classificação Definitiva, conforme segue: 
I. CLASSIFICAR a proposta apresentada pela única empresa 
participante do certame ÉPURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 
LTDA, por ter atendido a todas as exigências do Edital, pelo va-
lor total de R$ 310.602,66. II. Abrir vistas e prazo recursal de 05 
(cinco) dias úteis. III. A representante presente, declarou nesta 
Sessão que desiste expressamente do direito de interposição 
de recurso, razão pela qual, apõe sua assinatura ao final da 
presente Ata. IV. Diante da desistência manifestada, a comis-
são procedeu à abertura do ENVELOPE 3 (DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO), cujo conteúdo foi lido, examinado e rubricado 
pelos presentes. V. Em seguida a Comissão decidiu SUSPENDER 
a sessão para análise da documentação apresentada, cujo re-
sultado será divulgado oportunamente, por meio de publicação 
no Diário Oficial da Cidade de São Paulo. Os documentos serão 
digitalizados e anexados ao processo da licitação. 

 COMUNICADO
CONVITE Nº 012/19/SIURB
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6022.2019/0001424-2
OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-PROFIS-

SIONAIS PARA DESESNVOLVIMENTO DO PROJETO EXECUTIVO 
COMPLETO DE IMPLANTAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO CEU 
AMBIENTAL ( CONJ. RESIDENCIAL HESPANHA ).

A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS DO 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SIURB, por intermédio da Comis-
são Permanente de Licitação – CPL comunica aos interessados 
na licitação em epígrafe que as licitantes SANDRA CHECHTER E 
VANIA TRAMONTINO ARQUITETURA S/S - EPP interpôs Recurso 
Administrativo contra sua desclassificação no certame, conforme 
decisão alcançada na Ata da Sessão de Julgamento publicada no 
Diário Oficial da Cidade de São Paulo em 06/11/2019.

Diante dos recursos interpostos, fica aberto o prazo de 
02 (dois) dias úteis para impugnação, limitada a discussão ao 
objeto recursal.

 ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DE PROPOSTAS
TOMADA DE PREÇOS nº 013/19/SIURB
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6022.2019/0001424-2

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PARA CONS-
TRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO DE DIVISA DA EMEF JÚLIO DE 
OLIVEIRA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SITUADO NA RUA 
JULIO DE OLIVEIRA, 170 - SP/PR.

