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EXPEDIENTE Nº 0189/22
COTAÇÃO ELETRÔNICA N° 09/22
OBJETO: FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) WEB-

CAM COM MICROFONE.
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
À vista das informações constantes no expediente em 

referência e nos termos da delegação de competência estabe-
lecida no Ato do Presidente nº 061/19 de 04/09/2019 e com 
fundamento no disposto no Artigo 29, inciso II da Lei Federal 
nº 13.303/16, Lei Municipal nº 13.278/02, HOMOLOGO o pre-
sente procedimento de dispensa de licitação e AUTORIZO a 
contratação da empresa CVS SUPRIMENTOS LTDA-ME, CNPJ. 
N° 40.265.132/0001-60, para fornecimento de 50 (cinquenta) 
Webcam com microfone, pelo valor total de R$ 5.000,00 (Cinco 
mil reais), prazo de entrega até 20 dias úteis.

DA, 07/07/22
Diretor Administrativo e Financeiro

 EXPEDIENTE Nº 0203/21
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/21
OBJETO: FORNECIMENTO DE COLUNA 2¹/²” x 3,60m 

PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
À vista das informações constantes no expediente em refe-

rência, nos termos da delegação de competência estabelecida 
no ato do Presidente nº 061/19 de 04/09/2019, e conforme RD 
51/22, de 18/03/22, às fls. 189, HOMOLOGO o presente proce-
dimento licitatório e AUTORIZO a contratação da empresa SR 
TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob 
o nº 00.221.068/0001-09, pelo valor total de R$ 514.998,00 
(quinhentos e quatorze mil, novecentos e noventa e oito reais), 
e prazo total de 12 (doze) meses, contados a partir da data da 
assinatura do contrato, para o fornecimento de coluna 2¹/²” 
x 3,60m para placa de sinalização, em conformidade com o 
Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios - 
RILCC da CET, com a Lei Federal nº 10.520/02, Lei Municipal nº 
13.278/02, Lei Federal 13.303/16 e com a Lei Complementar n° 
123/2006 e suas alterações posteriores.
Item Descrição Marca/Fa-

bricante
Uni-
dade

Quanti-
dade

Preço 
unitário 
R$

7.2.1 Poste 2¹/²” x 3.60m para placa, conforme 
Anexo I Especificação Técnica ET-SV-07 e 
Desenho CET 052 – Revisão A

MARVITEC Peça 1.650 312,12

Diretor Administrativo e Financeiro

 EXPEDIENTE Nº 0203/21
Formalização do Contrato nº 40/22, celebrado com a 

empresa SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , inscrita 
no CNPJ sob o nº 00.221.068/0001-09 , pelo valor total de R$ 
514.998,00 (quinhentos e quatorze mil, novecentos e noventa 
e oito reais), e prazo total de 12 (doze) meses, contados a 
partir da data da assinatura do contrato, para o fornecimento 
de coluna 2¹/²” x 3,60m para placa de sinalização, em confor-
midade com o Regulamento Interno de Licitações, Contratos 
e Convênios - RILCC da CET, com a Lei Federal nº 10.520/02, 
Lei Municipal nº 13.278/02, Lei Federal 13.303/16 e com a Lei 
Complementar n° 123/2006 e suas alterações posteriores. For-
malizado em 07/07/2022.

 EXPEDIENTE Nº 0455/2022
DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO
À vista das informações do expediente em referência, con-

forme justificativa da área técnica de fls. nº 027 e em especial 
do parecer da Superintendência de Assuntos Jurídicos nº 142/22 
às fls. 069/070 e verso, AUTORIZO a contratação do Sr. GEORGE 
HENRIQUE BENOZZATI – Leiloeiro Oficial, registrado na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo, sob nº 0262 e inscrito 
no CPF sob nº 657.567.548-49, para a prestação de serviços 
necessários à realização do Leilão Público nº 61/2022, de 373 
(trezentos e setenta e três) veículos, que se encontram deposi-
tados nos pátios designados pela CET, nos termos do disposto 
na Lei Federal nº 13.160 de 25/08/2015, no Decreto Municipal 
nº 57.106 de 04/07/2016 e na Resolução do CONTRAN nº 623, 
de 06/09/2016.

