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as quais poderão ser solicitadas através de ordem de serviço 
emitida pela CONTRATANTE, conforme demandas ao longo do 
contrato.

LEIA-SE:
9.1.3. Além das integrações acima, devem ser previstas 500 
horas de serviços de integração e customização do sistema, 
as quais poderão ser solicitadas através de ordem de serviço 
emitida pela CONTRATANTE, conforme demandas ao longo do 
contrato.

ONDE SE LÊ: 
12.1.9. Além das integrações acima, devem ser previstas 300 
(trezentas) horas de serviços de integração e customização 
do sistema, as quais poderão ser solicitadas através de ordem 
de serviço emitida pela CET, conforme demandas ao longo do 
contrato.

LEIA-SE:
12.1.9. Além das integrações acima, devem ser previstas 500 
(quinhentas) horas de serviços de integração e customização 
do sistema, as quais poderão ser solicitadas através de ordem 
de serviço emitida pela CET, conforme demandas ao longo do 
contrato.

Gerência de Suprimentos – GSP

 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO 
– CET

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/18
EXPEDIENTE Nº 1697/16
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O SISTEMA 

DE COMUNICAÇÃO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO 
DA CET - SP, COM FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE 
COMUNICAÇÃO E MATERIAIS – POR UM PERÍODO DE 48 
MESES.

ESCLARECIMENTOS
Pergunta 01 - De acordo com o item 2.1. da Minuta do 

Contrato, a vigência contratual será de 48 (quarenta e oito) 
meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo 
ser prorrogado até o limite legal. Neste caso, entendemos que 
a quantidade prevista para pagamento constante na proposta 
(Anexo III) deveria ser também de 48 meses ou invés de 47. 
Está correto nosso entendimento? Caso não, solicitamos por 
gentileza esclarecimento.

Resposta 01 - O entendimento da empresa não está 
correto, haja vista que 47 (quarenta e sete) é o quantitativo de 
meses previstos para pagamento, que será efetuado somente 
quando a plataforma estiver efetivamente instalada, sendo que 
o prazo máximo para a instalação é de 60 (sessenta) dias. No 
caso da plataforma ser instalada antes do prazo máximo pode 
ser pago proporcionalmente.

Pergunta 02 - Entendemos que o objeto do contrato se 
refere ao fornecimento de plataforma de comunicação SIP com 
fornecimento de equipamentos e prestação de serviços pelo 
prazo de 48 meses, portanto todos os equipamentos estão 
sendo adquiridos pela CET. Está correto o nosso entendimento?

Resposta 02 – O entendimento não está correto. Todos os 
equipamentos serão de propriedade da Contratada e disponibi-
lizados à CET durante a execução do contrato.

Pergunta 03 - Entendemos que para a instalação da 
plataforma de comunicação de voz e dos gateways/atas nos 
endereços constantes na tabela do item 3.2.3 a CET irá dispo-
nibilizar os racks, não fazendo parte do escopo de fornecimento 
da Contratada. Está correto o nosso entendimento?

Resposta 03 - O entendimento não está correto. Os racks 
deverão ser fornecidos pela empresa contratada.

Pergunta 04 - Solicitamos esclarecer por que os itens 9 
da proposta de preços – site administrativo, o item 11 – ramais 
com aparelhos SIP Administrativo e o item 12 – ramal analógico 
sem aparelho estão como 42 meses?

Resposta 04 – Conforme item 10.3.2 do TR os aparelhos 
SIP e ramais analógicos administrativo terão um prazo de insta-
lação de 150 a 210 dias após a assinatura do contrato.

Pergunta 05 - Referente ao item 4.9.3 sobre “gravação de 
banco de dados” em separado, favor esclarecer a volumetria 
atual, bem como a esperada, de chamadas existentes no Call-
center, visando dimensionamento adequado da solução.

Resposta 05 - O item trata de base de dados para re-
latório e é dependente da estrutura da plataforma proposta. 
Desse modo, o dimensionamento deve atender às quantidades 
indicadas na documentação do edital, no tocante à capacidade 
e desempenho das plataformas.

