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 0 DESPACHO AUTORIZATÓRIO
À vista dos elementos constantes do processo eletrônico nº 

8610.2021/0000368-8, em especial da justificativa apresentada 
pela área técnica responsável (041420921) e do parecer da 
assessoria jurídica (043493684), com fundamento no artigo 30, 
I, da Lei Federal nº 13.303/2016 e no artigo 2º da Lei Municipal 
nº 15.929/2013, observadas as demais disposições legais e re-
gulamentares aplicáveis à espécie, AUTORIZO o prosseguimento 
para a contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de 
DACKSON MIKAEL DE SOUSA RODRIGUES SILVA 60779785312, 
inscrita no CNPJ sob o nº 21.524.305/0001-72, para o licencia-
mento de obra audiovisual para atendimento da programação 
da plataforma SpcinePlay, conforme especificações da área res-
ponsável, pelo valor total de R$ 800,00 (oitocentos reais), que 
onerará a dotação orçamentária nº 15.10.13.392.3001.6707.33.
90.39.00.09, conforme Nota de Reserva nº 82/2021.

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO
À vista dos elementos constantes do processo eletrônico nº 

8610.2021/0000351-3, em especial da justificativa apresentada 
pela área técnica responsável (041062438) e do parecer da 
assessoria jurídica (043903662), com fundamento no artigo 
30, I, da Lei Federal nº 13.303/2016 e no artigo 2º da Lei 
Municipal nº 15.929/2013, observadas as demais disposições 
legais e regulamentares aplicáveis à espécie, AUTORIZO o 
prosseguimento para a contratação direta, por inexigibilidade 
de licitação, de ACALANTE FILMES LTDA., inscrita no CNPJ 
sob o nº 18.386.096/0001-33, para o licenciamento de obras 
audiovisuais para atendimento da programação da plataforma 
SpcinePlay, conforme especificações da área responsável, pelo 
valor total de R$ 8.000,00 (oito mil reais), onerando a dotação 
orçamentária nº 15.10.13.392.3001.6.702.33.90.39.00.09, con-
forme a Nota de Reserva de Recursos nº 79/2021.

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO
À vista dos elementos constantes do processo eletrônico 

nº 8610.2021/0000057-3, em especial das justificativas apre-
sentadas pela área responsável (039898330) e do parecer da 
assessoria jurídica (044633281), com fundamento nos artigos 
27, §3º, e 30, caput, da Lei Federal nº 13.303/2016, bem como 
no artigo 2º, I, II e III, da Lei Municipal nº 15.929/2013, obser-
vadas as demais disposições legais e regulamentares aplicáveis 
à espécie, AUTORIZO o prosseguimento para a contratação 
direta, por inexigibilidade de licitação, de LENIRA BRANDÃO 
SILVA GRINSPUM-PRODUÇÕES, inscrita no CNPJ sob o nº 
04.740.911/0001-06, para formalizar o investimento da Spcine, 
sob a forma de patrocínio, na realização de ações integrantes 
do evento "14ª Edição do Festival de Curtas e Direitos Humanos 
– Entretodos 2021", pelo valor total de R$ 105.573,41 (cento 
e cinco mil, quinhentos e setenta e três reais e quarenta e um 
centavos) a cargo da Spcine nos termos da proposta, onerando 
a dotação orçamentária correspondente conforme Nota de 
Reserva nº 59/2021 (043300823).

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO
À vista dos elementos constantes do processo eletrônico nº 

8610.2021/0000452-8, em especial das justificativas apresen-
tadas pela área técnica responsável (043063435) e do parecer 
da assessoria jurídica (043721279), com fundamento no artigo 
30, caput, da Lei Federal nº 13.303/2016, observadas as demais 
disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, AU-
TORIZO o prosseguimento para a contratação direta, por inexi-
gibilidade de licitação, de RENATO CANDIDO DE LIMA, inscrito 
no CPF sob o nº 284.035.678-39, para prestação de serviços 
de debatedora no âmbito do programa Cineclube Spcine, pelo 
valor total de R$ 200,00 (duzentos reais).

