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LTDA - CNPJ nº 03.101.876/0001-12, cujo objeto é a execução 
de obras de contenção de muro de arrimo, drenagem e outros 
serviços para o Planetário Municipal do Carmo - Professor 
Acácio Riberi, por 60 (sessenta?) dias, contados a partir de 
17/05/2020;

 6027.2020/0003971-6
INTERESSADO: SVMA/CGPABI/DFS
ASSUNTO: Aquisição de anfotericina B 50mg em desoxi-

colato de sódio pó para solução injetável FR-AM, pela ata de 
R.P. Nº 014/2020-SMS.G.

I - No exercício das atribuições a mim conferidas por Lei, 
à vista dos elementos constantes do presente, com fundamen-
to no artigo 15, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, regula-
mentada pelos Decretos nº 7.892/13 e 8.250/14; na Lei Muni-
cipal n.º 13.278/02, regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03 
e no Decreto nº 56.144/15, AUTORIZO a aquisição, pela Ata 
de Registro de Preços nº 014/2020-SMS.G, cuja detentora é a 
empresa CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS 
LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 44.734.671/0001-51, de 25 (vinte 
e cinco) unidades de anfotericina B 50mg em desoxicolato de 
sódio pó para solução injetável FR-AM, pelo valor individual 
de R$ 22,75 (vinte e dois reais e setenta e cinco centavos), e 
total de R$ 568,75 (quinhentos e sessenta e oito reais e seten-
ta e cinco centavos), consoante SEIs 027720990, 028702347 
e 028905511;

II – A presente contratação fica condicionada à verifica-
ção, pela área técnica responsável, da apresentação de todos 
os documentos jurídico-fiscais das empresas elencados na Ins-
trução 02/2019, aprovada pela Resolução 12/2019, do Tribunal 
de Contas do Município de São Paulo, além da apresentação 
da Certidão Negativa de Débitos – CND perante o Município 
de Guarulhos e o Estado de São Paulo, bem como do Certifica-
do de Regularidade do FGTS, atualizados;

III – Satisfeito o item II acima, AUTORIZO a emissão da 
Nota de Empenho a favor da empresa detentora, oneran-
do a dotação orçamentária nº 27.10.18.541.3005.6.651.3.
3.90.30.00.00, de acordo com a Nota de Reserva nº 29.500 
(07/05/2020), acostada sob SEI 028753926, atentando-se à 
documentação comprobatória da regularidade fiscal e obser-
vado o limite orçamentário para o exercício;

IV - Ficam designadas, pelo recebimento do produto, 
como fiscal e suplente, respectivamente, as servidoras Mayra 
Bertolo Rizardi - RF 842.779.8, e Melissa Prosperi Peixoto - RF 
793.289.8;

V – Fica designada como gestora do contrato a servidora 
Juliana Laurito Summa - RF 779.014-7;

 6027.2020/0004278-4
INTERESSADO: SVMA/CGPABI/DFS
ASSUNTO: Aquisição de fita adesiva branca hospitalar 

19mm X 50m, pela ata de R.P. Nº 298/2019-SMS.G.
I - No exercício das atribuições a mim conferidas por Lei, 

à vista dos elementos constantes do presente, com fundamen-
to no artigo 15, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, regula-
mentada pelos Decretos nº 7.892/13 e 8.250/14; na Lei Muni-
cipal n.º 13.278/02, regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03 
e no Decreto nº 56.144/15, AUTORIZO a aquisição, pela Ata 
de Registro de Preços nº 298/2019-SMS.G, cuja detentora é a 
empresa VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA, inscrita sob o 
CNPJ nº 61.610.283/0001-88, de 120 (cento e vinte) unidades 
de fita adesiva branca hospitalar 19mm X 50m, pelo valor 
individual de R$ 2,06 (dois reais e seis centavos), e total de 
R$ 247,20 (duzentos e quarenta e sete reais e vinte centavos), 
consoante SEIs 028097277, 028791296 e 028908160;

