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Alimentos desta SMDET, conforme condições, exigências e esti-
mativas estabelecidas no Termo de Referência Anexo I do Edital 
Eletrônico. II - Ademais, APROVO o quadro comparativo acosta-
da ao Processo Administrativo em epígrafe, observando, ainda, 
que a despesa onerará a seguinte dotação orçamentária: 30.10
.08.605.3016.8.103.3.3.90.30.00.00 e 30.10.11.122.3024.2.100
.3.3.90.30.00.00, do presente exercício financeiro. III - NOMEIO 
como Pregoeiro o Servidor Diego Antonio Cleto, RF 818.325.2, 
conforme Portaria SMDET nº 25 de 13/08/2019.

 FUNDAÇÃO PAULISTANA DE 
EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA
 GABINETE DIRETOR GERAL

 8110.2017/0000018-7
INTERESSADO: FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO, 

TECNOLOGIA E CULTURA
ASSUNTO: Contratação de serviços de manutenção de ele-

vadores para atender as necessidades do Centro de Formação 
Cultural Cidade Tiradentes e Escola Técnica de Saúde Pública 
Prof. Makiguti. Contrato 04/Fundação Paulistana/2017. Prorro-
gação Contratual. Aditivo 04 ao Contrato.Possibilidade.

I – No uso das atribuições que me foram conferidas por 
lei e demais elementos do presente, em especial a manifes-
tação da Assessoria Técnico-Jurídica (PARECER FUNDATEC/
AJ 027776842), com fulcro na Lei Federal 8.666/93, artigo 
57, inciso II, Lei Municipal 13.278/2002, regulamentada pelo 
Decreto Municipal 44.279/2003, AUTORIZO o aditamento ao 
Termo de Contrato nº 004/Fundação Paulistana/2017, celebrado 
com a sociedade empresária UP4 ELEVADORES LTDA, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n.º 18.984.952/0001-52, cujo objeto presta-
ção de serviços de manutenção de elevadores para atender as 
necessidades do Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes 
e Escola Técnica de Saúde Pública Prof. Makiguti. Contrato nº 
04/Fundação Paulistana/2017, para fazer constar a prorrogação 
da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, contados a 
partir de 01 de maio de 2020, pelo valor global estimado de R$ 
25.492,44 (vinte e cinco mil quatrocentos e noventa e dois reais 
e quarenta e quatro centavos), sendo R$ 20.394,00 (vinte mil, 
cinquenta e seis reais e quatorze centavos) o valor principal e 

 INTIMAÇÃO
6029.2020/0001942-2 - Secretaria Municipal de Seguran-

ça Urbana - RIBEIRO E COSTA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 
LTDA. - Proposta de Aplicação de Penalidade - Nos termos pre-
vistos na Legislação vigente, em especial o contido no Decreto 
44.279/03, fica intimada a empresa, RIBEIRO E COSTA EQUI-
PAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, CNPJ 18.829.256/0001-
71, na pessoa do seu representante legal para, querendo, 
apresentar defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados 
da publicação em DOC, face à proposta de aplicação de penali-
dade de multa conforme cálculo apurado pela Divisão de Orça-
mento e Finanças no valor total R$ 61,20 (sessenta e um reais e 
vinte centavos) correspondente a 2,5% (dois e meio por cento) 
considerando a manifestação do responsável pela fiscalização 
que atesta o descumprimento de cláusulas contratuais.

A defesa poderá ser protocolada na Divisão de Compras e 
Contratos, sito a Rua da Consolação 1379 8º andar – Consola-
ção, em horário de expediente, onde também poderá dar vista 
ao processo.

 DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E TRABALHO
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 DESPACHO DO SUPERVISOR DE SAD
6064.2019/0001202-8
I - No exercício da competência que foi atribuída pela Por-

taria nº 25/2019/SMDET de 13 de agosto de 2019, à vista das 
informações e documentos contidos no presente, AUTORIZO o 
procedimento de pesquisa de mercado, para fins de atender à 
licitação na forma de PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2020/SMDET, 
com fundamento ao disposto na Lei nº 10.520/2002, art. 16 do 
Decreto 56.475/2015, com intuito de contratar empresa espe-
cializada em fornecimento de Saco Plástico para Embalagem 15 
cm x 25 cm; Saquinho plástico para Embalagem 25 cm x 35 cm; 
Álcool Etílico 92, 8 Inpm; Pano multiuso 30cm – 300m; Sabo-
nete líquido antisséptico; Saco de lixo 100l; Luva de Segurança 
Tamanho G; Luva de Segurança Tamanho GG; Luva Descartável; 
Touca descartável e Papel toalha, para o desenvolvimento do 
Programa Municipal de Combate ao Desperdício e à Perda de 

