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ΧΡΕΧΙΣΠ παρτιχιπα δο Προγραmα
Ναχιοναλ δε Πρεϖενο ◊ Χορρυπο
Νο mσ δε mαιο, ο ΧΡΕΧΙΣΠ παρτιχιπου δα
σολενιδαδε δε λαναmεντο δο Προγραmα Ναχιοναλ
δε Πρεϖενο ◊ Χορρυπο (ΠΝΠΧ), προmοϖιδο
πελα Σεχρεταρια δο Τριβυναλ δε Χοντασ δα Υνιο.
Χοm α αδοο δε mεδιδασ δε χοmπλιανχε ε
αδεθυανδο σευσ προχεδιmεντοσ χοm ο οβϕετιϖο
δε προmοϖερ αινδα mαισ τρανσπαρνχια α συα
αδmινιστραο, ο Χονσεληο δεmονστρα εσταρ
αλινηαδο α εσσα προποστα ινοϖαδορα αδοταδα πελα
Εστρατγια Ναχιοναλ δε Χοmβατε ◊ Χορρυπο
ε ◊ Λαϖαγεm δε Dινηειρο (ΕΝΧΧΛΑ), σοβ α
χοορδεναο δο Τριβυναλ δε Χοντασ δα Υνιο ε δα
Χοντρολαδορια−Γεραλ δα Υνιο, ε χοm ο αποιο δε
διϖερσασ ινστιτυι⌡εσ.
Αδερινδο αο Προγραmα, ο ΧΡΕΧΙΣΠ βυσχα
χοντριβυιρ παρα θυε ηαϕα υmα ρεδυο σιγνι,χατιϖα
νοσ νϖεισ δε φραυδε ε δε χορρυπο νο Πασ,
χολοχανδο ο Βρασιλ εm υmα ποσιο mαισ φαϖορ〈ϖελ
νο ρανκινγ mυνδιαλ.

Πορ mειο δε υmα πλαταφορmα ονλινε – α ε−πρεϖενο
– οσ γεστορεσ φορνεχερο υmα αϖαλιαο δε συασ
εντιδαδεσ παρα θυε σε εσταβελεαm α⌡εσ εσπεχ,χασ
ε τρειναmεντοσ θυε περmιταm α ιmπλανταο δε
mεχανισmοσ δε χοmβατε ◊ χορρυπο.
Ασσιm χοmο ο ΧΡΕΧΙΣΠ, ασ οργανιζα⌡εσ
παρτιχιπαντεσ δεσσα ινιχιατιϖα ϕ〈 ρεχεβεραm ασ
ινστρυ⌡εσ παρα α ελαβοραο δεσσα αυτοαϖαλιαο,
χοm δατα δε εντρεγα mαρχαδα παρα ο ,ναλ δε ϕυληο.
“⊃ υm mοmεντο mυιτο ιmπορταντε παρα ο
Χονσεληο. Α αδοο δε mεχανισmοσ θυε χοβαm
πρ〈τιχασ ιλεγαισ  χονδιο πριmορδιαλ παρα θυε
σε προmοϖα α σανιδαδε δασ ινστιτυι⌡εσ πβλιχασ.
Εσταmοσ ενγαϕαδοσ νεσσε Προγραmα ε ανσιοσοσ
παρα θυε ελε ποσσα φρυτιφιχαρ να εξιστνχια δε
οργανιζα⌡εσ mαισ εθυιλιβραδασ ε θυε χυmπραm,
δε φορmα τιχα, χοm συασ φυν⌡εσ περαντε α
σοχιεδαδε”, χοmεντου ο πρεσιδεντε δο ΧΡΕΧΙΣΠ,
ϑοσ Αυγυστο ςιανα Νετο.