II – A presente contratação fica condicionada à verifica-
ção, pela área técnica responsável, da apresentação de todos 
os documentos jurídico-fiscais das empresas elencados na Ins-
trução 02/2019, aprovada pela Resolução 12/2019, do Tribunal 
de Contas do Município de São Paulo, além da apresentação 
da Certidão Negativa de Débitos – CND perante o Município 
de Guarulhos e o Estado de São Paulo, bem como do Certifica-
do de Regularidade do FGTS, atualizados;

III – Satisfeito o item II acima, AUTORIZO a emissão da 
Nota de Empenho a favor da empresa detentora, oneran-
do a dotação orçamentária nº 27.10.18.541.3005.6.651.3.
3.90.30.00.00, de acordo com a Nota de Reserva nº 29.983 
(12/05/2020), acostada sob SEI 028885597, atentando-se à 
documentação comprobatória da regularidade fiscal e obser-
vado o limite orçamentário para o exercício;

IV - Ficam designadas, pelo recebimento do produto, 
como fiscal e suplente, respectivamente, as servidoras Mayra 
Bertolo Rizardi - RF 842.779.8, e Melissa Prosperi Peixoto - RF 
793.289.8;

V – Fica designada como gestora do contrato a servidora 
Juliana Laurito Summa - RF 779.014-7;

afastar a legalidade e legitimidade da decisão do sr. Pregoeiro 
que a inabilitou no item 05.

II. Ainda, em cumprimento do disposto no artigo 4º, inciso 
XXII da Lei Federal nº 10.520/2002, no artigo 3º, inciso VI e 
§ 1º do Decreto nº 46.662/2005 e das disposições contidas 
nos Decretos nº 43.406/2003 e 44.279/2003, HOMOLOGO 
a decisão do sr. Pregoeiro em 028588519 e o procedimento 
licitatório Pregão Eletrônico nº 003/SMT/2020, realizado para 
“Registro de Preços para a prestação de serviços de manu-
tenção do Sistema Cicloviário da Cidade de São Paulo”, que:

a) ADJUDICOU à empresa B & B – Engenharia e Cons-
truções Ltda. , CNPJ nº 03.643.992/0001-63, o item 1, com 
o valor global de 4.402.858,02 (quatro milhões, quatrocentos 
e dois mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e dois centavos);

b) DECLAROU VENCEDORA, ADJUDICANDO à em-
presa Shop Signs Obras e Serviços Ltda. , CNPJ nº 
02.120.261/0001-70, o item 2, com o valor global de R$ 
3.849.992,13 (três milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, 
novecentos e noventa e dois reais e treze centavos);

c) ADJUDICOU à empresa Florestana Paisagismo, 
Construções e Serviços Ltda. , CNPJ nº 53.591.103/0001-
30, o item 3, com o valor global de R$ 7.726.986,97 (sete 
milhões, setecentos e vinte e seis mil, novecentos e oitenta e 
seis reais e noventa e sete centavos);

d) DECLAROU VENCEDORA, ADJUDICANDO à em-
presa Shop Signs Obras e Serviços Ltda. , CNPJ nº 
02.120.261/0001-70, o item 4, com o valor global de R$ 
4.199.999,22 (quatro milhões, cento e noventa e nove mil, 
novecentos e noventa e nove reais e vinte e dois centavos);

e) DECLAROU FRACASSADO o item 5.

 VERDE E MEIO AMBIENTE
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 6027.2020/0004556-2
INTERESSADO: SVMA/CAF/DCF
ASSUNTO: Aquisição de álcool em gel 70%.
I – À vista dos elementos do presente processo, em 

especial da informação sob SEI 028919176, RERRATIFICO o 
Despacho exarado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, 
em 12/05/2020, página 60, nos seguintes termos:

I.a – Onde constou: “(...)onerando a dotação orçamen-
tária nº 27.10.18.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00, con-
soante Nota de Reserva nº 28.741 (05/05/2020), sob SEI 
028640580(...)”