São Paulo, 07 de julho de 2022.
Diretor Administrativo e Financeiro

 EXPEDIENTE Nº 0580/21
COTAÇÃO ELETRÔNICA N° 14/2022
OBJETO: FORNECIMENTO DE BASTÃO DE ALTURA DE 

06 A 08 METRO, GRADUADOS EM CM
DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO
Após analisado o resultado da Cotação Eletrônica nº 

14/2022 – Fornecimento de 08 (oito) bastão de altura de 06 a 
08 metros, graduados em cm, ADJUDICO o objeto do certame 
à empresa POWERTOP GEO TECNOLOGIAS LTDA-EPP, CNPJ. N° 
16.847.452/0001-43, pelo valor total de R$ 35.192,00 (Trinta e 
cinco mil e cento e noventa e dois reais) e prazo de entrega de 
até 40 dias.

São Paulo, 15 de junho de 2022.
Comprador
Depto.de Aquis.de Bens e Serviços Padronizados - DBP
EXPEDIENTE Nº 0580/21
COTAÇÃO ELETRÔNICA N° 14/2022
OBJETO: FORNECIMENTO DE BASTÃO DE ALTURA DE 

06 A 08 METRO, GRADUADOS EM CM
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
À vista das informações constantes no expediente em 

referência e nos termos da delegação de competência estabe-
lecida no Ato do Presidente nº 061/19 de 04/09/2019 e com 
fundamento no disposto no Artigo 29, inciso II da Lei Federal 
nº 13.303/16, Lei Municipal nº 13.278/02, HOMOLOGO o pre-
sente procedimento licitatório e AUTORIZO a contratação da 
empresa POWERTOP GEO TECNOLOGIAS LTDA-EPP, CNPJ. N° 
16.847.452/0001-43 para fornecimento de 08 (oito) bastão de 
altura de 06 a 08 metros, graduados em cm pelo valor total de 
R$ 35.192,00 (Trinta e cinco mil e cento e noventa e dois reais) 
e prazo de entrega de até 40 dias.

DA, 07/07/22.
Diretor Administrativo e Financeiro

 EXPEDIENTE Nº 0085/21
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/21
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E 

FORNECIMENTO DE ABRIGOS DE CHUVA E JAQUETAS DE 
NYLON

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
À vista das informações constantes no expediente em 

referência, nos termos da delegação de competência esta-
belecida no ato do Presidente nº 061/19 de 04/09/2019, e 
conforme RD 079/22, de 28.04.2022, às fls. 159, HOMOLOGO 
o presente procedimento licitatório e AUTORIZO a contratação 
da empresa PASSO BOM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – EPP, inscrita no CNPJ sob o 
nº 52.672.631/0001-50, pelo valor total de R$ 1.168.750,00 
(um milhão, cento e sessenta e oito mil, setecentos e cinquenta 
reais), e prazo total de 06 (seis) meses, contados a partir da 
data da assinatura do contrato, para a prestação de serviços de 
confecção e fornecimento de abrigo de chuva, colete em tela, 
colete branco e jaquetas de nylon, em conformidade com o Re-
gulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios - RILCC 
da CET, com a Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal 13.303/16 
e com a Lei Complementar n° 123/2006 e suas alterações 
posteriores.

 INFRAESTRUTURA URBANA E 
OBRAS
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 DIVISÃO DE LICITAÇÕES

 6016.2021/0002906-2
ABCON CONSULTORIA E ENGENHARIA
Prorrogação de Prazo - Contrato nº 029/SIURB/2022 - Exe-

cução de obra de manutenção preventiva, corretiva e repara-
ções da CEMEI Domingos Delgado, situada à Rua Domingos 
Delgado, s/n – SUB/FO.

DESPACHO:À vista dos elementos constantes deste ex-
pediente, em especial da manifestação de SIURB/EDIF/DME 
066284810, bem como da ATAJ (066411437, 066416124) 
e pela competência a mim delegada pela Portaria nº 002/
SMSO.G/2017, com fundamento na Lei nº 13.278/02, regula-
mentada pelo Decreto nº 44.279/03 e nos termos do artigo 57, 
§1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, AUTORIZO a 
prorrogação de prazo do Contrato nº 029/SIURB/22, celebrado 
com a empresa ABCON CONSULTORIA E ENGENHARIA, inscrita 
no CNPJ sob nº 32.244.971/0001-73, tendo por escopo a execu-
ção de obra de manutenção preventiva, corretiva e reparações 
da CEMEI Domingos Delgado, situada à Rua Domingos Delga-
do, s/n – SUB/FO. - prorrogação essa, por mais 45 (quarenta e 
cinco) dias corridos, a contar de 06/07/2022 conforme cronogra-
ma físico-financeiro (066284791).