Pergunta 06 - Em relação ao item 3.3.3 que solicita que: 
“Na implantação de cada site devem estar incluídos todos 
os itens citados neste termo, exceto quando indicado explici-
tamente”. Favor explicitar os itens que não fazem parte dos 
demais sites, tais como URA, Callcenter, gravador, etc.

Resposta 06 – O edital indica os itens que serão utilizados 
na Central de Operações ou que são dedicados aos ramais 
operacionais e do fone 1188. Todas as demais características 
devem estar disponibilizadas para todos os sites.

Pergunta 07 – Entendemos que os itens 3.3.1.4 e 3.3.1.5, 
os quais mencionam respectivamente 77 e 33 atendentes, refe-
rem-se aos mesmos usuários que farão o uso das 110 licenças 
requisitadas no item 3.3.2. Está correto o nosso entendimento?

Resposta 07 – Sim.
Pergunta 08 - Favor esclarecer se a operação do Callcenter 

é baseada em turnos e a quantidade total de agentes da opera-
ção em cada turno?

Resposta 08 - Sim, é feita em turnos. Os agentes utilizarão 
as 110 licenças indicadas na resposta acima.

Pergunta 09 – Favor apresentar a árvore de URA e fluxo 
de atendimento, incluindo a quantidade de prompts/ anúncios 
do Contact Center.

Resposta 09 – A URA deve atender ao estipulado no 
Termo de Referência. A árvore e fluxo de atendimento devem 
ser programáveis de acordo com a demanda, podendo sofrer 
alterações ao longo do contrato.

Pergunta 10 - Esclarecer referente a item 4.5.18 se a co-
municação webservices utilizará o padrão REST ou SOAP e se o 
retorno será em JSON ou XML?

Resposta 10 – Poderá utilizar o padrão REST ou SOAP e 
retorno JSON ou XML.

Pergunta 11 - Em referência ao item 3.5, entendemos que 
a função de “tempo estimado em espera na fila” é responsa-
bilidade da URA e não da unidade atendedora. Está correto o 
entendimento?

Resposta 11 – Com base no item 3.1.8 do TR a função 
“tempo estimado em espera na fila” pode ser atendida através 
da URA.

Pergunta 12 – Devido as vistorias terem sido finalizadas 
no final da tarde de sexta-feira (09/03), a proximidade e com-
plexidade do edital, solicitamos o adiamento da realização do 
certame por mais 7 dias, à fim de avaliar melhor o resultado 
das vistorias. Resultado esse que iniciará negociações com 
vários parceiros e, o tempo para consolidação de todas as 
informações, com os melhores preços, demanda um prazo um 
pouco maior.

Resposta 12 – A vistoria poderia ter sido realizada no 
primeiro até o último dia possível, cabendo a cada empresa 
decidir se deveria fazer vistoria e quando fazê-la. Desta forma, 
não cabe atender ao solicitado.

Pergunta 13 – No item 9.1. Serviços de Integração e 
Customização de Sistemas, em seu subitem 9.1.3. consta que: 
"...devem ser previstas 300 horas de serviços de integração e 
customização do sistema...", inclusive esta mesma infomação 
consta na Minuta do contrato em seu item 12.1.9. No entanto, 
na tabela de cotação (item 10.11) e também no Anexo III - 
Proposta, constam 500 horas de serviços de integração e cus-
tomização do sistema. Entendemos que deverão ser previstas 
300 horas de serviços de integração e customização do sistema, 
conforme a descrição nos itens 9.1.3. e 12.1.9. Está correto 
nosso entendimento?

PROCESSO: 489/2016.
NOTA DE EMPENHO: 319 e 321/2018.
DOTAÇÃO: 3.3.90.92 – DEA e 3.3.90.37 – LMO.
VIGÊNCIA: Fica mantida a vigência do contrato dada pelo 

2º Aditivo, ou seja, prorrogada por mais 3 (três) meses a partir 
de 19 de janeiro de 2018, ou até a conclusão do processo que 
trata da nova contratação, o que ocorrer primeiro.

ASSINATURA: 05 de março de 2018.