I.b – Passa a constar: “(...)onerando a dotação orça-
mentária nº 27.10.18.541.3005.2.704?.3.3.90.30.00.00, con-
soante Nota de Reserva nº 30.058 (13/05/2020), sob SEI 
028918818(...)”

II – Os demais itens ficam ratificados;
 6027.2019/0002562-4
INTERESSADO: SVMA/CAF
ASSUNTO: Contrato 025/SVMA/2019. Prorrogação contra-

tual por 12 (doze) meses.
I - No exercício das atribuições a mim conferidas por Lei, 

à vista dos elementos constantes do presente; com fundamen-
to nos dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93, e da Lei Muni-
cipal nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03, 
AUTORIZO a prorrogação do Contrato nº 025/SVMA/2019, 
celebrado com a pessoa jurídica de direito privado AGÊNCIA 
AEROTUR LTDA – CNPJ nº 08.030.124/0001-21, cujo objeto é 
a prestação de serviços de gerenciamento de passagens aére-
as para atender a demanda das unidades desta Pasta, por 12 
(doze) meses, a partir de 20 de julho de 2020, pelo valor anual 
estimado de R$ 68.000,85 (sessenta e oito mil reais e oitenta 
e cinco centavos);

 6027.2019/0001336-7
INTERESSADO: SVMA/CGPABI/DIPO – Divisão de Implan-

tação, Projetos e Obras
ASSUNTO: Contrato nº 056/SVMA/2019. Execução de 

obras de contenção de muro de arrimo, drenagem e outros 
serviços para o Planetário Municipal do Carmo - Professor 
Acácio Riberi. Prorrogação contratual por 60 (sessenta) dias.

I - No exercício das atribuições a mim conferidas por Lei, 
à vista dos elementos constantes do presente, em especial a 
manifestação da empresa sob SEI 028834356, a manifestação 
da área técnica (028870197), e a manifestação da Assessoria 
Jurídica (028901547); com fundamento no inciso II, § 1º, do 
artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93, na Lei Municipal nº 
13.278/02, regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03, e no 
Decreto Municipal nº 59.283/20, AUTORIZO a prorrogação do 
prazo de vigência do Contrato nº 056/SVMA/2019, celebrado 
com a pessoa jurídica de direito privado DB CONSTRUÇÕES 

do Termo de Referência, Anexo - I do Edital e respectivos 
anexos. As propostas formuladas deverão ser enviadas por 
meio eletrônico disponível no endereço www.bec.sp.gov.br, 
na opção Pregão - Entregar Proposta, a partir da divulgação 
do Edital, até a data e horário da abertura da sessão pública 
que será procedida pela  CPL–1, também no mesmo endereço 
eletrônico, prevista para o dia  28/05/2020 às 10:00 horas , 
através da  OC Nº 801018801002020OC00007 . O Edital e 
seus anexos estarão disponíveis na internet através dos sites 
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br e https://www.
bec.sp.gov.br ou poderão ser adquiridos pelas interessadas no 
endereço acima, no horário das 09h00 às 16h00, até o último 
dia útil que anteceder a abertura, mediante o recolhimento 
aos cofres públicos da importância de R$ 0,23 (vinte e três 
centavos) por folha, por meio da DAMSP que será fornecida 
pela Supervisão de Licitação e Compras-SLC.

 COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO.
 A SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNO-

