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 PROCESSO SEI Nº 7810.2020/0001311-2
COMUNICADO AO MERCADO – 05/2020 – OUCAE
SÃO PAULO URBANISMO CNPJ 43.336.288/0001-82
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO CNPJ 

46.392.130/001-18
OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA ES-

PRAIADA
A Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da 

São Paulo Urbanismo, em atendimento ao disposto no artigo 
7º, inciso III da Instrução CVM nº 401, de 29/12/2003, vem 
informar ao mercado em geral que foi publicado no site da SP 
Urbanismo nesta quarta-feira, 09, o Edital do 1º Leilão da 6ª 
Distribuição Pública de CEPAC da Operação Urbana Consor-
ciada Água Espraiada (OUCAE), registrada na CVM em 04 de 
dezembro de 2020 sob o número CVM/SRE/TIC/2020/005. Neste 
primeiro leilão, serão ofertados 160.000 (cento e sessenta mil) 
CEPAC ao preço unitário mínimo de R$ 1.450,00 (hum mil, qua-
trocentos e cinquenta reais). Este primeiro leilão está previsto 
para às 12h30 min do dia 17 de dezembro de 2020, devendo 
ocorrer até as 12h45 min, no Mercado de Balcão Organizado 
da B3 e será coordenado pelo BB Investimentos. O Edital po-
derá ser acessado no site da SP Urbanismo (www.spurbanismo.
sp.gov.br, acessar “Operação Urbana Consorciada Água Es-
praiada”, “CEPAC”) e do BB Investimentos ("www.bb.com.br/
ofertapublica, clicar em outros prospectos, e depois em "Edital 
do 1º Leilão - OUC Água Espraiada 6ª Distribuição"). No sentido 
de trazer maior previsibilidade e transparência aos potenciais 
interessados na OUCAE e, dada a previsão desta 6ª Distribuição 
de comercializar até 320.000 CEPAC até 03 de dezembro de 
2022, indicamos a expectativa de realizar, pelo menos, dois lei-
lões adicionais em 2021. Assim, o 2º leilão deverá ser realizado 
no segundo trimestre de 2021 e, o 3º leilão no quarto trimestre 
de 2021, em datas, quantidades e preços unitários a serem 
confirmados. Maiores informações ou dúvidas sobre o leilão 
poderão ser obtidas junto ao BB Investimentos, no telefone: 
(11) 4298-7105 e/ou nos e-mails: rendavariavel@bb.com.br e 
arthurmarcio@bb.com.br, e na Diretoria de Operações da B3, 
nos seguintes telefones: (11) 2565-4304, (11) 2565-4305."

 PROCESSO SEI Nº 7810.2020/0001409-7

RESOLUÇÃO SÃO PAULO URBANISMO N.º 20, 
DE 09 DE DEZEMBRBO DE 2020.

Abre Crédito Adicional de R$ 80.800,00 (Oitenta Mil e Oi-
tocentos Reais) de acordo com a Lei nº 17.253/2019.

O Presidente da São Paulo Urbanismo, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas por lei, na conformidade da auto-
rização contida no art. 13 da Lei nº 17.253, de 26 de dezembro 
de 2019, e no art. 24 do Decreto 59171, de 10 de janeiro de 
2020, e visando possibilitar despesas inerentes às atividades 
da(o) São Paulo Urbanismo,

RESOLVE:
Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no va-

lor de R$ 80.800,00(Oitenta Mil e Oitocentos Reais), à seguinte 
dotação do orçamento vigente:
CÓDIGO NOME VALOR 
05.10.15.122.3024.2100 Administração da Unidade 80.800,00
33903500.09 Serviços de Consultoria 80.800,00

Artigo 2º - A cobertura do crédito de que trata o artigo 1º 
far-se-á através de recursos provenientes da anulação, em igual 
importância, da seguinte dotação:
CÓDIGO NOME VALOR 
05.10.15.122.3024.2611  Administração da Carteira Imobiliária 80.800,00
33914700.09 Obrigações Tributárias e Contributivas 80.800,00

Artigo 3º Este(a) resolução entrará em vigor na data de 
sua publicação.