Ελει⌡εσ ΧΡΕΧΙΣΠ
Ο ΧΟΦΕΧΙ ινφορmα α τοδοσ(ασ) οσ(ασ)
χορρετορεσ(ασ) δε ιm⌠ϖεισ θυε, νο δια 07 δε ϕυληο δε
2021, σερο ρεαλιζαδασ ελει⌡εσ παρα α εσχοληα δοσ ρε−
πρεσενταντεσ δο Χονσεληο Πλενο, θυε εσταρ〈 ◊ φρεντε δο
ΧΡΕΧΙΣΠ, παρα ο τρινιο χοmπρεενδιδο πελο περοδο
δε 1≡ δε ϕανειρο δε 2022 α 31 δε δεζεmβρο δε 2024.
Σοmεντε Πεσσοασ Φσιχασ ποδερο ϖοταρ ε ασ ελει−
⌡εσ σερο ρεαλιζαδασ εξχλυσιϖαmεντε πελα Ιντερνετ,
πορ mειο δο σιτε ωωω.ϖοταχρεχι.χοm.βρ, θυε, νο δια
δα ϖοταο, ποδερ〈 σερ αχεσσαδο α παρτιρ δα 0η00
(ζερο ηορα) ατ ◊σ 20η00 (ϖιντε ηορασ) δο ηορ〈ριο δε
Βρασλια/DΦ, δε θυαλθυερ λυγαρ δο Βρασιλ ου δο εξτεριορ.
Ο(Α) Χορρετορ(α) ηαβιλιταδο(α) α ϖοταρ ρεχεβερ〈,
εm σευ ε−mαιλ χαδαστραδο νο ΧΡΕΧΙΣΠ, υmα σενηα
ινδιϖιδυαλ, πεσσοαλ ε ιντρανσφερϖελ, παρα αχεσσο αο
σιστεmα δε ϖοταο.
Χασο εστεϕα ηαβιλιταδο παρα ϖοταρ ε νο ρεχεβα συα
σενηα ινδιϖιδυαλ δε ϖοταο, ο(α) χορρετορ(α) ποδερ〈
οβτ−λα αχεσσανδο ο σιτε ωωω.ϖοταχρεχι.χοm.βρ, ε
ρεαλιζανδο οσ σεγυιντεσ προχεδιmεντοσ:
1) Χλιθυε νο βοτο ΡΕΧΥΠΕΡΑΡ ΣΕΝΗΑ
2) Πρεενχηα οσ δαδοσ
3) Εσχοληα εντρε ρεχεβερ α σενηα πορ ΣΜΣ
ου ε−mαιλ
4) Απ⌠σ ρεχεβερ α σενηα, ποδερ〈 αχεσσαρ νοϖα−
mεντε ωωω.ϖοταχρεχι.χοm.βρ ε αλτερ〈−λα.
Σε πρεχισαρ δε αυξλιο, βαστα αχεσσαρ υm δοσ