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO
À vista dos elementos constantes do processo eletrônico nº 

8610.2021/0000406-4, em especial das justificativas apresenta-
das pela área técnica responsável (042673870) e do parecer da 
assessoria jurídica (043732306), com fundamento no art. 30, I, 
da Lei Federal nº 13.303/2016, observadas as demais disposi-
ções legais e regulamentares aplcáveis à espécie, AUTORIZO o 
prosseguimento para a contratação direta, por inexigibilidade 
de licitação, da AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO CAPIBARIBE 
S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 30.275.520/0001-78, para as-
sinatura anual de jornal diário on line, pelo valor total de R$ 
216,00 (duzentos e dezesseis reais), onerando a dotação orça-
mentária nº 15.10.13.122.3024.2.100.33.90.39.00.09, conforme 
Nota de Reserva nº 24/2021.

 DESPACHO DOCUMENTAL
À vista dos elementos constantes do processo eletrônico nº 

8610.2019/0001175-0, em especial dos pedidos da contratada 
(040506643, 043126305), das manifestações favoráveis da área 
técnica responsável pelo acompanhamento da execução contra-
tual (040511190, 043126480) e do Parecer da Assessoria Jurídi-
ca (042022822), com fundamento nos arts.72 e 81, I e IV, da Lei 
Federal nº 13.303/2016, combinado com o art.393, Parágrafo 
único, da Lei Federal nº 10.406/2020, considerando ainda a 
Resolução nº 200/2020 do Comitê Gestor do Fundo Setorial do 
Audiovisual e o art.4º da Portaria nº 151-E da Agência Nacional 
do Cinema-ANCINE, RATIFICO e AUTORIZO as prorrogações do 
prazo de lançamento da obra "Cine Marrocos”, selecionada no 
EDITAL 03/2019/SPCINE - Programa de Investimento - 2019 - 
Distribuição de Longas Metragem, bem como o aditamento ao 
Termo de Contrato nº 201/2019/Spcine, formalizado com BRETZ 
FILMES DISTRIBUIDORA E PRODUTORA LTDA., inscrita no CNPJ 
sob o nº 39.079.678/0001-47, para fazer constar a alteração 
parcial das contrapartidas e obrigações previstas na clausula 
sétima do Contrato, conforme proposta apresentada, permane-
cendo inalteradas as demais clausulas do ajuste.

Tendo em vista a primeira solicitação intempestiva para 
o novo lançamento da obra com a consequente proposta de 
aplicação da sanção de advertência, fica a interessada BRETZ 
FILMES DISTRIBUIDORA E PRODUTORA LTDA., inscrita no CNPJ 
sob o nº 39.079.678/0001-47, INTIMADA, com fundamento no 
artigo 83, I, e §2º da Lei Federal nº 13.303/2016 a, querendo, 
apresentar defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias úteis a 
contar do primeiro dia útil subsequente à publicação deste 
despacho.

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO
À vista dos elementos constantes do processo eletrônico 

nº 8610.2019/0001159-8, em especial da solicitação da interes-
sada (035986842), da manifestação favorável da área técnica 
responsável pelo acompanhamento da execução contratual 
(035990772) e do parecer da assessoria jurídica (039226625), 
com fundamento nos arts.72 e 81, I e IV, da Lei Federal nº 
13.303/2016, combinado com o art.393, Parágrafo único, da 
Lei Federal nº 10.406/2020, considerando ainda a Resolução nº 
200/2020 do Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual, 
o art.4º da Portaria nº 151-E da Agência Nacional do Cinema-
-ANCINE e as condições excepcionais decorrentes da Pandemia 
da Covid-19, com a paralização de diversos setores, incluindo o 
fechamento das salas de exibição cinematográfica, RATIFICO e 
AUTORIZO o lançamento da obra "Saudade Mundão" na data 
solicitada, bem como a alteração da contrapartida prevista na 
Subcláusula 7.2 do Contrato nº 190/2019/SPCINE, formalizado 
com DESCOLONIZA FILMES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI., 
inscrita no CNPJ sob o nº 07.570.789/0001-65, nos termos da 
proposta apresentada.