 SÃO PAULO TURISMO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 DESPACHO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO 
FINANCEIRO

I. Nos Termos do disposto do artigo 16, do Decreto nr. 
48.592 de 06 de Agosto de 2007, APROVO a prestação de con-
tas do processo de adiantamento nr. 7210.2020/0001374-9, em 
nome de EDSON ANTONIO SAURA, RF 2345, CPF 022.553.188-
73, referente ao período de NOVEMBRO/2020, no valor de 
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a devolução do valor não 
utilizado de R$ 25,44 (Vinte e Cinco Reais e Quarenta e Quatro 
Centavos).

II. Publique-se.
São Paulo, 08 de Dezembro de 2020.
FREDERICO HANNAH MATTAR ROZANSKI
SPTURIS/DAF

 DESPACHO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO 
FINANCEIRO

I. Nos Termos do disposto do artigo 16, do Decreto nr. 
48.592 de 06 de Agosto de 2007, APROVO a prestação de 
contas do processo de adiantamento nr. 7210.2020/0001346-3, 
em nome de CRISTIANO APARECIDO DO CARMO GUELERI, RF 
7809, CPF 252.094.898-17, referente ao período de Novem-
bro/2020, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com a devolução 
do valor não utilizado de R$ 4,90 (Quatro Reais e Noventa 
Centavos).

II. Publique-se.
São Paulo, 08 de Dezembro de 2020.
FREDERICO HANNAH MATTAR ROZANSKI
SPTURIS/DAF

 LICITAÇÕES

 GABINETE DO PREFEITO
 COMUNICAÇÃO

 SECRETÁRIO ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO

 EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO N.º 
038/2020-SGM AO CONTRATO Nº: 033/2017-SGM.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO, SECRETÁRIO 
ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO.

CONTRATADA: BAKMAR ELETRÔNICA LTDA ME.
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços de operação 

de som e iluminação para a Sala de Coletiva de Imprensa e 
Auditório, localizados respectivamente no 6º e 7º andares do 
Edifício Matarazzo, incluindo locação de equipamentos.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação da vigência con-
tratual por 09 (nove) meses, contados a partir de 03/12/2020.

VALOR DO ADITAMENTO: R$ 130.532,67 (cento e trinta 
mil quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e sete centavos).

NOTA DE EMPENHO Nº: 97.696/2020 e 97.703/2020.
DOTAÇÃO N°: 11.20.04.122.3024.2103.3.3.90.39.00.00 e 

11.10.04.122.3012.2.131.3.3.90.39.00.00
PROCESSO Nº: 6011.2017/0000280-1
a) – MARCUS VINICIUS SINVAL, Secretário Especial de 

Comunicação – PREF/SECOM
b)- PRISCILA MARTINS, Procuradora – BAKMAR ELETRÔ-

NICA LTDA ME

 GOVERNO MUNICIPAL
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 ATA DE SESSÃO DE CREDENCIAMENTO E 
ABERTURA DOS ENVELOPES

REFERENTE À CONCORRÊNCIA N° 019/SGM/2020
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI n.º 6011.2020/0003269-2.
OBJETO: Alienação de imóvel municipal situado na Rua 

Odete Gomes Barreto, S/N, Distrito de Vila Manchester.
Aos nove dias do mês de dezembro de 2020, às 13h00, 

reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação 
(CPL), instituída pela Portaria n° SGM nº 220/2020, alterada 
pela Portaria nº SGM nº 267/2020, representada pela sua Presi-
dente Regina Cavalcanti de Albuquerque, seus membros Tatiana 
Regina Rennó Sutto, Antonio Carlos Cintra do Amaral Filho e a 
secretária da Comissão, Samantha Valencio, abaixo assinados.