 DIVISÃO TÉCNICA DE LICITAÇÕES
EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 003/044/

SIURB/19/22 .
CONTRATO Nº 044/SIURB/19
PROCESSO SEI N° 6022.2019/0002778-6
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAU-

LO.
CONTRATADA: AGÊNCIA AEROTUR LTDA
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO 

DE PASSAGENS AÉREAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE 
SISTEMA DE GESTÃO DE VIAGENS CORPORATIVAS, PARA A SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS 
– SIURB, CONFORME O ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DA 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 007/SG-COBES/2018

DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL
Prorrogação do prazo contratual por mais 12 (doze) meses, 

contados a partir de 01 de julho de 2022.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Notas de empenho nº 54545/2022, no valor de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais) e nº 54547/2022 no valor R$ 
15.000,00 (quinze mil reais).

Dotação orçamentária nº 22.10.15.122.3024.2.100.3390
3300.00

DATA DA ASSINATURA: 30/06/2022.

 7910.2022/0000388-2
Interessado: TGPO Engenharia LTDA/SPObras.
Assunto: Débito de Exercícios Anteriores. Contrato 79/

SIURB/2020, tendo como objeto a elaboração de Inspeções 
especiais, vistorias, ensaios, laudos técnicos, verificações es-
truturais, projeto executivo de requalificação e concepção de 
recuperação estrutural em obras de arte especiais no Município 
de São Paulo- Viaduto São Carlos, Viaduto do Café e Ponte dos 
Remédios. Pagamento da 2.ª medição complementar B do perí-
odo de 2/8 a 31/8 do exercício de 2021.

DESPACHO: I - À vista dos elementos que instruem o pre-
sente processo, da manifestação do Departamento Financeiro 
desta Pasta doc. sei n.º 065801092 da Assessoria Técnica e 
Jurídica doc. sei n.º 066096875, nos termos do artigo 3.º do 
Decreto n.º 57.630/17, no uso das atribuições legais, RECONHE-
ÇO a dívida em favor da empresa TGPO Engenharia, inscrita no 
CNPJ sob n.º 08.282.525/0001-79, Despesa de Exercícios Ante-
riores, no valor de R$ 21.307,50 (vinte e um mil trezentos e sete 
reais e cinquenta centavos, destinados ao pagamento da 2.ª 
medição complementar B do período de 2/8 a 31/8, do exercício 
de 2021, Contrato 79/SIURB/2020, tendo como objeto a elabo-
ração de Inspeções especiais, vistorias, ensaios, laudos técnicos, 
verificações estruturais, projeto executivo de requalificação e 
concepção de recuperação estrutural em obras de arte especiais 
no Município de São Paulo- Viaduto São Carlos, Viaduto do Café 
e Ponte dos Remédios.

Por conseguinte, AUTORIZO o respectivo pedido de aber-
tura de crédito adicional suplementar – Despesas de Exercícios 
Anteriores destinado ao pagamento acima citado, devendo 
onerar a dotação orçamentária n.º 22.10.15.451.3009.5287. 
4.4.90.92.00.00. do orçamento vigente, consoante informações 
do Departamento Financeiro.

 CÂMARA MUNICIPAL
 COMISSÃO DE JULGAMENTO DE 
LICITAÇÕES

 COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES
COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 36/2022 - EXCLUSIVO PARA 

ME E EPP
PROCESSO CMSP-PAD-2022/00199
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço
OBJETO: Formação de Ata de Registro de Preços para aqui-

sição futura e eventual de álcool em gel 70% em frascos e refis 
para dispensers, pelo período de 12 (doze) meses, conforme 
especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência - 
Especificações Técnicas, parte integrante do Edital.

