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FOR0101
Pregoeiro Sr. Pregoeiro, pedimos que desconsidere o últi-

mo valor lançado de R$ 7.835,00, correto seria R$ 17.835,00; 
ou seja, muito acima de seu referencial. Pedimos escusas pelo 
transtorno, mas infelizmente é o menor preço que podemos 
praticar.

27/02/2018
14:35:30
Pregoeiro
TODOS
FOR0101 De qualquer agradecemos o empenho e dedica-

ção de vossa empresa, grato 27/02/2018
14:36:39
Pregoeiro
FOR0101 (VALOR NÃO ACEITO - ITEM 1) R$ 7.835,0000 

Justificativa: Considero o preço ofertado de R$ 17.835,00 (...) 
não aceitável mediante consulta do preço referencial. 
27/02/2018

14:38:10
Sistema BEC/SP
TODOS
Item 1 'Fracassado', pois todos os preços foram conside-

rados como Não Aceitáveis. 27/02/2018
14:38:10
Sistema BEC/SP
TODOS

Não houve Licitante(s) vencedor(es). 27/02/2018
14:38:43
Sistema BEC/SP - TODOS - Etapa de Habilitação encerrada 

e fase de Manifestação de Intenção de Recurso iniciada. - 
27/02/2018

14:38:43
Sistema TODOS A partir deste horário, qualquer 

licitante poderá interpor recurso, 
imediata e

27/02/2018 BEC/SP moti-
vadamente, nesta sessão 
pública.

14:38:43

P r e g o -
eiro

TODOS TODOS; Srs. Licitantes, nos termos 
do subitem 12.1. informamos que 
aguardaremos mais

27/02/2018 30 (trinta) 
minutos para eventuais 
interposições de recursos.

14:39:42

Sistema TODOS Decorrido o prazo para manifes-
tação de recurso, não houve in-
terposição.

27/02/2018 BEC/SP 15:13:15

Sistema TODOS Informativo: Elaboração da Ata 27/02/2018
BEC/SP 15:13:21

Pregoeiro TODOS Sessão pública encerrada. 27/02/2018
15:23:27
Sessão Pública Suspensa
Às 11:27:31h do dia 26 de fevereiro de 2018, foi suspensa 

a sessão pública, em virtude de Senhores Licitantes, SUSPEN-
DEREMOS a presente sessão para aguardar a estabilidade do 
sistema, retornaremos as 14 hs. grato.

Às 14:02:54h do dia 26 de fevereiro de 2018, reuniram-se 
o Pregoeiro deste órgão/entidade e respectivos membros da 
equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos 
ao pregão nº 801020801002018OC00003.

Às 15:43:09h do dia 26 de fevereiro de 2018, foi suspensa 
a sessão pública, em virtude de Senhores Licitantes, suspende-
remos a sessão para fins de análise dos documentos apresen-
tados. a Sessão será reaberta as 11:30 hs do dia 27/02/2018.

Às 11:30:59h do dia 27 de fevereiro de 2018, reuniram-se 
o Pregoeiro deste órgão/entidade e respectivos membros da 
equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos 
ao pregão nº 801020801002018OC00003.

Às 13:24:35h do dia 27 de fevereiro de 2018, foi suspensa 
a sessão pública, em virtude de Senhores Licitantes, suspen-
deremos a sessão para fins de análise de nova oferta pelo 
fornecedor. a Sessão será reaberta as 14:30 hs.. Às 14:31:44h 
do dia 27 de fevereiro de 2018, reuniram-se o Pregoeiro deste 
órgão/entidade e respectivos membros da equipe de apoio 
para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregão nº 
801020801002018OC00003.

Encerramento realizado.
Considerações finais: Senhores Licitantes, decorrido o 

prazo para manifestação de recurso, e considerando que não 
houve interposição, o presente certame deverá ser declarado 
'Fracassado', pois todos os preços foram considerados como 
Não Aceitáveis tendo em vista a pesquisa de mercado encar-
tada nos autos. Após a publicação desta Ata, o presente será 
submetido à autoridade competente desta SVMA para fins de 
homologação do certame.

Data: 27/02/2018 às 15:22:56
 2017-0.167.204-5
INTERESSADO: SVMA
Assunto: Termo de Cooperação visando, carta de Intenção 

para realização de doação de fotografias de toda a estrutura 
dos Parques em toda a Cidade de São Paulo pelo período de 6 
meses – Empresa Joga Serviços Esportivos.