 MESA DA CÂMARA
ÓRGÃO GERENCIADOR: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO 

PAULO.
DETENTORA: BIO IMPLANTES PRODUTOS MÉDICO HOSPI-

TALARES LTDA - EPP.
CNPJ: 17.085.673/0001-94.
TERMO: Ata de Registro de Preços nº 12/2018.
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de 

materiais descartáveis de enfermagem/medicina, para desen-
volvimento das atividades afetas à área da saúde.
ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

ESTIMADA
VALOR 
UNITÁ-

RIO
9 Equipo para Administração de Soluções Parente-

rais; Em Pvc Ou Similar Atóxico, tubo Com 1,50cm; 
Com Ponta Perfurante para Ampola Plástica Ou 
Borracha; Com Pinça Rolete Corta Fluxo de Alta 
Precisão; Injetor Lateral Resistente; Conector Tipo 
Luer; Gotejador Macrogotas; Respiro Com Filtro de 
Ar Hidrófobo Bacteriológico; Camara Gotejadora 
Flexível; Embalado Em Papel Grau Cirúrgico e Fil-
me Transparente, individual, estéril; o Produto De-
vera Ser Entregue Com Laudo Analítico Que Com-
prove Cumprimento Nbr14041; (B.E.C. 604992).

Unidade 600 R$ 2,20

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 1.320,00 (um mil, trezentos 
e vinte reais).

PROCESSO: 1265/2017.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir da assinatura.
ASSINATURA: 05 de março de 2018.

 MESA DA CÂMARA
ÓRGÃO GERENCIADOR: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO 

PAULO.
DETENTORA: PROTECTOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA EPP.
CNPJ: 18.466.544/0001-09.
TERMO: Ata de Registro de Preços nº 15/2018.
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de 

materiais descartáveis de enfermagem/medicina, para desen-
volvimento das atividades afetas à área da saúde.
ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUAN-

TIDADE 
ESTIMADA

VALOR 
UNITÁRIO

48 Avental Descartável; Em Falso Tecido, 20 de Gra-
matura; Acabamento Em Overloque; Sem Manga; 
Decote Com Vies, um Par de Tiras Na Cintura e No 
Decote; Embalado Individualmente, com Laudo 
Comprovando Gramatura; o Produto Devera Obe-
decer a Legislação Atual Vigente; (B.E.C. 134295).

Unidade 1400 R$ 1,59

49 Lençol Descartável; Em Não Tecido a Base de 
Fibras de Polipropileno, Na Cor Branca, Sem Elás-
tico; Medindo 200 Cm x 90 Cm, Com Gramatura 
de 20 G/m²; Embalado Em Material Que Garanta 
a Integridade do Produto; a Apresentação do Pro-
duto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; 
(B.E.C. 4131339).

Unidade 1400 R$ 1,33

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 4.088,00 (quatro mil e 
oitenta e oito reais).

PROCESSO: 1265/2017.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir da assinatura.
ASSINATURA: 05 de março de 2018.

 COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO nº 08/2018
PROCESSO(S) CMSP nº(s) 1452/2017
ASSUNTO: Retificação
Na publicação do dia 09/03/2018, p. 86, col. 03, com relação 

à data da abertura da Sessão Pública, leia-se conforme abaixo:
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 

22/03/2018 às 14h30

 COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES
ATA DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 05/2018
PROCESSO(S) CMSP nº(s) 1515/2017
OFERTA DE COMPRA nº 801086801002018OC00012
OBJETO: Prestação de serviço de limpeza, conservação e 

desinfecção das dependências do Palácio Anchieta
ATA DE REUNIÃO nº 108/2018:
"Às quinze horas do dia nove do mês de março do ano 