tos poderá ser realizada/comprovada até a emissão do CRD. A 
emissão do presente recebimento parcial é efetuada tendo em 
vista a expedição do “Habite-se Parcial” ou Auto de Conclusão 
Parcial, nos termos do parágrafo único do artigo 10º da Lei Mu-
nicipal nº. 10.365/87, atendendo, também, o amparo legal nº 3 
e 4 do Projeto Modificativo de Alvará de Aprovação e Execução 
de Edificação Nova nº 2013/13626-04, emitido em 04/09/2018, 
às fls. 1.433 a 1.439 dos autos. Conforme concluiu a Assessoria 
da Coordenação de Licenciamento Ambiental, o compromissado 
cumpriu parcialmente o projeto de compensação ambiental, 
dentro das especificações técnicas exigidas, não ficando isento 
das obrigações e responsabilidades previstas na Lei 10.365/87, 
bem como as previstas no TCA.

O documento poderá ser retirado na Sede da SVMA, 
Rua do Paraiso, nº 387, 7º andar, de segunda a sexta-feira, 
das 11h às 16:30 h., mediante procuração com firma reco-
nhecida ou cópia autenticada.

 LICITAÇÕES

 GOVERNO MUNICIPAL
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 DESPACHO DO SECRETÁRIO ESPECIAL DE 
COMUNICAÇÃO

6010.2020/0000830-3 PREF-SECOM. Contratação de em-
presa especializada em serviços de transmissão via mídia social 
em tempo real com Autoridade do Governo Municipal. I - À 
vista dos elementos contidos no presente, nos termos do artigo 
4º da Lei Federal 13.979/20, e em especial a manifestação da 
Procuradoria Geral do Município, através da Coordenadoria Ge-
ral do Consultivo sbo doc. 027800630, AUTORIZO, observadas 
as formalidades legais e cautelas de estilo, a contratação direta 
da empresa YUYU PRODUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 
11.533.954/0001-86, objetivando a contratação de empresa 
especializada em serviço de transmissão via mídia social em 
tempo real com autoridade do Governo Municipal, conforme 
Memorial Descritivo sob doc. 027673207 e requisição sob 
documento n.º 027672334, pelo valor total de R$ 15.000,00 
(quinze mil reais).II - Emita-se Nota de Empenho em favor da 
empresa YUYU PRODUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 
11.533.954/0001-86, no valor total de R$ 15.000,00 (quinze mil 
reais), onerando a dotação orçamentária n.º 11.10.04.122.301
2.2.131.3.3.90.39.00.00, do presente exercício, para cobertura 
da despesa. III – O controle da execução será exercido pelas 
servidoras LÍGIA DE SOUZA, RF n.º 771.294-4, na qualidade de 
fiscal e MARIA ISABEL ARAÚJO DA SILVEIRA CINTRA, RF n.º 
746.627-7, na qualidade de suplente.