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006 /
SVMA/2018

A SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E MEIO AMBIENTE 
– SVMA da Prefeitura Municipal de São Paulo, considerando 
a proposta protocolada nesta Pasta pela Joga Serviços Es-
portivos, para a doação de Fotografias de toda estrutura dos 
parques com quadras poliesportivas de responsabilidade da 
secretaria em toda a Cidade de São Paulo, TORNA PÚBLICO, 
para conhecimento de quantos possam se interessar, que re-
ceberá propostas para o mesmo objeto, conforme autorizado 
pelos decretos municipais 40.384/2001 de 03 de abril de 2001 
e 52.062 de 30 de dezembro de 2010.

Os interessados deverão entregar os seguintes docu-
mentos no Setor de Protocolo da SVMA, localizado à Rua do 
Paraíso, 387, térreo, das 09:00 às 16:00: (i) Carta de intenção 
indicando o que será doado, ou seja, a definição mais especí-
fica possível do bem ou serviço a ser doado. (especialmente 
no caso de serviços, caso necessário, pode-se apresentar 
outros documentos pertinentes que auxiliem o entendimento 
do escopo da doação); (ii) A proposta de contrapartida visual, 
se houver; se pessoa jurídica: (iii) Cópia do registro comercial, 
certidão simplificada expedida pela Junta Comercial do Esta-
do, ato constitutivo e alterações subsequentes ou decreto de 
autorização para funcionamento, conforme o caso (autentica-
da); (iv) Cópia da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas – CNPJ (simples); se pessoa física: (iii) Cópia de Do-
cumento de Identidade; (iv) Cópia de Inscrição no Cadastro de 
Pessoas Físicas – CPF; (v) Cópia de comprovante de residência.

O prazo para entrega dos documentos é 05/03/2018 até 
às 16:00 horas.

Para maiores informações e acesso às minutas-padrão 
dos documentos necessários, acessar o sítio eletrônico http://
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/. 
Em caso de dúvidas não sanadas por meio de consulta ao 
sítio, pode-se entrar em contato pelo e-mail doacaosvma@
prefeitura.sp.gov.br.

 SEI 6027.2017/0000634-0
SVMA/DEPAVE - Prestação de serviços de Vigilância e Se-

gurança Patrimonial Desarmada, para os Parques Municipais 
que integram o Grupo Nordeste

I - No uso das atribuições a mim conferidas, em especial a 
manifestação de DEPAVE-5 sob nº 6706375 e a concordância 
da empresa sob nº 6706231, AUTORIZO a formalização de 
aditamento ao Contrato nº 002/SVMA/2015, celebrado com 
a empresa ATENTO SÃO PAULO SERVIÇOS DE SEGURANAÇA 
PATRIMONIAL, inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.069.276/0001-
02, para efetuar a transferência de postos de vigilância pa-

12:19:14
Pregoeiro
FOR0101 FOR0101 Favor rever as suas margens, 

o valor ofertado está muito acima da nossa referência 
27/02/2018

12:20:46
FOR0101
Pregoeiro
Teria uma idéia (e/ou seria possível) nos informar a média 

em % que estamos acima? 27/02/2018
12:24:26
Pregoeiro
TODOS FOR0101 A proposta da primeira classificada era 

de R$ 5.700,00 (...) que foi inabilitada em razão do atestado 
de capacidade técnica 27/02/2018

12:26:50
FOR0101
Pregoeiro Com relação ao preço do primeiro licitante, não 

conseguimos atender, tendo em vista que nem concorremos 
com o mesmo, sendo assim, seria interessante saber o que, 
além do valor dele, seria aceitável.