de dois mil e dezoito, na sala de Reuniões da 1ª Secretaria, 9º 
andar do prédio da Câmara Municipal de São Paulo, Viaduto 
Jacareí nº 100, nesta Capital, reuniram-se a Senhor Pregoeiro, 
Mateus Soldan Barbieri, sua equipe de apoio subscrita e o 
procurador legislativo, Dr. Carlos Benedito Vieira Micelli, para 
reabrir os trabalhos do Pregão Eletrônico nº 05/2018, cujo 
objeto está descrito em epígrafe. A sessão havia sido suspen-
sa em 12/03/2018, conforme a ata de reunião nº 103/2018, 
para que a licitante melhor classificada elaborasse e enviasse 
a proposta de preços e a planilha de custos e formação de 
preços. I – REABERTURA: reaberta a sessão pública, o Senhor 
Pregoeiro informou que a licitante não enviou a planilha no 
prazo cedido. Desta forma, foi convocada a próxima empresa 
licitante para negociação. II – SUSPENSÃO: Como a licitante 
em questão estava offline, não foi possível negociar o preço por 
ela ofertado. O Sr. Pregoeiro informou então que iria suspender 
a sessão pública para que a licitante elabore a sua proposta 
de preços e a planilha de custos e formação de preços para 
que providencie o envio quando da reabertura da sessão. 
O certame será reaberto no dia 14/03/2018, às 15h00. 
III – PUBLIQUE-SE: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a 
presente ata, devidamente assinada pelo Senhor Pregoeiro e 
pelos demais presentes.

Mateus Soldan Barbieri
Pregoeiro"

 COMPANHIA DE ENGENHARIA 
DE TRAFEGO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 EXPEDIENTE Nº 1697/16
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/18
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O SISTEMA 

DE COMUNICAÇÃO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO 
DA CET - SP, COM FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE 
COMUNICAÇÃO E MATERIAIS.

ERRATA DE PUBLICAÇÃO
Serve a presente para esclarecer que nos subitens 9.1.3 

do Anexo I – Termo de Referência e 12.1.9 Anexo IV – Minuta 
do Contrato, anexos do Edital referente ao Pregão Eletrônico 
nº 010/18, cujo Aviso de Abertura foi publicado na data de 
03/03/2018 no Diário Oficial da Cidade de São Paulo – DOC – 
Página 63, a errata da publicação:

ONDE SE LÊ:
9.1.3. Além das integrações acima, devem ser previstas 300 
horas de serviços de integração e customização do sistema, 

cooperação visando o reuso de resíduos de poda de árvores 
aos Parques do Município de São Paulo, TORNA PÚBLICO, para 
conhecimento de quantos possam se interessar, que receberá 
propostas para o mesmo objetivo, conforme autorizado pelo 
decreto municipal nº 52.062/2010.

Os interessados deverão entregar os seguintes documentos 
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 bem público municipal objeto da proposta de cooperação; 
(ii) 2. Envelope lacrado contendo proposta de manutenção e/
ou de realização das obras e/ou serviços (com a descrição das 
melhorias urbanas, paisagísticas e ambientais, devidamente 
instruída, se for o caso, com projetos, plantas, croquis e outros 
documentos pertinentes), o valor financeiro total corresponden-
te à proposta, o período de vigência da cooperação (máximo 
três anos) e a proposta de contrapartida visual (modelo(s) de 
placa(s), indicando a quantidade e o local em que pretende 
colocá-las); se pessoa jurídica (iii) Cópia do registro comercial, 
certidão simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado, 
ato constitutivo e alterações subsequentes ou decreto de auto-
rização para funcionamento, conforme o caso (autenticada); (iv) 
Cópia da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
– CNPJ (simples); (v) Cópia dos documentos do representante 
legal da Pessoa Jurídica (autenticada); se pessoa física: (iii) 
Cópia de Documento de Identidade (autenticada); (iv) Cópia 
de Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF (simples); (v) 
Cópia de comprovante de residência (autenticada).

O prazo para entrega dos documentos é 20/03/2018 até 
às 16:00.

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 email doacaosvma@prefeitura.
sp.gov.br ou do telefone 5187-0180.

 SERVIÇOS E OBRAS
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 COMUNICADO
TOMADA DE PREÇOS nº 002/18/SMSO
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2017-0.166.022-5
Objeto: A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS COMPLEMEN-

TARES PARA CONCLUSÃO DA OBRA DA CASA DA MULHER 
BRASILEIRA, SITUADA NA RUA VIEIRA RAVASCO S/Nº - PR/SÉ.