χαναισ δε ατενδιmεντο:
Ε−mαιλ: φαλεχονοσχο≅χρεχισπ.γοϖ.βρ
Χηατ: ηττπ://χηατ.χρεχισπ.ονλινε:8080/ωεβχηατ/
WηατσΑππ: ηττπσ://ωωω.χρεχισπ.γοϖ.βρ/αρεα−
ρεστριτα/αγενδαmεντο_ωηατσαππ
ςιδεοχονφερνχια αο ϖιϖο: ηττπσ://αππ.χρεχισπ.γοϖ.
βρ/σιστεmασ/αγενδαmεντο/σαλασ−ϖιδεο−χονφερενχια/
Ο ελειτορ θυε δειξαρ δε ρεχεβερ α σενηα ινδιϖι−
δυαλ δε ϖοταο, πορ νο εσταρ ηαβιλιταδο παρα ϖοταρ,
δεϖερ〈 εντραρ εm χοντατο ϖιρτυαλ χοm ο ΧΡΕΧΙΣΠ, α
,m δε ρεγυλαριζαρ συα σιτυαο ε ασσιm ποδερ εξερχερ
ο διρειτο/δεϖερ δε ϖοταρ. Ο προ,σσιοναλ θυε δειξαρ δε
ϖοταρ εσταρ〈 συϕειτο ◊ mυλτα εm ϖαλορ εθυιϖαλεντε ατ
αο δε υmα ανυιδαδε δο ανο δα ρεαλιζαο δα ελειο,
χορριγιδα ατ ο δια δο εφετιϖο παγαmεντο.
Α ϕυστι,χατιϖα δε αυσνχια αο πλειτο, νο πραζο δε
ατ 90 (νοϖεντα) διασ χορριδοσ, σ⌠ σερ〈 αχειτα πορ mο−
τιϖο ρελεϖαντε χοmο, πορ εξεmπλο, δοενα ιmπεδιτιϖα,
χοmπροϖαδα mεδιαντε ατεσταδο mδιχο, φαλεχιmεντο
δε παρεντε πρ⌠ξιmο, αχιδεντε, χασαmεντο δο πρ⌠πριο
ελειτορ. Α σιmπλεσ χοmυνιχαο δε αυσνχια νο χον−
,γυρα ϕυστι,χατιϖα. ⊃ φαχυλτατιϖο ο ϖοτο αο ινσχριτο θυε
τενηα χοmπλεταδο 70 (σετεντα) ανοσ δε ιδαδε ατ α δατα
δα ϖοταο, ινχλυσιϖε.
Τοδοσ οσ ατοσ ε αϖισοσ ελειτοραισ, ινχλυσιϖε οσ
εδιταισ εσπεχ,χοσ δε χαδα Χονσεληο Ρεγιοναλ, εστο
πυβλιχαδοσ νο σιτε ωωω.χοφεχι.γοϖ.βρ/ελειχοεσ2021.

Bolsa recebe R$ 48 bi
de capital estrangeiro
Valor é recorde para o primeiro semestre; segundo especialistas,
PIB, commodities e alta dos juros atraem recursos para o País

O primeiro semestre de 2021,
que foi de surpresas positivas
na economia brasileira, arrebanhou um saldo recorde histórico de estrangeiros no
mercado local de capitais. De
acordo com a B3, até a última
quarta-feira, esses investidores aportaram R$ 48 bilhões
no mercado à vista, sem contar as aberturas de capital. É
o melhor desempenho da
série histórica compilada pelo Estadão/Broadcast, que
vem desde o Plano Real.
Uma conjunção de fatores explica essa entrada, como a melhoria nas projeções para o PIB
deste ano, a valorização nos preços das commodities no mercado internacional e a alta dos juros, que atraiu recursos estrangeiros para o País.
O aporte estrangeiro na Bolsa desde janeiro representa o
dobro do recorde anterior, de
R$ 21,5 bilhões, registrado no
primeiro semestre de 2015,
mas as condições agora são
opostas. Nos últimos meses, o
Ibovespa bateu recordes à medida que o mercado elevava as
previsões de crescimento do
País após indicadores melhores que o esperado.
Segundo o relatório Focus,
do Banco Central, o mercado financeiro projeta alta de 5% para
o PIB brasileiro neste ano. Há
um mês, esperava alta de 3,5%.
Essa entrada deve continuar,
e outros fatores entram na conta. Alexandre Almeida, economista da CM Capital, observa
que a taxa Selic começou a subir e deve passar por novas al-