27/02/2018
12:31:32
Pregoeiro

TODOS FOR0101 Dentro das suas margens e de acordo 
com o seu fornecedor peço uma nova oferta para que possa-
mos avaliar, grato 27/02/2018

12:33:09
FOR0101
Pregoeiro

Irei checar junto ao nosso distribuidor. 27/02/2018
12:35:25
Pregoeiro
TODOS

Perfeito, no aguardo 27/02/2018
12:36:30
Pregoeiro
FOR0101

FOR0101 Qual a sua oferta? 27/02/2018
12:50:24
FOR0101
Pregoeiro
Estou aguardando uma resposta do distribuidor, peço 

aguardar mais um pouco. 27/02/2018
12:51:08
Pregoeiro
FOR0101
FOR0101 Aguardando 27/02/2018
12:53:28
Pregoeiro
TODOS FOR0101 O valor ofertado de R$ 24.900,00 (...) 

está muito acima da nossa referê ncia como dito anteriormen-
te. Essa é a última oferta? 27/02/2018

13:00:06
FOR0101
Pregoeiro
Esse valor eu coloquei mesmo sem a resposta do distri-

buidor 27/02/2018
13:00:38
FOR0101

Pregoeiro Estou negociando mais. O grande problema é 
que temos de ter uma média para a negociação. Isso também 
ele está nos pedi 27/02/2018

13:01:12
Pregoeiro
TODOS
FOR0101 O nosso limite de pesquisa é de R$7.000,00 

(sete mil reais) 27/02/2018
13:02:27
FOR0101 Pregoeiro Ok 27/02/2018
Pregoeiro
FOR0101
FOR0101 peço uma oferta entre R$ 6.500,00 e 

R$7.000,00, pode lançar uma oferta? 13:04:38
27/02/2018
13:08:38
FOR0101
Pregoeiro Com o valor referencial estamos buscando uma 

negociação definitiva com nosso fornecedor Sr. Pregoeiro, um 
instante por favor... 27/02/2018

13:10:02
FOR0101
Pregoeiro Conseguimos reduzir nosso preço para R$ 

7.835,00 (já lançado), podemos fechar nesse valor? 
27/02/2018

13:20:00
Pregoeiro
TODOS
FOR0101 Agradecemos o valor ofertado, no entanto o 

nosso limite é de R$7.000,00 (...) 27/02/2018
13:21:50
Pregoeiro
TODOS
FOR0101 Pretendemos suspender a sessão até as 14:30, 

para fins de vossa avaliação. 27/02/2018
13:22:46
FOR0101
Pregoeiro

De acordo, tentaremos viabilizar o fornecimento. 27/02/2018
13:23:49
Pregoeiro
TODOS

Sessão pública suspensa em 27/02/2018 13:24:35. 27/02/2018
13:24:35
Pregoeiro
TODOS Motivo: Senhores Licitantes, suspenderemos a 

sessão para fins de análise de nova oferta pelo fornecedor. a 
Sessão será reaberta as 14:30 hs. 27/02/2018

13:24:35
Pregoeiro
TODOS

Reativação prevista para 27/02/2018 14:30:00 27/02/2018
13:24:35
Sistema BEC/SP
TODOS

Informativo: AGUARDANDO REATIVAÇÃO DO PREGÃO 27/02/2018
14:30:12
Pregoeiro
TODOS

Sessão Pública reativada. 27/02/2018
14:31:45
Pregoeiro
TODOS

Sessão Pública reativada. 27/02/2018
14:31:45
Pregoeiro
TODOS

Boa Tarde a todos 27/02/2018
14:32:11
Pregoeiro
FOR0101

FOR0101 Senhor Licitante, qual a sua oferta? 27/02/2018
14:33:19

FOR0152 FOR 0152 Embasado no subitem 11.2.1, solici-
tamos enviar de imediato, preferentemente via Sistema BEC, 
os documentos pertinentes à habilitação, quais sejam aqueles 
elencados no item 11.6, conforme ali discriminados. Com BRE-
VIDADE!!

26/02/2018
14:29:55
FOR0152
Pregoeiro

Estamos enviando 26/02/2018
14:31:02
Pregoeiro
FOR0152
FOR0152 Senhor licitante, aguardando o envio dos docu-

mentos de habilitação - 26/02/2018
14:44:36
Pregoeiro
FOR0152 FOR0152 Favor confirmar o envio de todos os 

documentos de habilitação e enviar uma via do Contrato 
129/2013, referente ao Atestado de Capacidade Técnica apre-
sentado 26/02/2018

15:20:09
FOR0152
Pregoeiro

Documentos enviados 26/02/2018
15:33:37
Pregoeiro
TODOS Senhores Licitantes, suspenderemos a ses-

são para fins de análise dos documentos apresentados. 
a Sessão será reaberta as 11:30 hs do dia 27/02/2018 
26/02/2018