Iniciado o credenciamento dos representantes dos licitan-
tes, nos termos do que prevê o Edital da Concorrência N° 019/
SGM/2020, relativa à alienação de imóvel municipal situado 
na Rua Odete Gomes Barreto, S/N, Distrito de Vila Manchester, 
na cidade de São Paulo, do tipo “maior oferta”, em confor-
midade com a Lei Municipal nº 15.400/2011, a Lei Federal nº 
8.666/1993 e suas alterações posteriores, a Lei Municipal nº 
16.703/2017, a Lei Municipal nº 13.278/2002 e suas alterações 
posteriores, o Decreto Municipal nº 44.279/2003, o Decreto Mu-
nicipal nº 58.332/2018, o Decreto Municipal nº 58.618/2019, o 
Decreto Municipal nº 59.658/2020, e demais normas que regem 
a matéria, observadas as regras do Edital., apresentou-se a in-
teressada na licitação 019/SGM/2020: Gozzi Participações Ltda., 
CNPJ 02.990.829/0001-04 representada pelo seu sócio, Sr. Fabio 
Gozzi, CPF 099.522.548/65, o qual entregou os envelopes 01, 
02 e 03. Encerrada a etapa de credenciamento e recebimento 
dos envelopes, teve início a abertura dos envelopes de número 
01, 02 e 03 referente a concorrência 019/SGM/2020, contendo 
a proposta comercial e habilitação, devidamente rubricados no 
fecho pela CEL e credenciado. Aberto o envelope da licitante 
Gozzi Participações Ltda., constatou-se proposta comercial 
no valor de R$ 5.851.000,00 (cinco milhões, oitocentos e cin-
quenta e um mil reais). Analisada a proposta comercial pela 
CPL, foi aberto o envelope – Habilitação, encontrando-se em 
termos consoante exigido no edital a documentação apresen-
tada, declarando a CPL que foi habilitada na concorrência 019/
SGM/2020 a licitante classificada em primeiro lugar, pelo valor 
R$5.851.000,00 (cinco milhões, oitocentos e cinquenta e um mil 
reais, qual seja, Gozzi Participações Ltda. Em prosseguimento, a 
CPL indagou aos presentes acerca do interesse na interposição 
de recurso, conforme item 7.7 do Edital., do qual expressamen-
te desistiu. Nada mais havendo, a Presidente da CPL encerrou 
a sessão, sendo a presente ATA lavrada por mim, Samantha 
Valencio, Secretária da Comissão Permanente de Licitação 
(CPL), que lida e achada conforme, que segue assinada pelos 
Membros da Comissão e pelo representante dos licitantes, 
determinou-se ainda a publicação da presente e a remessa ao 
Gabinete da Secretaria de Governo para adjudicação e homolo-
gação ao seu critério.

 COMUNICADO DE REUNIÃO PÚBLICA DE 
APRESENTAÇÃO E ESCLARECIMENTOS DO PRO-
JETO CONCESSÓRIO DO 3º LOTE DE PARQUES

Processo SEI nº 6011.2020/0002676-5
Concorrência nº 020/SGM/2020
Objeto: Concessão para a prestação dos serviços 

de gestão, operação e manutenção dos parques muni-
cipais Prefeito Mário Covas e Tenente Siqueira Campos 
(Trianon).

Assunto: Reunião pública de apresentação e esclare-
cimentos.

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por meio 
da Secretaria de Governo Municipal (SGM) comunica aos inte-
ressados que realizará REUNIÃO PÚBLICA DE APRESENTAÇÃO 
E ESCLARECIMENTOS, objetivando colher da sociedade civil 
contribuições para o aprimoramento dos documentos que infor-
mam a Concorrência Pública acima indicada.

Diante do atual cenário de crise sanitária, em razão da 
pandemia provocada pelo novo Coronavírus (COVID-19), em 
consonância ao art. 5º do Decreto nº 59.283/20, a REUNIÃO 
será realizada na plataforma ZOOM, no dia 17 de dezembro 
de 2020, quinta-feira, das 10h00 às 12h00, por meio do Link:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMpd-qtrz4qG-
dNawul5zRvqKDw2hi7n7J9z

https://tinyurl.com/y6mvpept
A transmissão do evento será realizada pelo YOUTUBE, 

através do canal:
https://www.youtube.com/channel/UCI4XXULD-ukqZM78cf-

pI_WA
https://tinyurl.com/y7pdqnr7
Na oportunidade serão apresentados os principais pontos 

sobre o projeto e, até a disponibilidade de horário, dirimidas 
dúvidas.