(PoC) para demonstrar o pleno funcionamento da solução de 
TI ofertada em equipamentos físicos ou servidores virtuais 
disponibilizados pelo TCMSP às 09 horas do dia 27 de maio de 
2021 após a realização da devida e necessária preparação de 
ambiente. A sessão foi declarada suspensa com data de retorno 
a ser oportunamente divulgada no Diário Oficial de São Paulo e 
sistema Comprasnet. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada 
a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro, pelos membros 
da Equipe de Apoio.

 EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO
TERMO DE ADITAMENTO: Nº 21/2021
OBJETO DO ADITAMENTO: ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA, 

REPACTUAÇÃO FINANCEIRA E ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA 
CONTRATADA

TERMO DE CONTRATO: Nº 14/2016
CONTRATANTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE 

SÃO PAULO
CONTRATADA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA
CNPJ: 10.643.999/0001-40
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especia-

lizada na prestação de serviços de copeiragem (nível Diretoria) 
e afins.

VALOR DO ADITAMENTO: R$ 11.867,01
DOTAÇÃO: 10.10.01.032.3024.2100.3390.37
PROCESSO TC Nº 003904/2016
DATA DA ASSINATURA: 21/05/2021

 EMPRESA DE CINEMA E 
AUDIOVISUAL DE SÃO PAULO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO
À vista dos elementos constantes do processo eletrônico nº 

8610.2021/0000058-1, em especial das justificativas apresenta-
das pela área técnica responsável (039898997) e do parecer da 
assessoria jurídica (043509422), com fundamento nos artigos 
27, §3º, e 30, caput, da Lei Federal nº 13.303/2016, observadas 
as demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à 
espécie, AUTORIZO o prosseguimento para a formalização de 
parceria por inaplicabilidade de licitação com a ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DA PRODUÇÃO DE OBRAS AUDIOVISUAIS - APRO, 
inscrita no CNPJ sob o nº 45.401.965/0001-24, para formali-
zar o investimento da Spcine, sob a forma de patrocínio, nas 
ações relacionadas ao WHEXT 2021 - Festival Internacional de 
Produção, nos termos da proposta apresentada, no valor de R$ 
59.626,41 (cinquenta e nove mil seiscentos e vinte eseis reais e 
quarenta e um centavos), a ser pago em duas parcelas, sendo a 
primeira, equivalente à 80%, a ser paga antes da realização do 
evento e a segunda, após a realização do evento, onerando a 
dotação orçamentária 15.10.13.392.3003.6.702.33.90.39.00.09
, conforme Nota de Reserva nº 61/2021.

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO
À vista dos elementos constantes do processo eletrônico nº 

8610.2021/0000549-4, em especial das justificativas apresen-
tadas pela área técnica responsável (043975549) e do parecer 
da assessoria jurídica (044368115), com fundamento no artigo 
30, caput, da Lei Federal nº 13.303/2016 e no artigo 884 da 
Lei Federal nº 10.406/2002, observadas as demais disposições 
legais e regulamentares aplicáveis à espécie, RATIFICO a con-
tratação direta, por inexigibilidade de licitação, de HERBERT 
GAUSS NETO, inscrita no CPF sob o nº 226.751.008-11, para 
prestação de serviços de webinar Zoom, pelo valor total de R$ 
250,00 (duzentos e cinquenta reais), retroagindo seus efeitos ao 
dia 13/05/2021, bem como AUTORIZO o respectivo pagamento 
onerando a dotação correspondente. 