A Secretaria Municipal de Serviços e Obras – SMSO, por 
intermédio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, co-
munica aos interessados no certame em referência que, na Ata 
da Sessão de Julgamento e Habilitação publicada no DOC de 
13/03/2018, é feita a seguinte retificação.

ONDE SE LÊ:
Aos doze dias do mês de fevereiro......
LEIA-SE:
Aos doze dias do mês de março.....

 DIVISÃO DE LICITAÇÕES

 ATA DA SESSÃO DE ABERTURA – PROPOSTA 
DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/17/SMSO
PROCESSO Nº 2017-0.128.498-3
OBJETO: CONTRATAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA ES-

TUDO DA BACIA DE DRENAGEM DO BAIRRO DO JARDIM 
CAMARGO NOVO.

Aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e de-
zoito, às 10h, no Auditório da Secretaria Municipal de Serviços 
e Obras - SMSO, reuniram-se os membros da Comissão Per-
manente de Licitação – CPL ao final nomeados, instituída pela 
Portaria nº 006/SMSO-G/2017 a seguir designada Comissão. 
Nesta Sessão Pública compareceram devidamente credencia-
dos os representantes: Sr. Valdemir Miranda Sobrinho, RG nº 
17.873.779-3, representante da empresa PLANAL ENGENHARIA 
LTDA, Sr. Diego Tadeu dos Santos, RG 45.710.672, representante 
da empresa SYSTEM ENGENHARIA S/S – LTDA EPP. Os demais 
proponentes não se fizeram representar. Verificada a regula-
ridade quanto ao aspecto formal externo do envelope maior, 
indevassável e inviolável, contendo os envelopes 2 – Propostas 
de Preços, que se encontrava custodiado na Divisão Técnica 
de Licitações (SMSO-G. 2), foi o mesmo aberto pela Comissão. 
Após, foram separados os envelopes das licitantes inabilitadas: 
ENGEFIG ENGENHARIA LTDA e FESTI & FESTI CONSULTORIA E 
PLANEJAMENTO LTDA - EPP, ficando os mesmos custodiados e 
disponibilizados para retirada, mediante apresentação de solici-
tação formal, por 15 (quinze) dias, contados a partir da homo-
logação, na Divisão Técnica de Licitações (SMSO-G. 2), após o 
qual os envelopes serão destruídos. A Comissão determinou em 
seguida a abertura dos envelopes 2 - Proposta de Preços das 
empresas habilitadas, quais sejam: ECR ENGENHARIA LTDA, HI-
DROSTUDIO ENGENHARIA LTDA, PLANAL ENGENHARIA LTDA, 
SYSTEM ENGENHARIA S/S LTDA - EPP, AYSA PLANEJAMENTO E 
PROJETOS LTDA - EPP, CONSULTERRA ENGENHARIA E CONSUL-
TORIA S/S EPP e KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA- EPP, 
cujo conteúdo foi lido, examinado e rubricado pela Comissão e 
licitantes presentes. Em seguida a Comissão decidiu SUSPEN-
DER a sessão para análise e julgamento das propostas, cujo re-
sultado será divulgado oportunamente, por meio de publicação 
no Diário Oficial da Cidade de São Paulo. Os documentos serão 
anexados ao processo da licitação. Nada mais

 2011-0.133.143-3 - PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO
Int.: Simétrica Engenharia Ltda.
Ass.: Prorrogação de Prazo – Contrato nº 131/SIURB/11 – 

Execução de serviços e obras para construção de escolas para 
Educação fundamental e infantil, CEI Setor 6102 – Estevão 
Ribeiro – Lote 08.

DESPACHO: I - À vista dos elementos constantes nestes 
autos, em especial da manifestação de EDIF.5 e EDIF.G – às 
fls. 05/06 e da ATAJ às fls. retro, que acolho, com fundamento 
no artigo 57, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666/93, AUTORIZO 
a prorrogação do prazo de execução do Contrato nº 131/
SIURB/11, celebrado com a empresa Simétrica Engenharia Ltda., 
inscrita no CNPJ sob o nº 57.510.596/0001-97, para a CEI Setor 
6102, por 90 (noventa) dias, a contar de 17/02/2018.