LOGIA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
comunica aos interessados que acha-se aberta à licitação 
na modalidade  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/SMIT/2020 
– Processo nº 6023.2020/0000240-3 , do tipo  MENOR 
PREÇO TOTAL ANUAL , promovido para contratação de 
empresa especializada na Prestação de Serviços de 
Outsourcing de Impressão, com fornecimento de 145 
multifuncionais, incluindo instalação, suporte técnico e 
manutenção on-site e insumos, para atendimento dos 
Telecentros e da rede Fab LAB Livre SP, da Coordena-
doria de Inclusão Digital da Secretaria Municipal de 
Inovação e Tecnologia – SMIT , conforme especificações e 
quantitativos estabelecidos no Edital. As propostas formula-
das deverão ser enviadas por meio eletrônico disponível no 
endereço www.bec.sp.gov.br, na opção Pregão Eletrônico - 
Entregar Proposta, a partir da divulgação do Edital, até a data 
e horário da abertura da sessão pública que será procedida 
pela CPL - 1, também no mesmo endereço eletrônico, através 
da OC n°: 801018801002020OC000012 - 01/06/2020 às 
10:00, . O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos pelas 
interessadas no horário das 08h00 às 17h00, até o último dia 
útil que anteceder a abertura, mediante o recolhimento aos 
cofres públicos da importância de R$ 0,20 (vinte centavos) por 
folha, por meio da DAMSP que será fornecida pela Supervisão 
de Compras e Contratos - SLC, na Rua Líbero Badaró, 425 - 
34º andar, Centro - São Paulo/SP, ou através da Internet pelos 
sites http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br e https://
www.bec.sp.gov.br

 MOBILIDADE E TRANSPORTES
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 INTERESSADOS: MOOVIT DO BRASIL TECNO-
LOGIA LTDA - EPP E TORONTO S/A - DESENVOL-
VIMENTO E PARTICIPAÇÕES

PROCESSO SEI N° 6020.2020/0003548-8
ASSUNTO: Termo de Parceria com objetivo de realizar 

ações destinadas à viabilização e promoção do Maio Amarelo 
2020.

I. À vista dos elementos de convicção que integram o 
presente, em especial a manifestação da SPTRANS e da Asses-
soria Jurídica desta Secretaria, as quais acolho, AUTORIZO a 
celebração de Termo de Parceria com as empresas MOOVIT 
DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - EPP, inscrita no CNPJ 
sob o nº 28.062.261/0001-55, e TORONTO S/A – DESEN-
VOLVIMENTO E PARTICIPAÇÕES, inscrita no CNPJ sob o nº 
31.485.344/0001-61, atendidas as disposições contidas no 
Decreto nº 58.102/18, com a finalidade de promover o “Movi-
mento Maio Amarelo” para o ano de 2020, destinado desen-
volver ações educativas e de conscientização da população 
para a redução de acidentes no trânsito, através do envio de 
mensagens aos usuários dos aplicativos MOOVIT e QUICKO, 
relativas às ações da Secretaria Municipal de Mobilidade e 
Transporte e São Paulo Transporte S/A – SPTRANS, no contexto 
da pandemia do COVID-19.

II.  Aprovo a minuta do Termo de Parceria, que será cele-
brado a título precário e gratuito.

 INTERESSADA: SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVI-
MENTAÇÃO S/A

Processo SEI n° 6020.2019/0011007-0
Assunto:  Contrato n. 109/19-SMT – SOEBE CONSTRU-

ÇÃO E PAVIMENTAÇÃO S/A – Prestação de serviços de conser-
vação e manutenção da rede cicloviária e demais serviços per-
tinentes – 2º Termo de Aditamento – Prorrogação da vigência.

I.  Diante dos elementos de convicção que integram o 
presente processo, em especial a manifestação da Asses-
soria Jurídica deste Gabinete, que acolho, AUTORIZO, com 
fundamento no artigo 57, §1º, incisos III e V da Lei Federal 
nº 8.666/93, a celebração do 2º Termo de Aditamento ao 
Contrato nº 109/19-SMT,  firmado com a empresa SOEBE 
CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO S/A., inscrita no CNPJ nº 
43.677.822/0001-14, tendo por objeto a prestação de serviços 
de conservação e manutenção da rede cicloviária e demais 
serviços pertinentes, para a prorrogação do prazo de vigência 
do contrato por mais 36 (trinta e seis) dias, a partir de 15 de 
maio de 2020, conforme justificativas anexadas aos autos.