 DESPACHO DO SECRETÁRIO ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO 
- 6011.2016/0000081-5 - INTERESSADO: PMSP/SGM - Coor-
denação de Publicidade - ASSUNTO: Autorização de Empenho 
– CT 014/2016-SGM - veiculação impressa de publicidade para 
publicação anual de até 15.000 (quinze mil) cm X coluna, em 
jornal de grande circulação paga, com edição de segunda-feira 
a domingo no Estado de São Paulo, de avisos de licitações e 
outros tipos de comunicados da Prefeitura de São Paulo (PMSP). 
1. À vista dos elementos contidos no processo, especialmen-
te as informações contidas nos documentos n.º 036420795, 
036551417, 036551509 e 036555917, AUTORIZO, observadas 
as formalidades legais e cautelas de estilo, a emissão de Nota 
de Empenho estimativo no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil 
reais), em favor da empresa LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA, 
inscrita no CNPJ nº. 50.750.298/0001-25, onerando a dotação 
orçamentária 11.10.24.131.3024.2.153.3.3.90.39.00.00 do 
presente exercício, para cobertura das despesas do Contrato 
n.º 014/2016-SGM. 2. PUBLIQUE-SE, encaminhando-se, a seguir, 
à PREF/AAC/CONTABILIDADE, para adoção das providências 
subsequentes cabíveis.

 EXTRATO DE CONTRATO 28/2020-SGM
PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 22/2020-SGM
PROCESSO Nº.: 6011.2020/0003821-6
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA 

DE GOVERNO MUNICIPAL
CONTRATADA: AIGLE EMPREENDIMENTOS LTDA EPP.
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especia-

lizada na prestação de serviços continuados de manutenção 
predial, preventiva e corretiva compreendendo o fornecimento 
de mão de obra, ferramentas e equipamentos adequados para a 
execução do objeto, conforme especificações e quantidades con-
tidas no Anexo I – Termo de Referência do Edital 22/2020-SGM

VALOR DO CONTRATO: R$ 1.596.980,64 (um milhão, qui-
nhentos e noventa e seis mil, novecentos e oitenta reais e 
sessenta e quatro centavos).

NOTA DE EMPENHO Nº: 101.159/2020, 101.161/2020 e 
101.162/2020

DOTAÇÃO Nº.: 11.20.04.122.3024.2.103.3.3.90.39.00.00
a)- TATIANA REGINA RENNO SUTTO, Chefe de Gabinete- SGM.
b)- CLAUDIO LUIS ARRUDA SILVA, Sócio Administrador da 

empresa AIGLE EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

penalidade, para apresentação de recurso administrativo, se 
assim entender, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 
publicação desta decisão;

 6029.2018/0002606-9 - Secretaria Municipal de Segu-
rança Urbana. - Aplicação de Penalidade. – I – No exercício 
das atribuições a mim conferidas pelo artigo 18, § 2° do 
Decreto 44.279/03, artigo 2º, inciso XIV, alínea b, da Portaria 
SMSU 25 de 15 de junho de 2020, e à vista dos elementos de 
convicção presentes nos autos, especialmente a manifestação 
do responsável pelo acompanhamento da execução da contra-
tação, que acolho como razão de decidir, com fundamento nos 
artigos 86 da Lei Federal 8.666/93 e alterações, c.c. artigo 18, 
§ 2º, incisos II e IX, e artigos 54, ambos do Decreto Municipal 
44.279/03 e alterações, APLICO à empresa MF – CARVALHO 
PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o 
nº 30.259.676/0001-65, a pena pecuniária no valor total de R$ 
45,65 (quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) o 
que corresponde a multa de 0,5%(meio por cento) sobre o valor 
do material não entregue por dia de atraso, conforme nota 
fiscal 071 de link 011828162, prevista no item 1( um) do anexo 
da nota de empenho 97.859/2018 - II - Fica intimada a empresa 
acerca da respectiva penalidade, para apresentação de recurso 
administrativo, se assim entender, no prazo de 05 (cinco) dias, a 
contar da publicação desta decisão;

 SEGURANÇA URBANA
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 6029.2018/0000900-8  -  Secretar ia  Munic ipal 
de Segurança Urbana. - Aplicação de Penalidade. – I – No 
exercício das atribuições a mim conferidas pelo artigo 18, 
§ 2° do Decreto 44.279/03, artigo 2º, inciso XIV, alínea b, 
da Portaria SMSU 25 de 15 de junho de 2020, e à vista dos 
elementos de convicção presentes nos autos, especialmente 
a manifestação do responsável pelo acompanhamento da 
execução da contratação, que acolho como razão de decidir, 
com fundamento nos artigos 86 da Lei Federal 8.666/93 e 
alterações, c.c. artigo 18, § 2º, incisos II e IX, e artigos 54, 
ambos do Decreto Municipal 44.279/03 e alterações, APLICO 
à empresa MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA, inscrita no 
CNPJ sob o n° 00.495.124/0001-95, a pena pecuniária no valor 
total de R$38,26 (trinta e oito reais e vinte e seis centavos), em 
razão do descumprimento do disposto na Cláusula 10, itens 
10.1.f e 10.1.g do Termo de contrato 022/SMSU/2014, em razão 
da indisponibilidade de suprimentos e descontinuidade dos 
serviços. – II - Fica intimada a empresa acerca da respectiva 

 ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO
00105/2020
Às 009:00 horas do dia 03 de dezembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equi-

pe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 11/SMSU/2020 de 25/03/2020, em atendimento às disposições contidas 
na Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo 602920200009024-0, 
para realizar os procedimentos relativos ao Pregão 00105/2020. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Objeto: Pregão Eletrôni-
co - Barco do Tipo Inflável para Salvamento de no mínimo 5,00 Mts base fibra de vidro com console de controle. O Pregoeiro abriu 
a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase 
de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: BARCO FIBRA VIDRO
Descrição Complementar: Barco fibra vidro, barco fibra vidro
Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 548.250,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R$ 200,00
(Aceito para: TEREZINHA PRIETO ROJAS, pelo melhor lance de R$ 499.500,0000 .
Histórico
Item: 1 - BARCO FIBRA VIDRO
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte
  ME/EPP Declaração
   ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora Registro
07.083.756/0001-90 TEREZINHA PRIETO ROJAS Sim Sim 3 R$ 197.485,6100 R$ 592.456,8300 02/12/2020 14:14:52
 Marca: ZEFIR

Fabricante: ZEFIR
Modelo / Versão: G500 GII SALVAMENTO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca Zefir - inflável Modelo G500 GII - Salvamento, fabricado em Neoprene e Hypa-