II – Outrossim, APROVO novo cronograma físico-financeiro 
apresentado às fls.04.

 CÂMARA MUNICIPAL
 COMISSÃO DE JULGAMENTO DE 
LICITAÇÕES

 MESA DA CÂMARA
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
CONTRATADA: TB SERVIÇOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, 

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A.
CNPJ: 60.924.040/0001-51.
TERMO: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 04/2017.
OBJETO: Prestação de serviços de jardinagem.
VALOR MENSAL ESTIMADO: Passa para R$ 20.151,55 

(vinte mil, cento e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco 
centavos), a partir de 10 de novembro de 2017, de acordo 
com as planilhas de custos e formação de preços considerando 
a nova convenção coletiva da categoria que fundamenta a 
repactuação.

 INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL 
DE LICITAÇÃO .

A SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNO-
LOGIA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
comunica aos interessados que o Edital de PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº 09/SMIT/2018 Processo nº 6023.2018/0000046-6 
do tipo MENOR PREÇO TOTAL / POR ITEM , publicado no 
dia 12/03/2018 disponibilizado através da Internet pelos sites 
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br e https://www.
bec.sp.gov.br promovido para Aquisição de suprimentos de 
informática para utilização do Projeto Descomplica SP – Uni-
dade de São Miguel Paulista, encontra-se republicado e 
sem devolução de prazo devido a readequação do número 
dos itens e respectiva referência ao Termo de Referência do 
Edital. As propostas formuladas 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, através das OC 
Nº 801018801002018OC00024 – 23/03/2018 às 10:00 e 
801018801002018OC00025 – 26/03/2018 às 10:00 . O 
Edital e seus anexos poderão ser adquiridos através da Internet 
pelos sites http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br e 
https://www.bec.sp.gov.br.

 6023.2018/0000046-6 Pregão Eletrônico 09/SMIT/2018. 
Interessado: Bravia Comércio e Serviços de Produtos de Infor-
mática ltda – ATA DE ESCLARECIMENTO e DELIBERAÇÃO: 
Aos 13 (treze) dias de Março de 2018, na Cidade de São Paulo, 
reuniram-se os membros ao final nomeados da Comissão Per-
manente de Licitação nº 01, a seguir designada simplesmente 
Comissão, para apreciar o pedido de esclarecimentos for-
mulado pela empresa "Bravia Comércio e Serviços de Pro-
dutos de Informática ltda", diante do Edital do Pregão Ele-
trônico 09/SMIT/2018 conforme segue: “Senhores está meio 
confuso a configuração do edital em relação ao item cotado em 
lotes. Dá para entender pela quantidade que o item 8 se refere 
ao pen drive 16 gb 3.0, de ampla participação. Se tiver errado 
me corrija, porém nossa dúvida também é onde está inserido 
as 64 unidades do suporte para CPU de ampla participação? 
Qual lote deveremos cotar se não tem as 64 unidades como 
unidade?” EM RESPOSTA a Unidade requisitante esclarece que 
as 64 unidades do suporte para CPU de ampla participação, 
referência ao item 4.2 do Termo, estão inseridas na OC 00025 
- Lote 2 como unidade e não nesta OC 00024. Deste modo, per-
manecem inalterados os termos do Edital do Pregão Eletrônico 
09/SMIT/2018, porém o mesmo foi republicado na BEC, para 
fazer constar os respectivos itens e seus números de lote, para 
melhor entendimento.