OFERTA DE COMPRA N° 801086801002022OC00053
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br ou www.

bec.fazenda.sp.gov.br
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOS-

TA ELETRÔNICA: 08/07/2022
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 

02/08/2022 às 14h30
- Poderá o interessado obter o edital gratuitamente no 

“site” da Câmara Municipal de São Paulo: www.saopaulo.
sp.leg.br ou www.bec.sp.gov.br, ou ainda solicitar via e-mail, no 
endereço eletrônico cjl@saopaulo.sp.leg.br.

 COMPANHIA DE ENGENHARIA 
DE TRAFEGO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 EXPEDIENTE Nº 0189/22
COTAÇÃO ELETRÔNICA N° 09/22
OBJETO: FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) WEB-

CAM COM MICROFONE.
DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO
Após analisado o resultado da Cotação eletrônica nº 09/22 

- Fornecimento de 50 (cinquenta) Webcam com microfone, 
ADJUDICO o objeto do certame à empresa CVS SUPRIMENTOS 
LTDA-ME, CNPJ. N° 40.265.132/0001-60, pelo valor total de R$ 
5.000,00 (Cinco mil reais), prazo de entrega até 20 dias úteis.

São Paulo, 27 de maio de 2022.
Comprador
Depto.de Aquis.de Bens e Serviços Padronizados - DBP

Unidade Ibirapuera (Parque Ibirapuera) - Avenida IV Cente-
nário, portão 7A - Jardim Luzitânia.

Em função dos tipos de atividades desenvolvidas na DFS, 
serão selecionados até 115 (cento e quinze) voluntários que, em 
caso desistência ou desligamento, serão substituídos conforme 
lista de espera.

São pré-requisitos obrigatório:
1. Ser estudante de graduação em Ciências Biológicas, 

Medicina Veterinária e/ou estar formado em Ciências Biológi-
cas, Medicina Veterinária há, no máximo, um ano, mediante 
comprovação;

2. Vacinação: antirrábica com apresentação de sorologia 
(com validade de um ano); febre amarela, antitetânica e covid, 
com comprovação em carteira;

3. Participar de palestra inicial previamente agendada, 
realizada no CEMACAS.

O candidato deverá escolher um dos setores para realizar 
o serviço voluntário:

CLÍNICA (CEMACAS e Ibirapuera): auxilio prioritário 
na realização de manejo dos animais internados (alimentação 
assistida, limpeza e adequação de recintos); realização de en-
riquecimento ambiental, acompanhamento do recebimento de 
animais vitimados.

BERÇÁRIO: alimentação dos filhotes (administração, regis-
tro e monitoramento); recintação e enriquecimento ambiental; 
acompanhamento das atividades de manejo, higiene, observa-
ção, monitoramento, registro de comportamento e procedimen-
tos; participação na organização e manutenção da limpeza de 
itens utilizados e do ambiente de trabalho.

QUARENTENÁRIO: acompanhamento do recebimento de 
animais (aves e répteis) oriundos de apreensões; realização 
das atividades de manejo (tratamento, alimentação de filhotes, 
contenção para exame clínico, coleta de material biológico); 
realização de atividades para a reabilitação dos animais (treino 
de voo, enriquecimento para ambientação de recintos).

NUTRIÇÃO: acompanhamento das atividades de rotina da 
cozinha dos animais; acompanhamento e realização das ativi-
dades de rotina do Biotério; acompanhamento e realização de 
atividades ligadas à nutrição dos animais internados.

REABILITAÇÃO (CRAS): acompanhamento das atividades 
de manejo diário dos animais em reabilitação; acompanhamen-
to das reabilitações; acompanhamento e realização de enrique-
cimento dos recintos.

DESTINAÇÃO (CETAS): acompanhamento das atividades 
de manejo diário dos animais que aguardam destinação; acom-
panhamento das solturas; acompanhamento e realização de 
enriquecimento dos recintos.

LABORATÓRIO: acompanhamento e execução de exames 
necroscópicos; acompanhamento e execução de exames labo-
ratoriais; organização e preparo de materiais e soluções para 
realização de exames; digitação de laudos necroscópicos.

Ressalte-se que o programa de voluntariado não constitui-
rá, em nenhuma hipótese, vínculo com a Administração Pública 
Municipal.

Os interessados deverão encaminhar e-mail para vo-
luntariofauna@prefeitura.sp.gov.br contendo:

1. Título: VOLUNTARIO 2022 + o setor que deseja realizar 
o serviço voluntário (por exemplo: VOLUNTARIO 2022 QUA-
RENTENÁRIO).