15:42:30
Pregoeiro
TODOS

Sessão pública suspensa em 26/02/2018 15:43:09. 26/02/2018
15:43:09
Pregoeiro
TODOS Motivo: Senhores Licitantes, suspenderemos a ses-

são para fins de análise dos documentos apresentados. a Ses-
são será reaberta as 11:30 hs do dia 27/02/2018 26/02/2018

15:43:09
Pregoeiro
TODOS

Reativação prevista para 27/02/2018 11:30:00 26/02/2018
15:43:09
Sistema BEC/SP
TODOS

Informativo: AGUARDANDO REATIVAÇÃO DO PREGÃO 27/02/2018
11:30:08
Pregoeiro
TODOS

Sessão Pública reativada. 27/02/2018
11:30:59
Pregoeiro
TODOS

Sessão Pública reativada. 27/02/2018
11:30:59
Pregoeiro
TODOS

Bom dia a todos 27/02/2018
11:31:36
FOR0152
Pregoeiro

Bom dia 27/02/2018
11:31:46
Pregoeiro
FOR0152
FOR0152 Favor confirmar a conclusão do envio dos docu-

mentos de habilitação 27/02/2018
11:32:30
FOR0152
Pregoeiro

Todos os documentos solicitados foram enviados. 27/02/2018
11:34:20
Pregoeiro
FOR0152

FOR0152 OK 27/02/2018
11:34:59
Pregoeiro
FOR0152 FOR0152 Sr licitante, vossa proposta está sen-

do INABILITADA nos termos do subitem 11.9.1, vez que o 
documento apresentado NÃO atende a exigência prevista no 
subitem

11.6.4 “A”, ou seja, o Atestado/certidão de capacidade 
técnico-operacional, em nome da licitante, fornecido por pes-
soa jurídica de direito público NÃO comprova o fornecimento 
anterior pertinente e compatível com o objeto desta licitação, 
estando, PORTANTO, a documentação de habilitação da lici-
tante vencedora em desacordo com as exigências do Edital, 
MOTIVO PELO QUAL será inabilitada.

27/02/2018
11:38:57
Pregoeiro
TODOS O Licitante klm ltda me foi inabilitado. Será feita 

uma nova negociação com o licitante seguinte, se houver.
Justificativa: Documentação do licitante relativa à habili-

tação não encontra-se de acordo com as exigências contidas 
no edital, vez que o documento apresentado NÃO atende a 
exigência prevista no subitem 11.6.4 “A”, ou seja, o Atestado/
certidão de capacidade técnico-operacional, em nome da 
licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público NÃO 
comprova o fornecimento anterior pertinente e compatível 
com o objeto desta licitação, estando, PORTANTO, a documen-
tação de habilitação da licitante vencedora

27/02/2018
11:45:13
FOR0152 - Pregoeiro - Sr. o objeto é compativel com o 

item licitado - 27/02/2018
Pregoeiro
TODOS
FOR0152 Senhor Licitante, o Atestado apresentado refere-

-se a prestação de serviços e NÃO comprova e contempla o 
fornecimento anterior pertinente e compatível com o objeto li-
citado, ou seja, o fornecimento de Modulo Controlador Power 
Command. 11:45:17

27/02/2018
11:48:35
Pregoeiro
FOR0101 FOR0101 Senhor Licitante, estamos na fase de 

negociação de preços, solicitamos o envio de novo lance para 
prosseguirmos o certame 27/02/2018

11:49:46
Pregoeiro
FOR0101

FOR0101 Senhor Licitante, qual a sua oferta? 27/02/2018
11:58:04
FOR0101
Pregoeiro

Um minuto 27/02/2018
12:13:36
FOR0101
Pregoeiro

Favor verificar se o valor atende. 27/02/2018

Sistema BEC/SP
TODOS

Etapa de negociação encerrada e etapa de aceitabilidade iniciada. 10:41:22
26/02/2018
10:42:03
Sistema BEC/SP
TODOS Senhores l icitantes, neste momento, o(s) 

detentor(es) da(s) melhor(es) oferta(s) deverá(ão) enviar pla-
nilha e demais documentos que compõem a proposta, com os 
valores atualizados.