lon na cor predominante branco com os seguintes acessórios inclusos: targa invertida tipo T-Top com plataforma Lona de cobertura 
com tecido Rip-stop com targa Escada telescópica de três degraus em inox Características Flutuadores: Confeccionados com tecido 
em poliéster de 1670 decitex, emborrachado com um composto a base Neoprene Hypalon com certificado ISO 9001:2008 – ISO TS 
16949 Third edition – ISO 9001:2000 tudo isso ainda certificado pelo laboratório Falcão Bauer credenciado pelo iNMETRO que nos 
dá mais credibilidade e confiança na qualidade do nosso tecido. O nosso tubo inflável é subdividido em 04 compartimentos inde-
pendentes, cada qual com sua válvula. Conta ainda com um perfil de proteção de borracha maciça em todo perímetro do tubo para 
proteção de impacto do mesmo. Casco em fibra de vidro com longarinas e hastilhas reforçadas, compartimento de proa amplo, para 
guarda de cabos e ancoras. Banco de proa, com compartimento sob o mesmo para guarda de equipamentos. Console a nau, com 
pára-brisa, guarda mancebo em aço inox, apoio de pé e suporte para vários equipamentos, Banco á meia nau na frente do console 
com apoio de braço em aço inox e geladeira sob o mesmo de 70 litros. Banco do piloto prático que possibilita pilotar em pé e 
sentado, com compartimento estanque, para guarda de equipamentos. Banco de popa para 03 pessoas, com compartimentos para 
guarda de objetos. EQUIPAMENTOS ORIGINAIS CADA EMBARCAÇÃO: 01 Dreno de popa para esgotamento. 01Tanque rotomoldado 
de 110 Lts mangueiras e bocal de abastecimento. 03 Alças de inox em formato de U para reboque e içamento. 04 Alças de borracha 
maciça para transporte. 03 Cunhos de aço inox sendo 2 na popa e 01 na proa. 02 Passa cabos de aço inox na proa. 02 Porta copos 
embutido na fibra no banco de popa. 01 Kit de estofamento completo anti-mofo e de alta densidade 01Console á meia á nau com 
para-brisa em acrílico e guarda mancebo em aço inox. FICHA TÉCNICA: Comprimento: 5,16 metros Deck: Em fibra de vidro Largura: 
2,25 metros Fundo: Em V de fibra de vidro Nr de compartimentos: 4 Peso: 400 kg Cap de carga: 1800 kg Motorização: 75 hp até 
150 hp ACESSSÓRIOS PARA MONTAGEM DO CONJUNTO Automático para bomba de porão Bateria blindada 105a Bomba de porão 
Tsunami 1100GPH Saída de água 3/4 Painel com 4 interruptores e fusíveis Chave geral 1 ou 2 baterias Attwood Volante em INOX 
Conjunto Cx direção Uflex NFFB c/ bezel, cabos de direção e comando Bússola de embutir tipo mesa Buzina elétrica a ar com 2 
cornetas Relógio pressão de óleo Relógio Voltímetro Relógio medidor de combustível Bóia para relógio medidor de combustível 
Extintor de incêndio pó ABC55 Ancora bruce 5kg galvanizada Metros de corda 8mm para ancora Luz de popa LED Luz de bordo 
olho de tubarão BB-BE Cintas com catraca tamanho pequeno Conjunto filtro decantador de combustível Sea Choice 30 Micron 
Guincho manual com fita 600 Kg MOTOR DE POPA Marca Mercury Modelo 100ELPT 2.1L EFI CT 4STK Tipo do motor 4 tempos, 
importado, combustível gasolina Potência HP / kW 100 / 74 Tipo motor 4 cilindros em linha Comando de válvulas no cabeçote para 
motor de 8 válvulas único (SOHC) Cilindrada (L) 2.1 RPM de aceleração máxima 5000-6000 Indução de ar Coletor de admissão 
tunado para performance Sistema de indução de combustível Ingestão de combustível eletrônica (ICE) multi-portas controlada por 
computador Ampére / Watt do Alternador 35 amp / 441 watts com regulador de voltagem de arrefecimento de água Combustível 
recomendado Mínimo de 90 RON sem chumbo Óleo recomendado Mercury 4 Tempos Óleo 10W-30 Sistema de aviso ao operador 
de proteção do motor Motor SmartCraft com monitoramento Compatível com a tecnologia digital SmartCraft Sistema de partida 
Ignição elétrica inteligente Controles Mudança e Aceleração Mecânica Direção Cabo mecânico duplo Comprimento do eixo 20" / 
508 mm Relação de engrenagens 2.07:1 or 2.38:1 (CT model) Peso seco *Modelo mais leve disponível (kg) 163 kg Classificação 
CARB estrela 3 Diâmetro e curso (mm) 3.5 x 3.2" / 90 x 81 mm Ignição SmartCraft ECM 70 Digital Indutivo Sistema de Combustível 
Injeção Eletrônica de Combustível (EFI) Sistema de refrigeração Água arrefecida com termostato Posições do Câmbio F-N-R Opções 
do Câmbi padrãoo Sistema de ajuste de percurso Power Trim Sistema de exaustão Descarga silenciosa pela rabeta Faixa de ajuste 
de percurso de águas rasas (graus) 20 Cor Preto Phantom Sistema de Lubrificação Cárter úmido Capacidade de Óleo 5.5 qts / 5.2 
l Máximo alcance do trim 22° (-6° a 16°) Faixa Máxima de Inclinação 70° (-6° para 64°) ACESSÓRIOS DO MOTOR: Kit SmartCraft 
de 4 instrumentos composto de: SC-100 Tacômetro, SC-100 Velocímetro, SC-100 Ind. do trim e SC-1000 System Monitor, Hélice de 
Alumínio e Comando Lateral simples CARRETA RODOVIÁRIA ODNE 1 EIXO SEM FREIO PARA LANCHAS ATÉ 6 METROS : Fabricação
36.773.911/0001-07 MGJ CONSULTORIA EM 
 SEGURANCA E COMERCIO EXTERIOR LTDA Sim Sim 3 R$ 250.000,0000 R$ 750.000,0000 28/11/2020 12:51:50
  Marca: NAUTIFLEX

Fabricante: NAUTIFLEX
Modelo / Versão: 550
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOTE INFLÁVEL COM MOTOR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

17.891.025/0001-25 BRASLIC COMERCIO DE PRODUTOS NAUTICOS LTDA Sim Sim 3 R$ 259.000,0000 R$ 777.000,0000 02/12/2020 16:13:39
  Marca: Flexboat