2. Currículo.
O prazo para envio do e-mail é até às 23:59h do 10º 

(décimo) dia útil subsequente ao da publicação deste 
edital de chamamento.

Para maiores informações e em caso de dúvidas entrar em 
contato pelo e-mail voluntariofauna@prefeitura.sp.gov.br .

 EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO DE 
CONTRATO Nº 050/SVMA/2022

CONTRATO Nº Nº 025/SVMA/2020
PROCESSO: 6027.2020/0000855-1
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Ata de Registro de Preços nº 

009/SG-COBES/2019
CONTRATANTE:PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAU-

LO - SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE – CNPJ 
74.118.514/0001-82

CONTRATADA: R&A Comércio e Equipamentos Telefônicos 
Ltda. - CNPJ nº 54.561.071/0001-92

OBJETO: Prestação de serviços de locação da Central de 
Comunicação de Voz Híbrida, com DDR, com serviço de insta-
lação, com gerenciamento e manutenção do sistema PABX com 
DDR – Item II.

OBJETO DO ADITAMENTO:Prorrogação do prazo, por mais 
12 (doze) meses, contados a partir de 10/07/2022.

VALOR ANUAL
REAJUSTADO ESTIMADO:R$ 7.998,00 (sete mil novecen-

tos e noventa e oito reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 27.10.18.541.3005.6.669.3

.3.90.39.00.00
NOTA DE EMPENHO: 55.701/2022
DATA DA ASSINATURA: 29 de junho de 2022.
 SEI 6027.2020/0002808-0
Interessado: SVMA/CGPABI/DIPO – Divisão de Implantação, 

Projetos e Obras
Assunto: Contrato n. 044/SVMA/2021. Realização dos pro-

jetos básico e executivo de estabilidade geotécnica/contenção 
de erosão do Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo 
(PNMFC). Prorrogação contratual por 2 (dois) meses.

I – No exercício das atribuições a mim conferidas por Lei, 
à vista dos elementos constantes do presente; com fundamento 
no § 1º, do artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93, e na Lei Mu-
nicipal n. 13.278/02, regulamentada pelo Decreto n. 44.279/03, 
AUTORIZO a prorrogação do prazo de vigência do Con-
trato n. 044/SVMA/2021, celebrado com a pessoa jurídica de 
direito privado SIGGEO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 
– CNPJ n. 01.982.159/0001-11, cujo objeto é a realização dos 
projetos básico e executivo de estabilidade geotécnica/conten-
ção de erosão do Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo 
(PNMFC), por 2 (dois) meses;

 SEI 6027.2022/0006879-5
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/SVMA/2022
O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por meio da Secre-

taria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – SVMA, 
considerando a Portaria 52/SVMA/2020 que dispõe sobre a 
regulamentação e procedimentos para a prestação de serviços 
voluntários na SVMA, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de 
quantos possam se interessar, que receberá propostas para a 
prestação de serviços voluntários na Divisão da Fauna Silvestre 
(DFS) da Coordenação de Gestão de Parques e Biodiversidade 
Municipal (CGPABI).

Tratam-se de serviços voluntários, vedado qualquer repasse 
de valores ou benefícios, com emissão de certificado reconhe-
cendo os serviços prestados.

O serviço voluntário terá o prazo mínimo de 03 (três) me-
ses objetivando o apoio ao manejo, tratamento e reabilitação 
de animais silvestres na DFS, 20 horas semanais, de segunda a 
domingo, com horários e dias definidos em escala.

O local do serviço voluntário é a Divisão da Fauna Silvestre 
(DFS):

Unidade CEMACAS (Parque Anhanguera) - Centro de Ma-
nejo e Conservação de Animais Silvestres - Estrada de Perus, 
300 - Anhanguera

Justificativa: ASSIM ADJUDICAMOS O OBJETO LICITADO AO LICITANTE FOR0023 (LICITAVET COMERCIAL LTDA – CNPJ: 
09.483.617/0001-80), PELO VALOR GLOBAL TOTAL DE R$ 269.707,82 (DUZENTOS E SESSENTA E NOVE MIL E SETECENTOS E SETE 
REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) PARA O ITEM 3.