 DESPACHO DA CHEFE DE GABINETE
6011.2020/0002001-5. SGM/CAF. Aquisição de Webcams 

e Headsets para a Secretaria do Governo Municipal. I - À vista 
dos elementos contidos no presente, nos termos do inciso II 
do artigo 24 da Lei Federal 8.666/93 e alterações c/c Lei Mu-
nicipal 13.278/02, Decreto 44.279/03 e Decreto 54.102/2013, 
com os valores atualizados pelo Decreto 9.412/2018, Cotação 
Eletrônica n.º 007/2020-SGM, e em especial a manifestação 
da Assessoria Jurídica desta Pasta, doc. 027803396, AUTORIZO 
com base na delegação de competência promovida pela Por-
taria n.º 219/2018-SGM, observadas as formalidades legais e 
cautelas de estilo, a contratação direta das empresas:a- JUSSA-
RA SAMUEL VIEIRA DA SILVA 39667037851, inscrita no CNPJ: 
34.876.772/0001-03, para o item 01, objetivando a aquisição 
de 20 (vinte) webcam com Resolução Mínima de 1080p e com-
primento mínimo de cabo 1,2 metros , conforme especificações 
técnicas contidas na requisição sob documento n.º 027228048, 
pelo valor unitário de R$ 151,35 (cento e cinquenta e um reais 
e trinta e cinco centavos), perfazendo um valor total de R$ 
3.027,00 (três mil e vinte e sete reais), com prazo para entrega 
de até 10 (dez) dias, contados a partir da entrega da Nota de 
Empenho.b- TANIA RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA 03411394323 
inscrita no CNPJ: 27.556.775/0001-02, para o item 02, ob-
jetivando a aquisição de 20 (vinte) unidades Headset com 
microfone e conexão USB, conforme especificações técnicas 
contidos na requisição sob documento n.º 027228048, pelo 
valor unitário de R$ 28,12 (vinte e oito reias e doze centavos) e 
o valor total de R$ 562,40 (quinhentos e sessenta e dois reais 
e quarenta centavos), com prazo para entrega de até 10 (dez) 
dias, contados a partir da entrega da Nota de Empenho.II- O 
controle de execução será exercido pelos servidores: Elizabete 
Andréa Monteiro – RF: 750.003-3 na qualidade de fiscal e 
Andre Martins da Silva – RF: 857.633-5, como suplente.III- 
Emita-se Nota de Empenho em favor das empresas: JUSSARA 
SAMUEL VIEIRA DA SILVA 39667037851, inscrita no CNPJ: 
34.876.772/0001-03, no valor unitário de R$ 151,35 (cento e 
cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos), perfazendo um 
valor total de R$ 3.027,00 (três mil e vinte e sete reais) e TANIA 
RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA 03411394323 inscrita no CNPJ: 
27.556.775/0001-02 no valor unitário de R$ 28,12 (vinte e oito 
reias e doze centavos) e o valor total de R$ 562,40 (quinhentos 
e sessenta e dois reais e quarenta centavos), onerando a dota-
ção orçamentária n.º 11.20.04.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00 
do presente exercício, para cobertura das despesas.

 SEGURANÇA URBANA
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 INTIMAÇÃO
6029.2020/0003176-7 - Secretaria Municipal de Segu-

rança Urbana - ECO COMERCIAL E INFORMÁTICA EIRELI - Pro-
posta de Aplicação de Penalidade - Nos termos previstos na 
Legislação vigente, em especial o contido no Decreto 44.279/03, 
fica intimada a empresa, ECO COMERCIAL E INFORMÁTICA 
EIRELI, CNPJ 02.918.816/0001-24, na pessoa do seu repre-
sentante legal para, querendo, apresentar defesa, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis contados da publicação em DOC, face à 
proposta de aplicação de penalidade de multa conforme cálculo 
apurado pela Divisão de Orçamento e Finanças no valor total 
R$ 105,00 (cento e cinco reais) correspondente a 0,5% (meio 
por cento), considerando a manifestação do responsável pela 
fiscalização que atesta o descumprimento de cláusulas contra-
tuais. A defesa poderá ser protocolada na Divisão de Compras e 
Contratos, sito a Rua da Consolação Nº. 1379 8º andar – Con-
solação, em horário de expediente, onde também poderá dar 
vista ao processo.

 INTIMAÇÃO
6029.2020/0001683-0 - Secretaria Municipal de Segu-

rança Urbana - TB SERVIÇOS S.A - Proposta de Aplicação de 
Penalidade - Nos termos previstos na Legislação vigente, em es-
pecial o contido no Decreto 44.279/03, fica intimada a empresa, 
TB SERVIÇOS S.A , CNPJ 60.924.040/0001-51, na pessoa do 
seu representante legal para, querendo, apresentar defesa, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da publicação em DOC, 
face à proposta de aplicação de penalidade de multa conforme 
cálculo apurado pela Divisão de Orçamento e Finanças no valor 
total R$ 5.795,77 (cinco mil, setecentos e noventa e cinco reais 
e setenta e sete centavos) correspondente a 2,5% (dois e meio 
por cento) considerando a manifestação do responsável pela 
fiscalização que atesta o descumprimento de cláusulas contra-
tuais. A defesa poderá ser protocolada na Divisão de Compras e 
Contratos, sito a Rua da Consolação Nº. 1379 8º andar – Con-
solação, em horário de expediente, onde também poderá dar 
vista ao processo.