II. APROVO  a minuta do 2º Termo de Aditamento inseri-
da no presente processo administrativo.

 INTERESSADO: SMT
ASSUNTO: Registro de Preços para prestação de ser-

viços de manutenção do Sistema Cicloviário da Cidade 
de São Paulo

DESPACHO
I. À vista dos elementos de convicção que instruem o 

presente, notadamente a manifestação da Assessoria Jurídica, 
que acolho e adoto como razão de decidir, e com fundamento 
no art. 4º, inc. XXI da Lei Federal nº 10.520/02, no art. 3º, inc. 
VI do Decreto Municipal nº 46.662/05 e nas disposições conti-
das no Decreto Municipal nº 43.406/03, DELIBERO: 

a) CONHECER, por tempestivos, o recurso administrativo 
interposto pela empresa B & B – ENGENHARIA E CONSTRU-
ÇÕES LTDA. , CNPJ nº 03.643.992/0001-63, e, no mérito, 
NEGO-LHE PROVIMENTO, tendo em vista que a recorrente 
não apresentou argumentos capazes de afastar a legalidade 
e legitimidade da decisão do sr. Pregoeiro que, em cumpri-
mento ao disposto no art. 4º, incisos X e XIII da Lei Federal 
nº 10.520/02, a inabilitou e declarou vencedora do item 02 
do certame a empresa Shop Signs Obras e Serviços Ltda. , 
CNPJ nº 02.120.261/0001-70;

b) CONHECER, por tempestivos, o recurso administrativo 
interposto pela empresa MC Engenharia e Construções 
Ltda. , CNPJ nº 71.654.446/0001-88, e, no mérito, NEGO-
-LHE PROVIMENTO, tendo em vista que a recorrente não 
apresentou argumentos capazes de afastar a legalidade e 
legitimidade da decisão do sr. Pregoeiro que, em cumprimen-
to ao disposto no art. 4º, incisos X e XIII da Lei Federal nº 
10.520/02, a inabilitou e declarou vencedora do item 04 do 
certame a empresa Shop Signs Obras e Serviços Ltda. , 
CNPJ nº 02.120.261/0001-70;

c) CONHECER, por tempestivos, o recurso administrativo 
interposto pela empresa B & B – ENGENHARIA E CONS-
TRUÇÕES LTDA. , CNPJ nº 03.643.992/0001-63, tendo em 
vista que a recorrente não apresentou argumentos capazes de 

 AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico n°: 151/2020 – Processo nº 

6110.2020/0002309-8
Acha-se aberta a licitação na modalidade PREGÃO ELE-

TRÔNICO para AQUISIÇÃO DE FENOTEROL BROMIDRATO 
5 mg/ml 20 ml SOLUÇÃO ORAL PARA UNIDADES DA AU-
TARQUIA HOSPITLAR MUNICIPAL.A abertura/realização da 
sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 09h00 do dia 
01 de Junho de 2020, pelo endereço www.comprasnet.gov.
br, a cargo da Comissão de Licitações da Autarquia Hospitalar 
Municipal.

DOCUMENTAÇÃO
Os documentos referentes às propostas comerciais e 

anexos, das empresas interessadas, deverão ser encaminhados 
a partir da disponibilização do sistema, www.comprasnet.gov.
br, até a data de abertura, conforme especificado no edital.

RETIRADA DO EDITAL
O Edital está disponível para consulta ou retirada no site: 

http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, www.compras-
net.gov.br ou no Núcleo de Licitações da Autarquia, na Rua 
Frei Caneca, nº 1398/1402 – 5º andar – Consolação – São 
Paulo/SP – CEP 01307-002, no horário das 09h00 às 16h00, 
retirada do edital mediante apresentação de comprovante de 
depósito bancário no valor de R$ 0,20 (vinte centavos) por 
folha, em nome da Autarquia Hospitalar Municipal – Conta 
Corrente: 18.113-7 – Agência: 1897-X (Banco do Brasil).