SPObras

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 002/2021
PROCESSO SEI Nº 7910.2021/0000718-5
OBJETO: Contratação de Empresa para Execução das
Obras e Serviços de Reforma e Adequações das Instalações
Permanentes e da Pista e “Pit Lane” - Autódromo Municipal
José Carlos Pace - Interlagos, visando à realização do 49º
Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 - 2021. Disponibilidade
do Edital: O Edital e seus anexos estarão disponíveis para
consulta e para download no site: http://e-negocioscidadesp.
prefeitura.sp.gov.br., a partir de 06/07/2021, Orientações
sobre este procedimento poderão ser obtidas junto ao
Núcleo de Licitações e Contratos, através do telefone 31131571 ou e-maillicitacoes@spobras.sp.gov.br. Data e Local
de Entrega dos Envelopes: Das 9h às: 09h30min do
dia 05/08/2021, na sala de reunião localizada no 7º andar,
Edifício Galeria Olido, Av. São João, 473, Centro - São
Paulo/SP. Abertura dos Envelopes: 09h30min do
dia 05/08/2021 na sala de reunião localizada no 7º andar,
Edifício Galeria Olido, Av. São João, 473, Centro - São
Paulo/SP. Visita Técnica Obrigatória: A visita técnica é
obrigatória e ocorrerá nas datas: 14/07/2021, 21/07/2021,
28/07/2021 e 04/08/2021 das 9h às 16h, acompanhada
por um representante da SPObras. Para realização da
visita os interessados deverão comparecer no Autódromo
Municipal José Carlos Pace, situado na Av. Senador
Teotônio Vilela nº 261, Interlagos - São Paulo, com ingresso
pelo Portão 7, nas datas acima designadas, dispensado o
agendamento prévio.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP
PREFEITURA DO CAMPUS USP
“FERNANDO COSTA” - PUSP-FC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2021 - PUSP-FC
Objeto: Prestação de serviços de limpeza, asseio e
conservação predial com frequências diferenciadas,
em próprios do Campus USP “Fernando Costa”.
O edital na íntegra encontra-se à disposição dos
interessados nos seguintes endereços: www.bec.
sp.gov.br,, www.usp.br/licitacoes e www.pusp
sp.gov.br
fc.usp.br.. Envio de propostas eletrônicas: até às
fc.usp.br
09:00 h do dia 19/07/2021. Sessão de disputa: dia
19/07/2021 às 09:00 h. O acesso à sessão será por
meio da página virtual da Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo: www.bec.sp.gov.br
www.bec.sp.gov.br..

ΣΑΙΒΑ ΜΑΙΣ:

ϑℑ ΠΕΝΣΟΥ
ΘΥΕ ΣΕ ΠΡΟΤΕΓΕΡ ΧΟΝΤΡΑ
vempensar.estadao.com.br

ΧΟΝΤΡΑ ΑΣ ΦΑΚΕ ΝΕWΣ
ΧΟΜΕ∩Α ΧΟΜ ΥΜ ΧΛΙΘΥΕ?

Ânimo. Bolsa brasileira voltou a atrair atenção estrangeira
l

Recorde anterior

R$ 21,5 bi
foi o recorde anterior de
aporte estrangeiro na Bolsa e
ocorreu em 2015. Os analistas
dizem acreditar que investidores
estrangeiros devem continuar
a investir no País durante
todo este ano.

tas, o que atrai mais capital estrangeiro. “Foi se formando um
ambiente mais favorável para
os estrangeiros, com a sinalização de alta das taxas, e isso tende a se intensificar, com a recente ata do Copom, que sinalizou
que esses aumentos não devem
ser apenas parciais”, diz.
Na visão de Ermínio Lucci,
CEO da corretora BGC Liquidez, o estrangeiro deve buscar
Brasil graças ao cenário externo benéfico para emergentes

produtores de commodities,
que tendem a se beneficiar da
retomada da economia mundial. “As estimativas para crescimento global em 2021 estão entre 4,5% e 5%, o que considero
robusto”, diz. “Acredito que esse fluxo positivo de estrangeiros na Bolsa deve se prolongar
ao longo do ano.”
Ronaldo Patah, estrategistachefe do UBS Consenso, também vê na maior demanda por
commodities o propulsor da entrada de estrangeiros na Bolsa
brasileira. “A China, um dos países que melhor lidaram com a
pandemia, segue com crescimento robusto, e a nossa oferta
de commodities calha exatamente com a demanda dos chineses (minério, carne de porco,
carne bovina, de frango). Nesse
caso, o Brasil é um dos países
que mais se beneficiam entre os
emergentes.” / COLABOROU
MATHEUS PIOVESANA