contidas no TCA assinado por ANDRÉ MORON NETO, inscrito no 
CPF/MF sob n° 011.715.458-00 e BEATRIZ HELENA DE MOURA 
ANDRADE MORON, inscrita no CPF/MF sob n° 151.812.088-19, 
para declarar o que segue: 1 – que nos termos do despacho 
de fls. 131, proferido nos autos em epígrafe e nas Cláusulas 
do TCA nº 55/2018, publicado no DOC em 12/04/2018, pág. 
22, sob fls. 139 a 146 dos autos, o interessado executou as 
obrigações e serviços pactuados em compensação pelos cortes 
e transplantes autorizados e realizados na Rua Jacarezinho, n° 
329, Jardim Europa, São Paulo - SP; 2 – que os transplantes 
internos, estabelecidos na Cláusula Primeira, item 1.4.1 e na 
Cláusula Quarta, realizados no endereço do TCA, foram visto-
riados em 27/01/2020, pelo Eng.º Agr.º Sérgio M. Arimori que 
constatou que os 19 transplantes foram executados a contento, 
sendo identificada a morte de 04 exemplares, que foram subs-
tituídas por 04 mudas de DAP 7 cm, que se encontram vivas e 
tutoradas e que os exemplares remanescentes encontram-se 
vivos e protegidos, conforme relatório à fl. 198 dos autos; 3 – 
que os exemplares a serem preservados, listados na Cláusula 
Primeira, item 1.6 e na Cláusula Quinta, foram vistoriados em 
27/01/2020 e encontram-se vivos e protegidos, conforme relató-
rio do Eng.º Agr.º Sérgio M. Arimori, à fl. 198 dos autos; 4 – que 
os plantios internos e na calçada, estabelecidos na Cláusula 
Primeira, itens 1.7.1 e 1.7.3 e na Cláusula Sexta, realizados no 
endereço do TCA, foram vistoriados em 27/01/2020, pelo Eng.º 
Agr.º Sérgio M. Arimori e foram executados a contento, confor-
me relatório à fl. 198 dos autos; 5 – que a conversão de mudas 
em depósito no FEMA – Fundo Especial do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, estabelecido na Cláusula Primei-
ra, item 1.8.1 e na Cláusula Sétima foi recebido em 29/10/2018, 
conforme Documento de Arrecadação do Município de São Pau-
lo - DAMSP nº 201800158, às fls. 174 e 175 dos autos; 6 – que 
a entrega de mudas no Viveiro Manequinho Lopes, estabelecido 
no Comunique-se 023/CLA-DCRA/2020, foi atestado pelo Termo 
Técnico de Aceite nº 112/2020/DAU-2, de 02/03/2020, à fl. 218 
dos autos; 7 – que a calçada verde estabelecida na Cláusula 
Primeira, item 1.9, foi vistoriada em 27/01/2020, pelo Eng.º 
Agr.º Sérgio M. Arimori e dada como implantada conforme PCA 
à fl. 108, como consta no relatório à fl. 198 dos autos; 8 – que 
as áreas verdes e permeáveis, estabelecidas na Cláusula Oitava, 
foram vistoriadas em 27/01/2020 e encontram-se de acordo 
com o Projeto de Compensação Ambiental à fl. 108, conforme 
relatório do Eng.º Agr.º Sérgio M. Arimori, à fl. 198 dos autos; 
9 – que o prazo de conservação e manutenção do manejo 
conforme determinado no TCA: dos transplantes internos ex-
pirou em 29/08/2019; do plantio substitutivo aos exemplares 
transplantados que morreram se estenderá até 18/12/2020; dos 
plantios internos e na calçada se estenderá até 18/06/2020. A 
emissão do presente Certificado de Recebimento Provisório é 
efetuada tendo em vista a expedição do “Habite-se” ou Auto 
de Conclusão, nos termos do parágrafo único do artigo 10º da 
Lei Municipal nº. 10.365/87, atendendo, também, a ressalva nº 
11 do Alvará de Execução de Edificação Nova 2018/06636-00, 
emitido em 08/05/2018, às fls. 149 a 151 dos autos. Quando 
da solicitação do Certificado de Recebimento Definitivo, o 
interessado deverá apresentar, ao fim do prazo de manutenção, 
relatório de conclusão do manejo arbóreo com as respectivas 
conservações efetuadas e previstas no TCA, devidamente docu-
mentado com fotos. Este trabalho deve ser realizado por profis-
sional competente, com recolhimento de ART.Conforme concluiu 
a Assessoria da Coordenação de Licenciamento Ambiental, o 
compromissado cumpriu o projeto de compensação ambiental, 
dentro das especificações técnicas exigidas, não ficando isento 
das obrigações e responsabilidades previstas na Lei 10.365/87, 
bem como as previstas no TCA.