 SERVIÇO FUNERÁRIO
 GABINETE DO SUPERINTENDENTE

 RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

RESUMO DO TERMO ADITIVO – LEIA COMO 
SEGUE E NÃO COMO CONSTOU

PROCESSO SEI 6410.2016/0000125-0-Resumo do 
Termo de Aditamento nº 04 ao Termo de Contrato nº 27/
SFMSP/2016. OBJETO: Contratação de serviços de planeja-
mento, produção, execução e fiscalização de eventos diversos 
do SFMSP. CONTRATADA: SÃO PAULO TURISMO S/A – CNPJ 
62.002.886/0001-60. Prorrogação do prazo de vigência. Fica 
prorrogado o Termo de Contrato por mais 12 (doze) meses, 
a partir de 04/05/2020. DATA DA ASSINATURA: 04/05/2020. 
VALOR ESTIMATIVO TOTAL: R$ 153.726,64.

 INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
 GABINETE DO SECRETÁRIO

  6023.2019/0000755-1 – EXTRATO DO TERMO DE 
ADITAMENTO N° 01 AO CONTRATO N° 38/SMIT/2019 
- CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO 
E TECNOLOGIA – SMIT.CONTRATADA: ESPERANÇA 
SERVIÇOS EIRELI – EPP CNPJ Nº 51.265.841/0001-61.OBJETO 
CONTRATUAL:  Contratação de empresa especializada em 
prestação de serviços continuados de atendimento ao Cidadão 
através de postos de trabalho/dia e apoio administrativo para 
atendimento das unidades Butantã do Programa Descomplica 
SP da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (SMIT), 
conforme especificações constantes do Termo de Referência, 
Anexo I do Edital e seus anexos.OBJETO DESTE TERMO: (I) 
Prorrogação contratual por mais 12 meses (II) Alteração do 
índice de reajuste.VALOR DESTE TERMO:  R$ 536.439,60.
NOTA DE EMPENHO:  42.258/2020.

 COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO.
A SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TEC-

NOLOGIA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO 
PAULO comunica aos interessados que acha-se aberta à 
licitação na modalidade  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/
SMIT/2020 – Processo nº 6023.2020/0000808-8 , do tipo  
MENOR PREÇO TOTAL GLOBAL POR ITEM , promovido 
para a aquisição de  Equipamentos de Proteção contra 
contaminação viral, destinados a atender o Programa 
Descomplica SP , conforme especificações e quantitativos 
estabelecidos no Edital. As propostas formuladas deverão ser 
enviadas por meio eletrônico disponível no endereço www.
bec.sp.gov.br, na opção Pregão Eletrônico - Entregar Propos-
ta, a partir da divulgação do Edital, até a data e horário da 
abertura da sessão pública que será procedida pela CPL - 1, 
também no mesmo endereço eletrônico, através da OC n°: 
801018801002020OC000011 21/05/2020 às 10:00, . O 
Edital e seus anexos poderão ser adquiridos pelas interessa-
das no horário das 08h00 às 17h00, até o último dia útil que 
anteceder a abertura, mediante o recolhimento aos cofres 
públicos da importância de R$ 0,20 (vinte centavos) por folha, 
por meio da DAMSP que será fornecida pela Supervisão de 
Compras e Contratos - SLC, na Rua Líbero Badaró, 425 - 34º 
andar, Centro - São Paulo/SP, ou através da Internet pelos sites 
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br e https://www.
bec.sp.gov.br

 COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNO-

LOGIA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 
sediada na Rua Libero Badaró, 425, 34º andar - Centro - São 
Paulo –SP - CEP 01009-000, comunica aos interessados que 
acha-se aberta a licitação na modalidade  PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 06/SMIT/2020 – Processo Eletrônico nº 
6023.2020/0000602-6 , do tipo  MENOR PREÇO TOTAL 
GLOBAL , promovido para  Aquisição de 07 (sete) licenças 
perpétuas de software do Microsoft Project 2019 ou 
versão mais recente  para atendimento das Coordenado-
rias da Secretaria Municipal de inovação e Tecnologia/SMIT, 
conforme as especificações técnicas constantes do Termo de 
Referência, Anexo - I do Edital e respectivos anexos. As pro-
postas formuladas deverão ser enviadas por meio eletrônico 
disponível no endereço www.bec.sp.gov.br, na opção Pregão - 
Entregar Proposta, a partir da divulgação do Edital, até a data 
e horário da abertura da sessão pública que será procedida 
pela  CPL–1, também no mesmo endereço eletrônico, prevista 
para o dia  29/05/2020 às 10:00 horas , através da  OC 
Nº 801018801002020OC00009 . O Edital e seus anexos 
estarão disponíveis na internet através dos sites http://e-ne-
gocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br e https://www.bec.sp.gov.
br ou poderão ser adquiridos pelas interessadas no endereço 
acima, no horário das 09h00 às 16h00, até o último dia útil 
que anteceder a abertura, mediante o recolhimento aos cofres 
públicos da importância de R$ 0,23 (vinte e três centavos) por 
folha, por meio da DAMSP que será fornecida pela Supervisão 
de Licitação e Compras-SLC.

  COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
 A SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNO-

LOGIA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 
sediada na Rua Libero Badaró, 425, 34º andar - Centro - São 
Paulo –SP - CEP 01009-000, comunica aos interessados que 
acha-se aberta a licitação na modalidade  PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 05/SMIT/2020 – Processo Eletrônico nº 
6023.2020/0000669-7 , do tipo  MENOR PREÇO UNITÁRIO 
POR ITEM , promovido para  Registro de Preços  para 
Prestação de Serviços de  Confecção e Fixação de Placas 
indicativas do programa WiFi Livre SP , da Secretaria 
Municipal de inovação e Tecnologia/SMIT, conforme as es-
pecificações técnicas e condições dos serviços constantes 

 ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO
Pregão Eletrônico nº : 004/SVMA/2020
Processo nº : 6027.2019/0011295-0
Objeto : Fornecimento de carimbos, de almofadas e tinta específica para carimbo automático, conforme especificações 

constantes do Anexo II deste Edital.
Às 10:00:14 horas do dia 12 de Maio de 2020, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade e respectivo(s) membro(s) da 

equipe de apoio, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe, relativo à oferta de compra - OC: 
801020801002020OC00004. 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: AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA ESCRITORIOS, AGRUPAMENTO DE ITENS, PREGAO ELETRONICO, LOTE 

- 1, (DESCRICAO DETALHADA, VIDE EDITAL)
Quantidade / Unidade de Fornecimento: 1 / VIDE EDITAL
Menor Valor: 12.000,0000
CNPJ/CPF - Vencedor: 24878009000168 - WAC COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Propostas Entregues: 1
Desistência de Propostas: 0
Propostas Restantes: 1
Propostas Classificadas: 1
Resultado do Item: Adjudicado
Justificativa: CUMPRIDAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, ADJUDICAMOS.
Propostas

Licitante Ordem Marca Valor Data/Hora Situação Justificativa
WAC COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1 Nykon 15.000,0000 11/05/2020 00:00 Classificada classifico o item

Desistência
Não houve desistência.
Lances Ofertados
Não houve lances.
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 nº 123, de 14 de dezembro 

de 2006.
Negociação

Licitante Valor Data/Hora Situação
WAC COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12.000,0000 12/05/2020 10:17:14 Válido e confirmado

Análise da Aceitabilidade do Preço
Licitante Origem Valor Data/Hora Preço Justificativa
WAC COMERCIO E SERVICOS EIRELI Negociação 12.000,0000 12/05/2020 10:31 Aceitável Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial

Habilitação
Licitante Data/Hora Habilitação Justificativa
WAC COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/05/2020 14:17 Habilitado Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital.

ITEM 2
Descrição: AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA ESCRITORIOS, AGRUPAMENTO DE ITENS, PREGAO ELETRONICO, LOTE - 2, 

(DESCRICAO DETALHADA, VIDE EDITAL)
Quantidade / Unidade de Fornecimento: 1 / VIDE EDITAL
Menor Valor: 3.497,0000

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
sexta-feira, 15 de maio de 2020 às 01:17:28.