ΦΥΝDΑ∩℘Ο ΦΑΧΥΛDΑDΕ DΕ ΜΕDΙΧΙΝΑ − ΙΧΕΣΠ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

ΧΝΠϑ: 56.577.059/0006.06

AVISO DE LICITAÇÃO. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N.º 042/2021. PROC. ADM. n.º 01847/2021. Tipo da Licitação: Menor Preço Unitário por Item. Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO P13 E P45 PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E PARA A CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR –
COZINHA PILOTO, COM ENTREGA PARCELADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ANEXO I DO EDITAL. Abertura da
Sessão com o Credenciamento e entrega dos envelopes PROPOSTA; HABILITAÇÃO: dia 19/JULHO/2021 – ÀS 13h00. Cópias do Edital completo poderão ser retiradas,
junto ao Departamento de Licitação da Prefeitura nos dias úteis no horário das 12:00h às 16h30min ou pelo site oficial da Prefeitura – www.saojoaquimdabarra.sp.gov.
br. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (16) 3810-9010. São Joaquim da Barra, 02 de julho de 2021. Dr. Wagner José Schmidt. Prefeito.
AVISO DE LICITAÇÃO. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N.º 043/2021. PROC. ADM. n.º 1386/2021. Tipo da Licitação: Menor Preço por Lote. Objeto: REGISTRO
DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 15296:2005 E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS EM
CONFORMIDADE COM A NBR 15832:2010 ORIGINAIS OU GENUÍNOS E NOVOS, DESTINADOS A TODA A FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ENTREGA PARCELADA,
PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS. Abertura da Sessão com o Credenciamento e entrega dos
envelopes PROPOSTA; HABILITAÇÃO: dia 20/JULHO/2021 – ÀS 09h00. Cópias do Edital completo poderão ser retiradas, junto ao Departamento de Licitação da Prefeitura
nos dias úteis no horário das 12:00h às 16h30min ou pelo site oficial da Prefeitura – www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas pelo
telefone (16) 3810-9010. São Joaquim da Barra, 02 de julho de 2021. Dr. Wagner José Schmidt. Prefeito.
AVISO DE LICITAÇÃO. Modalidade: TOMADA DE PREÇOS N.º002/2021. PROC. ADM. N.º 0492/2021. Tipo da Licitação: Empreitada por Menor Preço Global. Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DEVIDAMENTE HABILITADA E COM REGISTRO NO (CREA/CAU) PARA EXECUÇÃO DE TROCA DE PISO DA CRECHE JOSÉ FLORA, COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DIREÇÃO TÉCNICA, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO DE TODA INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DO
OBJETO LICITADO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E AS DEMAIS CONDIÇÕES
ESPECIFICADAS NO ANEXO I DO EDITAL. Entrega dos Envelopes: Até o dia 22/07/2021- Horário: até às 09h00. Abertura dos Envelopes: Dia 22/07/2021- Horário:
às 09h15. Valor estimado: R$ 135.089,53 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL, OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS). Cópias do Edital completo
poderão ser retiradas, junto ao Departamento de Licitação da Prefeitura nos dias úteis no horário das 12:00h às 16h30min ou pelo site oficial da Prefeitura – www.
saojoaquimdabarra.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (16) 3810-9010. São Joaquim da Barra, 02 de julho de 2021. Dr. Wagner José
Schmidt. Prefeito.