6023.2018/0000046-6 Pregão Eletrônico 09/SMIT/2018. 
Interessado: CARVALHO SUPRIMENTOS LTDA – ATA DE ESCLA-
RECIMENTO e DELIBERAÇÃO: Aos 13 (treze) dias de Março 
de 2018, na Cidade de São Paulo, reuniram-se os membros ao 
final nomeados da Comissão Permanente de Licitação nº 01, a 
seguir designada simplesmente Comissão, para apreciar o pedi-
do de esclarecimentos formulado pela empresa "CARVALHO 
SUPRIMENTOS LTDA", diante do Edital do Pregão Eletrônico 
09/SMIT/2018, conforme segue: “Boa tarde, as empresas 
habilitadas para ampla participação poderão fornecer também 
as quantidades exclusivas de ME e EPP ou só poderão fornecer 
a quantidade máxima de ampla participação?” EM RESPOSTA 
a Unidade requisitante esclarece que as empresas habilitadas 
para ampla participação poderão fornecer apenas as quanti-
dades destinadas à ampla participação e que as quantidades 
destinadas à ME e EPP somente poderão ser fornecidas exclusi-
vamente por ME e EPP. Deste modo, permanecem inalterados os 
termos do Edital do Pregão Eletrônico 09/SMIT/2018.

 VERDE E MEIO AMBIENTE
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 2018-0.025.415-2
INTERESSADO: SVMA
Assunto: Carta de intenção para Termo de Cooperação vi-

sando realização de ações do Clean up Day World, pelo período 
de 10(dez) meses.

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009 /
SVMA/2018

A SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E MEIO AMBIENTE 
– SVMA da Prefeitura Municipal de São Paulo, considerando 
a proposta protocolada nesta Pasta pela empresa INSTITU-
TO LIMPA BRASIL LET’S DO IT!, inscrita no CNPJ sob o nº 
19.263.992/0001-78, com sede na Rua Eça de Queiroz, nº 
446, cj. 11, Vila Mariana, São Paulo/SP, CEP: 04011-032, para 
a cooperação visando realização de ações do Clean up Day 
World, pelo período de 10(dez) meses., TORNA PÚBLICO, para 
conhecimento de quantos possam se interessar, que receberá 
propostas para o mesmo objetivo, conforme autorizado pelo 
decreto municipal nº 52.062/2010.

Os interessados deverão entregar os seguintes documentos 
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 bem público municipal objeto da proposta de cooperação; 
(ii) 2. Envelope lacrado contendo proposta de manutenção e/
ou de realização das obras e/ou serviços (com a descrição das 
melhorias urbanas, paisagísticas e ambientais, devidamente 
instruída, se for o caso, com projetos, plantas, croquis e outros 
documentos pertinentes), o valor financeiro total corresponden-
te à proposta, o período de vigência da cooperação (máximo 
três anos) e a proposta de contrapartida visual (modelo(s) de 
placa(s), indicando a quantidade e o local em que pretende 
colocá-las); se pessoa jurídica (iii) Cópia do registro comercial, 
certidão simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado, 
ato constitutivo e alterações subsequentes ou decreto de auto-
rização para funcionamento, conforme o caso (autenticada); (iv) 
Cópia da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
– CNPJ (simples); (v) Cópia dos documentos do representante 
legal da Pessoa Jurídica (autenticada); se pessoa física: (iii) 
Cópia de Documento de Identidade (autenticada); (iv) Cópia 
de Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF (simples); (v) 
Cópia de comprovante de residência (autenticada).

O prazo para entrega dos documentos é 20/03/2018 até 
às 16:00.

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 email doacaosvma@prefeitura.
sp.gov.br ou do telefone 5187-0180.

 2018-0.024.182-4
INTERESSADO: SVMA
Assunto: Carta de intenção para Termo de Cooperação 

visando o reuso de resíduos de poda de árvores aos Parques do 
Município de São Paulo.

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 008 /SVMA/2018
A SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E MEIO AMBIENTE 

– SVMA da Prefeitura Municipal de São Paulo, considerando a 
proposta protocolada nesta Pasta pela empresa ELETROPAULO 
METROPOLITANA ELETRECIDADE DE SÃO PAULO S/A., inscrita 
no CNPJ sob o nº 61.695.227/0001-93,, com sede à Doutor 
Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 5º andar, Torre 
II, Bairro Sítio Tamboré, Barueri/SP, CEP: 06460-000 para a 

d572500
Realce

d572500
Realce