Propostas 
Licitante Ordem Marca Valor Data/Hora Situação Justificativa
LICITAVET COMERCIAL LTDA epp 1 Diversos - Conforme Edital 400.000,0000 24/06/2022 00:00 Classificada classifico o item
SOX RAÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA 2 CONFORME EDITAL 500.000,0000 26/06/2022 00:00 Classificada classifico o item
SUPRAMIL COMERCIAL LTDA EPP 3 CONFORME EDITAL 2.000.000,0000 23/06/2022 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
LICITAVET COMERCIAL LTDA epp 270.000,0000 27/06/2022 09:56:07 Válido e confirmado

Análise da Aceitabilidade do Preço 
Licitante Origem Valor Data/Hora Preço Justificativa
LICITAVET COMERCIAL LTDA epp Negociação 270.000,0000 30/06/2022 11:22 Aceitável Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial

Habilitação 
Licitante Data/Hora Habilitação Justificativa
LICITAVET COMERCIAL LTDA epp 07/07/2022 09:10 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
FOR0023 Outros 09.483.617/0001-80 LICITAVET COMERCIAL LTDA epp
FOR0861 EPP 11.262.969/0001-57 SUPRAMIL COMERCIAL LTDA EPP
FOR0393 Outros 15.427.410/0001-90 ANIMALLE MUNDO PET LTDA
FOR0751 ME 17.242.160/0001-40 SOX RAÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA

________________________________________
Sessão Pública Suspensa 
Às 10:45:32h do dia 27 de junho de 2022, foi suspensa a sessão pública, em virtude de Suspenderemos o procedimento licita-

tório, para a devida análise da equipe técnica acerca das propostas apresentadas e retornaremos a data do dia 28/06/22 as 11:00 
hrs..

Às 11:06:28h do dia 28 de junho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Patrícia Soares Gutierrez e respectivos 
membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregão nº 801020801002022OC00018.

Às 11:19:39h do dia 28 de junho de 2022, foi suspensa a sessão pública, em virtude de Suspenderemos o procedimento licita-
tório, para o envio da diligência solicitada as Licitantes e retornaremos a data do dia 30/06/22 as 11:00 hrs..

Às 11:12:21h do dia 30 de junho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Patrícia Soares Gutierrez e respectivos 
membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregão nº 801020801002022OC00018.

Às 11:29:54h do dia 30 de junho de 2022, foi suspensa a sessão pública, em virtude de Suspenderemos o procedimento licita-
tório, para o envio da diligência solicitada a Licitante e retornaremos a data do dia 04/07/2022 as 09:00 hrs..

Às 09:12:42h do dia 04 de julho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Patrícia Soares Gutierrez e respectivos 
membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregão nº 801020801002022OC00018.

Às 09:51:48h do dia 04 de julho de 2022, foi suspensa a sessão pública, em virtude de Suspenderemos o procedimento lici-
tatório, para que o licitante FOR0023 encaminhe os documentos originais e retornaremos com a devida análise dos documentos 
enviados.

Às 11:03:47h do dia 06 de julho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Patrícia Soares Gutierrez e respectivos 
membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregão nº 801020801002022OC00018.

Às 11:07:26h do dia 06 de julho de 2022, foi suspensa a sessão pública, em virtude de Suspenderemos o procedimento licitató-
rio pelo motivo de análise documentos enviados pelo Licitante FOR0023.

Às 09:06:10h do dia 07 de julho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Patrícia Soares Gutierrez e respectivos 
membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregão nº 801020801002022OC00018.

Encerramento realizado por Patrícia Soares Gutierrez
________________________________________

Considerações finais  Assim adjudicamos o objeto licitado ao licitante FOR0023 (LICITAVET COMERCIAL LTDA – CNPJ: 09.483.617/0001-80), pelo valor global total de R$ 453.816,00 (quatrocentos e 
cinquenta e três mil e oitocentos e dezesseis mil reais) para o item 1, pelo valor global total de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) para o item 2 e pelo valor global total de 
R$ 269.707,82 (duzentos e sessenta e nove mil e setecentos e sete reais e oitenta e dois centavos) para o item 3. A íntegra desta Ata está disponível no Sistema Bec, bem como, nos 
autos do Processo Administrativo nº 6027.2022/0001691-4.
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