São Paulo Obras

:WERTHER SANTANA/ESTADÃO -18/6/2021

Fabiana Holtz

ΑDϑΥDΙΧΑ∩℘Ο
ΧΟΜΠΡΑ ΠΡΙςΑDΑ ΦΦΜ/ΙΧΕΣΠ 1556/2021 − ΡΧ 6219 ε 6227/2021.
Ο Dιρετορ Γεραλ δα Φυνδαο Φαχυλδαδε δε Μεδιχινα, ΑDϑΥDΙΧΑ ◊σ εmπρεσασ αβαιξο αο φορνεχιmεντο δε DΙΣΧΟ ΣΣD 2,5 240ΓΒ Ε ΜΕΜΡΙΑ
ΡΑΜ DDΡ3 4ΓΒ, χοm βασε νο Ρεγυλαmεντο δε Χοmπρασ δα ΦΦΜ.
ΕΜΠΡΕΣΑ
D3 Ιτ Σολυτιονσ Λτδα
Χοννεχτ Οφφιχε Ματεριαλ δε Εσχριτοριο Ε Παπελαρια Ειρελι

ΧΝΠϑ
38.333.991/0001−05
34.641.508/0001−90

Prefeitura de São José dos Campos
Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças
Edital de licitação: Concorrência Publica 009/SGAF/2021. Objeto: Contratação de
empresa para prestação de serviços de pintura em prédios escolares. Encerramento:
04/08/2021 às 09h00.
Informações: Rua José de Alencar, 123 - 1º andar - sala 03, das 08h15 às 17h00.
José Cláudio Marcondes Paiva – Diretor do Departamento de Recursos Materiais.
Os editais completos podem ser retirados através do site: www.sjc.sp.gov.br.

Companhia de Engenharia de
Tráfego - CET
CNPJ nº 47.902.648/0001-17 - NIRE 3530004507-6
AVISO
EXPEDIENTE Nº 1.717/19
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2020
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE
ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO (AR CONDICIONADO) CENTRAL POR MEIO DE SISTEMA TIPO
EXPANSÃO INDIRETA (CHILLER) COM CONDENSAÇÃO A ÁGUA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO
PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA BARÃO DE ITAPETININGA.
MODO DE DISPUTA: ABERTO
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL
AVISO DE ABERTURA
Encontra-se aberto o PREGÃO acima mencionado, podendo os interessados obter o Edital e seus Anexos
via Internet nos sites do COMPRASNET
COMPRASNET:: www.gov.br/compras/pt-br, da PMSP
PMSP:: http://e-negocioscidadesp.
prefeitura.sp.gov.br e da CET: http://www.cetsp.com.br.
As licitantes interessadas em participar da licitação poderão realizar Vistoria Técnica Facultativa, no
prédio sito à Rua Barão de Itapetininga, nº 18, São Paulo/SP, local onde serão realizados os serviços e se
encontram as instalações, conforme item 20 do Edital.
A proposta comercial das empresas interessadas deverá ser inserida a partir da disponibilização do
sistema até às 13h59min do dia 04/08/2021 no site www.gov.br/compras/pt-br.
A abertura da Sessão Pública do Pregão Eletrônico, ocorrerá às 14h00min do dia 04/08/2021,
04/08/2021, no site
www.gov.br/compras/pt-br..
www.gov.br/compras/pt-br

Companhia de Engenharia de
Tráfego - CET
CNPJ nº 47.902.648/0001-17 - NIRE 3530004507-6
AVISO
EXPEDIENTE Nº 1399/18
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/20
OBJETO: FORNECIMENTO COM A INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE
MAQUINÁRIOS PARA RECUPERAÇÃO DE SUPORTES E PLACAS DE SINALIZAÇÃO
VERTICAL E SUPORTES DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
JULGAMENTO: “MENOR PREÇO TOTAL POR ITEM”
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.comprasnet.gov.br.
Os documentos referentes à proposta comercial e anexos (documentos de habilitação) das empresas
interessadas deverão ser encaminhados a partir da disponibilização do sistema até as 09h30 do
dia 29 de julho de 2021, no site www.comprasnet.gov.br. A abertura da Sessão Pública do Pregão
Eletrônico, ocorrerá às 09h30 do dia 29 de julho de 2021, no site www.comprasnet.gov.br.
São Paulo, 02 de julho de 2021
ROBERTO LUCCA MOLIN
Diretor Administrativo e Financeiro