Atenção! O sistema permite o envio de apenas um arqui-
vo, clicando no botão Enviar Anexo.

26/02/2018
10:42:03
Pregoeiro
FOR0152 Senhor Licitante, solicitamos enviar em um 

UNICO ARQUIVO a proposta de preço ATUALIZADA, conforme 
modelo do Anexo II, com o valor do preço final alcançado, 
acompanhada do Catálogo do Produto.

26/02/2018
10:43:26
FOR0152
Pregoeiro

ok estou providenciando 26/02/2018
10:44:37
Pregoeiro
FOR0152 Senhor Licitante, aguardando o envio do ar-

quivo com os documentos licitatórios para prosseguirmos 
26/02/2018

10:54:39
FOR0152
Pregoeiro

Sr. poderá ser no timbrado e assinado ? 26/02/2018
10:59:40
Pregoeiro
FOR0152

Sim 26/02/2018
11:00:16
FOR0152
Pregoeiro

ok sr mais alguns instantes estamos providenciando 26/02/2018
11:04:47
Pregoeiro
FOR0152

Senhor Licitante, peço o envio com PRIORIDADE 26/02/2018
11:17:04
FOR0152
Pregoeiro

Srs. nossa internet esta oscilando muito. O sr. poderia suspender a sessão ? 26/02/2018
11:18:32
FOR0152
Pregoeiro Se possível suspender para almoco se for o 

caso, não estamos conseguindo manter conexão estável. Não 
sabemos se é nosso servidor ou a Bec. 26/02/2018

11:19:12
Pregoeiro
FOR0152
O Senhor consegue enviar para o email: svmalicitacao@

prefeitura.sp.gov.br
26/02/2018
11:20:32
Pregoeiro
FOR0152

Caso contrário suspenderemos 26/02/2018
11:21:06
FOR0152
Pregoeiro Sr. esta oscilando muito, já abrimos um cha-

mado na operadora de internet. Por favor para não causar 
transtornos peço que suspenda. Tentaremos neste intervalo o 
envio por email também

26/02/2018
11:22:13
Pregoeiro
TODOS Senhores Licitantes, SUSPENDEREMOS a presente 

sessão para aguardar a estabilidade do sistema, retornaremos 
as 14 hs. grato 26/02/2018

11:26:50
Pregoeiro
TODOS

Sessão pública suspensa em 26/02/2018 11:27:23. 26/02/2018
11:27:24
Pregoeiro
TODOS Motivo: Senhores Licitantes, SUSPENDEREMOS 

a presente sessão para aguardar a estabilidade do sistema, 
retornaremos as 14 hs. grato 26/02/2018

11:27:24
Pregoeiro
TODOS

Reativação prevista para 26/02/2018 14:00:00 26/02/2018
11:27:24
Sistema - TODOS - Informativo: AGUARDANDO REATIVA-

ÇÃO DO PREGÃO - 26/02/2018
BEC/SP 14:00:05
Pregoeiro
TODOS

Sessão Pública reativada. 26/02/2018
14:02:54
Pregoeiro
TODOS

Sessão Pública reativada. 26/02/2018
14:02:54
Pregoeiro
TODOS

Boa tarde a todos!!! 26/02/2018
14:03:08
FOR0152
Pregoeiro

boa tarde 26/02/2018
14:04:21
Pregoeiro
TODOS Senhores licitantes, acusamos o recebimento da 

proposta de preço ATUALIZADA, conforme modelo do Anexo 
II, com o valor do preço final alcançado, acompanhada do 
Catálogo do Produto.

26/02/2018
14:05:46
Pregoeiro
TODOS FOR0152 Senhor Licitante, favor anexar a propos-

ta e o catálogo diretamente no sistema, enquanto os técnicos 
desta Secretaria avaliam o documento recebido por email, 
grato 26/02/2018

14:08:53
FOR0152
TODOS O FOR0152 enviou o arquivo para o item 1. O ane-

xo poderá ser consultado após o encerramento da aceitabili-
dade de preços, na aba Edital e Anexos 26/02/2018

14:10:18
Pregoeiro
FOR0152 (VALOR ACEITO - ITEM 1) R$ 5.700,0000 Jus-

tificativa: Considero o preço aceitável mediante consulta do 
preço referencial 26/02/2018

14:27:48
Pregoeiro

d572500
Realce