O documento poderá ser retirado na Sede da SVMA, 
Rua do Paraiso, nº 387, 7º andar, de segunda a sexta-feira, 
das 11h às 16:30 h., mediante procuração com firma reco-
nhecida ou cópia autenticada.

CERTIFICADO AMBIENTAL RECEBIMENTO PARCIAL DO 
TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL – TCA 002/2013 
Processo nº 2011-0.262.861-8 Aos 21 (vinte e um) dias do 
mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, na sede da Se-
cretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – SVMA, da 
Prefeitura do Município de São Paulo, na presença do Secretário 
Municipal do Verde e do Meio Ambiente, foi apresentado o lau-
do de comprovação do atendimento das obrigações contidas no 
TCA assinado por Adriana Almeida Nascimento Batista, inscrito 
no CPF/MF sob nº 483.483.763-72, representante da empresa 
FLPP – FARIA LIMA PRIME PROPERTIES S.A., inscrita no CNPJ/
MF sob nº 07.349.852/0001-38, para declararem o que segue: 
1 – que, nos termos do despacho de fl. 420, proferido nos autos 
em epígrafe e nas Cláusulas do TCA nº 002/2013, publicado 
no DOC de 08/01/2013, página 14, sob fls. 424 a 431, e seu 
Aditivo 01, publicado no DOC de 18/09/2014, pág. 26, sob fls. 
711 a 712, Aditivo 02, publicado no DOC de 27/03/2018, pág. 
29, sob fls. 1.135 a 1.136, e Aditivo 03, publicado no DOC de 
15/02/2020, pág. 47 e 48, sob fls. 1.425 e 1.426 dos autos, o 
interessado executou parcialmente as obrigações e serviços 
pactuados em compensação pelos cortes e transplantes auto-
rizados / realizados na Avenida Brigadeiro Faria Lima, Nº 3.732 
x Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior x Rua Licia de 
Nogueira x Rua Oswaldo Imperatrice, Itaim Bibi, São Paulo – SP; 
2 – que os transplantes internos, estabelecidos na Cláusula Pri-
meira, item 1.1.2 e Cláusula Terceira, realizados no endereço do 
TCA, foram vistoriados em 09/03/2020, pelo Eng.º Agrº Sérgio 
M. Arimori, que constatou que os quatro exemplares mortos 
foram substituídos por quatro mudas de DAP 7,0 cm com tutor 
e encontram-se vivas, e o exemplar remanescente encontra-se 
vivo e protegido, conforme relatório à fl. 1.456 dos autos; De 
acordo com o DECRETO Nº 59.283 DE 16 DE MARÇO DE 2020 
- Declara situação de emergência no Município de São Paulo e 
define outras medidas para o enfrentamento da pandemia de-
corrente do coronavírus, o Viveiro Municipal Manequinho Lopes 
encontra-se fechado, desta forma a comprovação de entrega 
de Mudas no Viveiro referente à substituição dos transplantes 
mortos poderá ser realizada/comprovada até a emissão do CRD. 
3 – que os exemplares a serem preservados, listados na Cláusu-
la Primeira, item 1.1.3 e na Cláusula Quarta, foram vistoriados 
em 09/03/2020 pelo Eng.º Agrº Sérgio M. Arimori, encontram-se 
vivos e protegidos, conforme relatórios à fl. 1.456 dos autos; 
4 – que os plantios (internos) estabelecidos no Aditivo-01, 
Aditivo-02 e Aditivo-3, foram vistoriados em 09/03/2020, pelo 
Engº Agrº Sérgio M. Arimori, e o plantio de 78 mudas de DAP5 
cm com tutor e de 03 mudas de DAP 3 cm com tutor foram exe-
cutados a contento, conforme relatório à fl. 1.456 dos autos;5 
– que as áreas verdes e permeáveis, estabelecidas na Cláusula 
Sexta, foram vistoriadas em 09/03/2020, foram executadas a 
contento, assim como a calçada verde, como consta do relatório 
do Engº Agrº Sérgio M. Arimori, à fls. 1.456 dos autos; 6 – que 
o prazo de conservação e manutenção do manejo conforme 
determinado no TCA e na Portaria 130/SVMA-G/2013: dos 
transplantes interno expirou em 20/06/2014; do plantio substi-
tutivo aos exemplares transplantados mortos se estenderá até 
21/02/2021; dos plantios internos (mudas DAP 5,0 cm) se esten-
derá até 21/08/2020. dos plantios internos (mudas DAP 3,0 cm) 
se estenderá até 21/02/2021. 7 – a emissão do presente Termo 
de Recebimento Parcial é efetuada nos termos do previsto na 
Portaria nº 130/SVMA-G/2013, item 42, “c”, mediante submis-
são do interessado à sanção prevista no Termo de Compromisso 
Ambiental – TCA, nos casos de descumprimento das obrigações 
remanescentes, valor esse que será recolhido ao Fundo Especial 
do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – FEMA; De 
acordo com o DECRETO Nº 59.283 DE 16 DE MARÇO DE 2020 
- Declara situação de emergência no Município de São Paulo e 
define outras medidas para o enfrentamento da pandemia de-
corrente do coronavírus, o Viveiro Municipal Manequinho Lopes 
encontra-se fechado, desta forma a comprovação de entrega de 
Mudas no Viveiro referente a substituição dos transplantes mor-

 ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO
• Pregão Eletrônico: 013/SMSU/2020
• 6029.2019/0007788-9 - Objeto: Aquisição de motosserras, que visam suprir as necessidades dos integrantes da COMDEC 

– Coordenadoria Municipal de Defesa Civil
•
Às 10:00:17 horas do dia 31 de Março de 2020, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade JOSÉ DONIZETTI DE MO-

RAIS e respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: CASSIO JOSE POGGIO, EDNEIDE VELEZE VIEIRA, LUCIANA MOREIRA DOS 
SANTOS, SIMONE CRISTINA TOBIAS e Solange Piva Feiteiro, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico 
em epígrafe, relativo à oferta de compra - OC: 801005801002020OC00023. Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em 
atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Resultado da Sessão Pública 
Encerrada sem recurso
ITEM 1 
• Descrição: MOTOSERRA, COM MOTOR 2 TEMPOS A GASOLINA COM TANQUE DE COMBUSTIVEL DE 0,685 LITROS, PESANDO 

NO MINIMO 5.6 KG, POTENCIA DE (KW/CV) 3,4/4,6, CILINDRADA (CM³) 59 CC, ROTACAO MAXIMA DE 14000 ENA ROTACAO LEN-
TA DE 2800 RPM, COM SABRES DE 33 CM, CHAVE COMBINADA E FENDA, CORRENTE DE 26 DENTES

• Quantidade / Unidade de Fornecimento: 20 / UNIDADE
• Menor Valor: 2.260,0000
• CNPJ/CPF - Vencedor: 08095018000126 - CENTER MIX LTDA
• Propostas Entregues: 6
• Desistência de Propostas: 0
• Propostas Restantes: 6
• Propostas Classificadas: 6
• Resultado do Item: Adjudicado
• Justificativa: O LICITANTE ATENDEU AO EDITAL
Propostas

Licitante Ordem Marca Valor Data/Hora Situação Justificativa
All Norte Materiais de Construção Eireli ME 1 stihl 2.639,0000 30/03/2020 00:00 Classificada classifico o item
CENTER MIX LTDA 2 STIHL / MS 361 2.900,0000 31/03/2020 00:00 Classificada classifico o item
GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 3 Husqvarna - 272xp 3.500,0000 30/03/2020 00:00 Classificada classifico o item
COMPAC-ANDAIMES EIRELI - ME 4 STIHL MS361 E ACESSÓRIOS 5.000,0000 31/03/2020 00:00 Classificada classifico o item
APARECIDA AUGUSTA FERREIRA BARBA - ME 5 toyama TCS72XP 5.500,0000 30/03/2020 00:00 Classificada classifico o item
SEMPRE TECNOLOGIA EIRELI 6 STIHL / MS 361 32CM 5.517,9800 30/03/2020 00:00 Classificada classifico o item