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO
À vista dos elementos constantes do processo eletrônico nº 

8610.2021/0000491-9, em especial das justificativas apresenta-
das pela área técnica responsável (043557772) e do parecer da 
assessoria jurídica (044375221), com fundamento no art. 30, I, 
da Lei Federal nº 13.303/2016, observadas as demais disposi-
ções legais e regulamentares aplcáveis à espécie, AUTORIZO o 
prosseguimento para a contratação direta, por inexigibilidade 
de licitação, da sociedade FILME B COMUNICAÇÕES LTDA., 
inscrita no CNPJ sob o nº 01.918.811/0001-39, para assinatura 
anual do Portal Filme B, pelo valor total de R$ 700,00 (sete-
centos reais), onerando a dotação orçamentária nº 15.10.13.3
92.3001.6.702.33.90.39.00.09, conforme Nota de Reserva nº 
99/2021.

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO
À vista dos elementos constantes do processo eletrônico 

nº8610.2021/0000456-0, em especial das justificativas apresen-
tadas pela área técnica responsável (043087422) e do parecer 
da assessoria jurídica (043655098), com fundamento no artigo 
30, caput, da Lei Federal nº 13.303/2016 e no artigo 884 da 
Lei Federal nº 10.406/2002, observadas as demais disposições 
legais e regulamentares aplicáveis à espécie, RATIFICO a con-
tratação direta, por inexigibilidade de licitação, de GLEYSER 
FERREIRA SANTOS, inscrita no CPF sob o nº 137.304.007-62, 
para prestação de serviços de debatedora no âmbito do progra-
ma Cineclube Spcine, pelo valor total de R$ 200,00 (duzentos 
reais), bem como AUTORIZO o respectivo pagamento onerando 
a dotação orçamentária correspondente.

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO
À vista dos elementos constantes do processo eletrônico nº 

8610.2021/0000377-7, em especial das justificativas apresen-
tadas pela área técnica responsável (042296231) e do parecer 
da assessoria jurídica (043733638), bem como da nomeação da 
interessada nos termos despacho publicado no Diário Oficial da 
Cidade em 16/04/2021, p. 91 (042296476), com fundamento 
no artigo 30, caput e II, "b", da Lei Federal nº 13.303/2016, 
considerando ainda o item 2.1, VI, do Edital nº 02/2021/Spcine 
– DISTRIBUIÇÃO DE PEQUENO E MÉDIO PORTE DE LONGAS-
-METRAGENS, observadas as demais disposições legais e regu-
lamentares aplicáveis à espécie, AUTORIZO o prosseguimento 
para a contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de 
LEANDRO PARDI, inscrita no CPF sob o nº 365.035.308-38, para 
prestação de serviços de análise e seleção de projetos inscritos 
no citado Edital, pelo valor total de R$ 4.000,00 (quatro mil 
reais).

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO
I- À vista dos elementos constantes do processo eletrô-

nico nº 8610.2021/0000376-9, em especial das justificativas 
apresentadas pela área técnica responsável (042092482) e 
do parecer da assessoria jurídica (043735942), bem como da 
nomeação da interessada nos termos despacho publicado no 
Diário Oficial da Cidade em 16/04/2021, p. 91 (042093333), 
com fundamento no artigo 30, caput e II, "b", da Lei Federal 
nº 13.303/2016, considerando ainda o item 2.1, VI, do Edital nº 
02/2021/Spcine – DISTRIBUIÇÃO DE PEQUENO E MÉDIO PORTE 
DE LONGAS-METRAGENS, observadas as demais disposições 
legais e regulamentares aplicáveis à espécie, AUTORIZO o 
prosseguimento para a contratação direta, por inexigibilidade 
de licitação, de JOELMA OLIVEIRA GONZAGA, inscrita no CPF 
sob o nº 960.684.775-68, para prestação de serviços de análise 
e seleção de projetos inscritos no citado Edital, pelo valor total 
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