Fabricante: Flexboat
Modelo / Versão: SR-500
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Flexboat SR-500 - comprimento total 5,25m/ largura total externa: 2,25m/compri-

mento interno: 4,32m/largura interna: 1,20m/diametro flutuador: 0,50 m/Quantidade de camaras de ar independentes: 05/ Peso 
seco: 450 kg/ Motorização: 01 Motor de POPA Mercury 115HP SEA PRO 4t/ Capacidade de passageiros: 1+5/Capacidade total de 
carga: 1600kg/ Capacidade de combustivel: 130 L/ Flutuador fabricado em Hypalon 828 1100 DECITEX com duas camadas na face 
interna de neoprene e na face esterna, duas camadas de Hypalon Frances certificado SOLAS 15372 e 6185. Possui perfil duplo de 
proteção em todo contorno do flutuador. Possui alças life line. Casco em fibra de vidro laminado com resina de poliester ortofita-
lica, reforcada com tecido biaxial de 900g/m2, manta de fibra de vidro de 450g/m2 e coremat .Acabamento em gel coat na cor A 
COMBINAR. Conves e console de comando fabricados em fibra de vidro na cor branca. Banco individual para piloto com regulagem 
de altura e giratorio com almofadas sem costura. Banco de popa para duas pessoas com almofadas sem costura e anti mofo. 
Tanque de combustivel fabricado em polietileno rotomoldado com capacidade de 130 litros. Possui medidor e relogio marcador de 
nivel. BAgageiro de popa com capacidade de 432 litros, com duas luminarias. Acompanha uma bomba de inflar, um par de remos 
e um kit de reparo. Acompanha kit de capota rebativel, targa duplo em aço inox com um par de farol de milha, um par de luzes de 
navegacao, um mastro de bandeira com luz de top e uma buzina a ar 2 cornetas. Acompanha duas boias circular com retinida, 6 
coletes salva vidas, um kit ancora (uma ancora 5kg inox, 50 mt de cabo, duas manilhas, uma sapatilha, uma corrente plastificada. 
Acompanha carreta roodoviaria adequada ao casco da embarcaçao, fabricada em ferro galvanizado a fogo, um eixo com aros 
14polegadas, um step, plaqueiro removivel, chicote /tomada para as luzes de transito. Motor de Popa Mercury 115HP SEA PRO 4T a 
gasolina (com garantia de 2 anos) Acompanha uma capa de protecao (cobertura) em nylon cor azul de alta resistencia e anti mofo.
22.259.901/0001-35 ASAPBRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI Sim Sim 3 R$ 275.000,0000 R$ 825.000,0000 02/12/2020 13:51:18
  Marca: POLIMARINE

Fabricante: POLIMARINE
Modelo / Versão: RIB 500
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bote Inflável, com motor, comprimento total externo: 5,00m, confeccionado Em 

Tecido a Base Hypalon /neoprene /poliéster 1100 Decitex de Alta Resistência, mínimo 2 Camadas Cada Um; Largura total externa 
minima (boca): 2,00m; Largura interna mínima: 0,90 e maxima 1.10 a meia nau e ; Diâmetro dos flutuadores mínimo: 0,40m na 
proa e 0,50m na popa; Pontal Moldado mínimo: 0,90m; Calado moldado carregado: 0,42m; Calado moldado leve: 0,34 m; Número 
de pessoas: minimo 6 passageiros; Enchimento Tipo Rápido Com Pino Trava; Fole de Enchimento C/capacidade P/5 Litros Tanque 
de combustível em aço inox ou polietileno roto-moldado de no mínimo: 100 litros, com no minimo dois quebra-ondas; Mínimo de 
4 câmaras de ar independentes nos flutuadores; Flutuadores, na cor cinza, construídos conforme item 1, emborrachado comum 
composto a base de NEOPRENE (policlorobutadieno) em uma das faces com duas camadas de Hypalon (polietileno clorossufo-
nado) ou (csm)com certificado iso9001:2008-isso ts 16949 third edition-iso9001;2000 ou certificado emitido por um laboratório 
credenciado pelo inmetro comprovando que o tecido utilizado é realmente de neoprene e hypalon. Life line (corda) da popa até 
a proa da embarcação, com intervalo nos letreiros do barco; Capacidade de carga de 1500 kg sem comprometer a flutuabilidade 
Dois perfis de borracha instalados paralelamente, vulcanizados ao redor do flutuador, para proteção na atracação; Guia em aço inox 
com roldana, para cabo de âncora fixada na proa; No minimo 2 Anilhos fixado na proa/ popa; Cunho de amarração em aço inox 
fixado dentro da caixa de âncora; Mastro para bandeira em nylon injetado com base em borracha, bomba de inflar, par de re-mos, 
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