Aos Aos oito dias do mês de novembro do ano de dois 
mil e dezenove, às dez horas e trinta minutos, na Sala de 
Licitações da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e 
Obras reuniram-se os membros da Comissão Permanente de 
Licitação CPL ao final nomeados, instituída pela Portaria nº 012/
SIURB/2019 a seguir designada Comissão. No horário estabe-
lecido, apresentaram os envelopes 1-Proposta Comercial, en-
velopes 2-Comprovação da viabilidade de Preços Compostos e 
3- Habilitação, e as Declarações de Cumprimento das Condições 
de Habilitação (Anexo XIV) as empresas: 1) FEC CONSTRUÇÕES 
E COMERCIO EIRELI-EPP; 2) W.S.G. ENGENHARIA LTDA-EPP; 3) 
LEVICON CONSTRUÇÕES LTDA-EPP; 4) JAGUAR CONSTRUÇÕES 
EIRELI; 5) POLOSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - 
EPP; 6) STANC INCORPORAÇÕES E COMÉRCIO EIRELI – EPP. 
A Comissão informa que as empresas: 1) W.S.G. ENGENHARIA 
LTDA-EPP, 2) JAGUAR CONSTRUÇÕES EIRELI, e 3) STANC IN-
CORPORAÇÕES E COMÉRCIO EIRELI – EPP, apresentaram dos 
documentos complementares para habilitação, até o 3º dia 
anterior à Sessão de Abertura dos envelopes. Nesta sessão 
pública compareceu devidamente credenciado: Sr. EDUARDO 
RUEDA, RG nº 5.061.163, representante da empresa LEVICON 
CONSTRUÇÕES LTDA-EPP e Sr. WAGNER SANTOS GIL, RG nº 
16.277.086-8, representante da empresa W.S.G. ENGENHARIA 
LTDA-EPP. Os outros proponentes não se fizeram representar. 
A Comissão informa aos interessados que, em observância aos 
princípios da celeridade processual e da eficiência, a verificação 
do atendimento às Condições de Participação prevista no item 
1.4 do Edital, bem como, na Instrução 02/2019 - TCM, aprovada 
pela Resolução nº 12/2019, que estabelece uma relação, não 
exaustiva, de documentos a serem consultados pela Administra-
ção Pública Municipal, previamente à celebração de contratos, 
convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos, será realiza-
da posteriormente, sendo que o resultado da pesquisa relativa 
ao atendimento das condições de participação das empresas 
será informado por ocasião da Classificação Definitiva das 
propostas. A Comissão consigna: I - que as licitantes: 1) FEC 
CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI-EPP; 2) W.S.G. ENGENHA-
RIA LTDA-EPP; 3) LEVICON CONSTRUÇÕES LTDA-EPP; 4) POLO-
SUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP; e 5) STANC 
INCORPORAÇÕES E COMÉRCIO EIRELI – EPP, apresentaram 
CNPJ e as declarações previstas no item 1.4.5.1 do Edital, dan-
do conta de que se enquadram na situação de ME/EPP. II. Que 
a empresa JAGUAR CONSTRUÇÕES EIRELI apresentou apenas 
a declaração prevista no item 1.4.5.1 do Edital, dando conta 
de que se enquadram na situação de ME/EPP , porém, não 
apresentou cópia do CNPJ. III. A Comissão, após análise Comu-
nicou aos apresentes que as empresas 1) FEC CONSTRUÇÕES 
E COMERCIO EIRELI-EPP; 2) W.S.G. ENGENHARIA LTDA-EPP; 3) 
LEVICON CONSTRUÇÕES LTDA-EPP; 4) POLOSUL ENGENHARIA 
E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP; e 5) STANC INCORPORAÇÕES E 
COMÉRCIO EIRELI – EPP poderão valer-se dos benefícios da Lei 
Complementar 123/06, regulamentada pelo Decreto Municipal 
nº 56.475/15. IV. Quanto a empresa JAGUAR CONSTRUÇÕES 
EIRELI, a Comissão entendeu que referida empresa não poderá 
valer-se dos benefícios da lei complementar 123/06, regulamen-
tada pelo Decreto Municipal nº 56.475/15, uma vez que deixou 
de apresentar cópia do o CNPJ junto a declaração conforme 
exigido no item 1.4.5.1 do Edital e no artigo 3º, §§ 1º e 3º 
do Decreto Municipal nº 56.475/2015. Desta forma, conforme 
preconiza o aludido Dispositivo Legal, a Comissão informou 
aos presentes que a empresa JAGUAR CONSTRUÇÕES EIRELI 
permanecerá participando do certame, sem que a ela sejam 
aplicados os benefícios da Lei Complementar Federal nº 123/06. 
Verificada a regularidade quanto ao aspecto formal externo 
dos envelopes, foram os mesmos rubricados pela Comissão e 
licitantes presentes. A seguir, a Comissão procedeu à abertura 
dos envelopes 1 - Propostas, cujo conteúdo foi lido, exami-
nado e rubricado pelos presentes. Em seguida, após análise 
preliminar das propostas apresentadas, a Comissão decidiu: 
a) DESCLASSIFICAR a proposta apresentada pela empresa LE-
VICON CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, com fundamento no item 
9.2.8.1 do Edital, uma vez que a empresa deixou de apresentar 
a Planilha de Composição de BDI e Planilha de Composição de 
Leis Sociais e Trabalhistas, desatendendo, pois, aos itens 5.1.4 
e 5.1.5 de I – Disposições Gerais do Edital. b) CLASSIFICAR 
PROVISORIAMENTE, as propostas apresentadas pelas empre-
sas a seguir indicadas, conforme segue: em 1º lugar: W.S.G. 
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