 SÃO PAULO TRANSPORTE
 GABINETE DO PRESIDENTE

 GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS

 LICITAÇÃO Nº 005/2021
AVISO
A SÃO PAULO TRANSPORTE S/A – SPTrans, inscrita no 

CNPJ-MF sob o nº 60.498.417/0001-58, comunica que se en-
contra aberta a LICITAÇÃO modalidade PREGÃO na forma ELE-
TRÔNICA, através do modo de disputa aberto, do tipo menor 
preço, sob nº 005/2021, vinculado ao PALC nº 2021/0191 cujo 
objeto será realizado por execução indireta sob o regime de 
empreitada por preços unitários e será regido pela Lei Federal 
no 13.303, de 30/06/16, Lei Complementar nº 123, de 14/12/06 
e alterações; Decreto Municipal nº 56.475, de 05/10/15; Lei 
Municipal no 14.094, de 06/12/05 e Regulamento Interno de 
Licitações e Contratos da SPTrans - RILC, disponível no link 
http://www.sptrans.com.br/media/1158/regulamento_interno_
licitacoes_e_contratos_out18.pdf, que foi publicado no Diário 
Oficial da Cidade em 18/10/18, bem como demais diplomas 
aplicáveis à espécie e disposições do Edital.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ENTREGA EM DO-
MICÍLIO DE ENCOMENDAS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA 
SUPERINTENDÊNCIA DE ATENDIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO

Limite para recebimento das propostas: 15/06/21 às 10h,
por meio da página eletrônica “www.licitacoes-e.com.br”
Abertura das propostas: 15/06/21 às 10h.
Início da Disputa de Preços (Pregão): 15/06/21 às 10h15.
Os interessados poderão obter gratuitamente os arquivos 

eletrônicos com a íntegra do edital e seus anexos, no site www.
licitacoes-e.com.br e no site www.sptrans.com.br dentro do 
"link" LICITACÕES.

Alternativamente, os mesmos arquivos eletrônicos poderão 
ser obtidos diretamente na SPTrans, mediante a entrega de um 
exemplar de CD-ROM do tipo CDR-80, virgem e lacrado.

A retirada do edital gravado em CD-ROM será feita na 
Gerência de Contratações Administrativas – DA/SAM/GCA da 
SPTrans, localizada na Rua Boa Vista, nº 236 – 2º andar – Cen-
tro – São Paulo/SP, de segunda a sexta-feira, no horário entre 
9h e 12h e 14h e 17h.

São Paulo, 21 de maio de 2021.
Jomar Santos de Lisboa
Pregoeiro

 TRIBUNAL DE CONTAS
 GABINETE DO PRESIDENTE

 COMISSÃO DE LICITAÇÕES 2
AVISO DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021
Processo: TC/001258/2021 - Objeto: Contratação de empre-

sa de engenharia especializada na prestação de serviços de ma-
nutenção preventiva, corretiva e preditiva, assistência técnica, 
serviços de conservação, incluindo mão de obra, fornecimento 
de material de consumo básico, máquinas e equipamentos 
necessários à execução dos serviços em todos os equipamentos 
do sistema de ar condicionado e exaustão do Edifício Sede, 
Prédio anexo I, anexo II, anexo III, Portarias e Escola de Contas 
do TCMSP.

Acha-se aberta licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔ-
NICO – AMPLA CONCORRÊNCIA, a realizar-se no dia 08 de 
junho de 2021 às 09h00 no endereço eletrônico http://www.
gov.br/compras. O licitante deverá encaminhar a proposta e 
documentos de habilitação por meio do sistema eletrônico até 
a data e horário marcados para abertura da sessão, quando, 
então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento 
de propostas.

O edital poderá ser baixado gratuitamente, na Internet, 
através do site www.tcm.sp.gov.br – Editais e no endereço ele-
trônico http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br – Tribunal 
de Contas do Município de São Paulo.

O licitante poderá vistoriar o local onde serão executados 
os serviços até o dia 07 de junho de 2021, último dia útil ante-
rior à data fixada para a abertura da sessão pública, no período 
compreendido entre 8h às 11h e das 13h às 16h, com o objetivo 
de se inteirar das condições e grau de dificuldade existentes, 
mediante prévio agendamento, em horário comercial, com os 
senhores Maiko Vander Biajone dos Santos, Adkleyson José 
Santos ou Felipe Rangel Ferreira da Silva, pelo telefone (11) 
5080-1308.