Desistência 
Não houve desistência.
Lances Ofertados

Licitante Valor Data/Hora Situação 
CENTER MIX LTDA 2.600,0000 31/03/2020 10:04:21 Válido e confirmado
COMPAC-ANDAIMES EIRELI - ME 2.550,0000 31/03/2020 10:06:01 Válido e confirmado
All Norte Materiais de Construção Eireli ME 2.500,0000 31/03/2020 10:08:19 Válido e confirmado
COMPAC-ANDAIMES EIRELI - ME 2.498,0000 31/03/2020 10:08:51 Válido e confirmado
All Norte Materiais de Construção Eireli ME 2.496,0000 31/03/2020 10:09:58 Válido e confirmado
GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 2.400,0000 31/03/2020 10:12:40 Válido e confirmado
CENTER MIX LTDA 2.490,0000 31/03/2020 10:12:54 Válido e confirmado
COMPAC-ANDAIMES EIRELI - ME 2.450,0000 31/03/2020 10:13:37 Válido e confirmado
CENTER MIX LTDA 2.390,0000 31/03/2020 10:14:19 Válido e confirmado
GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 2.300,0000 31/03/2020 10:14:36 Válido e confirmado
All Norte Materiais de Construção Eireli ME 2.375,1000 31/03/2020 10:15:02 Válido e confirmado
SEMPRE TECNOLOGIA EIRELI 5.498,0000 31/03/2020 10:15:35 Válido e confirmado
All Norte Materiais de Construção Eireli ME 2.375,1000 31/03/2020 10:15:35 Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior a 

outro já registrado
CENTER MIX LTDA 2.290,0000 31/03/2020 10:16:17 Válido e confirmado
GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 2.250,0000 31/03/2020 10:16:41 Válido e confirmado

Preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte 
Não houve licitante que se encontrasse na condição de empate prevista na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 

2006.
Negociação

Licitante Valor Data/Hora Situação 
GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 2.200,0000 31/03/2020 10:22:07 Válido e confirmado
CENTER MIX LTDA 2.260,0000 31/03/2020 11:31:45 Válido e confirmado

Análise da Aceitabilidade do Preço
Licitante Origem Valor Data/Hora Preço Justificativa
GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAGENS E FERRA-
MENTAS LTDA

Negociação 2.200,0000 31/03/2020 11:22 Aceitável Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial

CENTER MIX LTDA Negociação 2.260,0000 31/03/2020 11:34 Aceitável Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial

Habilitação
Licitante Data/Hora Habilitação Justificativa 
GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAGENS E FERRA-
MENTAS LTDA

31/03/2020 11:29 Inabilitado O licitante apresentou o produto que não atende as especificação técnica no que se refere a: tanque 
de combustível de 0,685 Litros, cilindrada (cm³) 59 Cc, rotação lenta de 2800 RPM, com sabres de 
no mínimo 30 cm e máximo 35 cm.

CENTER MIX LTDA 06/04/2020 09:04 Habilitado Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas 
no edital.

Manifestação de Intenção de Interposição de Recurso 
Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve interposição de recurso.
Licitantes

Legenda Enquadramento CNPJ/CPF Licitante 
FOR0575 EPP 08.095.018/0001-26 CENTER MIX LTDA
FOR0454 ME 10.208.694/0001-00 COMPAC-ANDAIMES EIRELI - ME
FOR0238 ME 17.505.408/0001-18 APARECIDA AUGUSTA FERREIRA BARBA - ME
FOR0558 ME 20.905.298/0001-96 All Norte Materiais de Construção Eireli ME
FOR0877 EPP 21.500.755/0001-25 GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
FOR0008 EPP 34.125.760/0001-47 SEMPRE TECNOLOGIA EIRELI

Sessão Pública Suspensa 
Às 12:47:56h do dia 31 de março de 2020, foi suspensa a sessão pública, em virtude de Recebimento dos documentos de 

habilitação.
Às 09:03:35h do dia 06 de abril de 2020, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade JOSÉ DONIZETTI DE MORAIS e 

respectivos membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregão nº 801005801002020OC00023.
Encerramento realizado por JOSÉ DONIZETTI DE MORAIS 
________________________________________

Considerações finais O processo será encaminhado para analise da Assessoria Jurídica da pasta e posteriormente para conhecimen-
to e deliberação da Chefia de Gabinete.

Data 06/04/2020 às 09:12:51
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