 COMISSÃO DE LICITAÇÕES 2
PREGÃO Nº 06/2021 – AMPLA CONCORRÊNCIA (TIPO 

MENOR PREÇO)
ATA Nº 034/2021 – ABERTURA DA SESSÃO
PROCESSO Nº TC/005616/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para o for-

necimento de Solução de Impressão e Escaneamento Departa-
mental, com Software de Gerenciamento via rede local (TCP/IP).

No vigésimo primeiro dia do mês de maio de dois mil e 
vinte e um, às dez horas, reuniram-se por meio de teletrabalho, 
conforme Portaria nº 144/2020, o Pregoeiro da Comissão nº 
2, Senhor CLÁUDIO VICENTE PALADINO BARONE – CPF nº 
273.359.368-45, os membros da Equipe de Apoio, Senhores 
FERNANDO CELSO MORINI – CPF nº 113.880.328-64, DANIEL 
REGIS E SILVA – CPF 033.712.195-85, FREDY HENRIQUE MIL-
LER, CPF nº 700.850.132-34 e SILVANA RODRIGUES DE CAS-
TRO – CPF 116.324.008-71, designados pela Port. 134/2018, 
para sistematizar todos os atos praticados na Sessão Pública 
do Pregão em epígrafe. Conforme agendamento publicado na 
página 94 do DOC de 21.05.2021, “avisos” do Comprasnet e 
encaminhado às empresas interessadas a sessão, iniciada no 
dia 06.05.2021, foi retomada às dez horas do dia 21.05.2021. 
O Pregoeiro retomou a sessão informando que, em respeito 
ao item 08 do Edital, foi realizada a Prova de Conceito (PoC) 
para análise da solução ofertada pela empresa REDEINOVA 
TECNOLOGIA LTDA, com acesso disponibilizado pela plataforma 
Microsoft Teams, nos dias 13 e 14 de maio de 2021. A Comissão 
técnica de avaliação concluiu que durante a apresentação 
da Prova de Conceito realizada com a empresa REDEINOVA 
TECNOLOGIA LTDA não restaram demonstradas algumas fun-
cionalidades. Assim a referida empresa não foi aprovada na 
Prova de Conceito. O relatório completo consta nos autos do 
processo licitatório e foi encaminhado aos interessados, na 
íntegra, por e-mail. Fica consignado que os demais interessados 
poderão solicitar o envio desse documento diretamente ao 
Pregoeiro, pelo endereço eletrônico claudio.barone@tcm.sp.gov.
br. Nos termos do subitem 8.8 do Edital a proposta da empresa 
REDEINOVA TECNOLOGIA LTDA foi desclassificada. Após nego-
ciação com a empresa subsequentemente melhor classificada, 
MAJOR RP3 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 
LTDA, ocorreu a redução de sua proposta para o valor total de 
R$ 6.155.000,00. Em respeito ao subitem 7.1 do Edital apresen-
tou, tempestivamente, a sua proposta atualizada e informou, 
via “chat”, ter ofertado a solução “Qlik Sense do fabricante 
Qlik”. Visando ao cumprimento no disposto no subitem 8.1. do 
Edital a empresa MAJOR RP3 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO LTDA foi convocada a realizar Prova de Conceito 

 CÂMARA MUNICIPAL
 COMISSÃO DE JULGAMENTO DE 
LICITAÇÕES

 COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES
DECISÕES DA MESA DIRETORA
DECISÃO DE MESA nº 4718/2021
PROCESSO CMSP nº CMSP-PAD-2021/00056
"À vista das informações processadas nos presentes autos, 

a MESA DECIDE:
1 - HOMOLOGAR o PREGÃO ELETRÔNICO n. 13/2021, 

visando à formação de Ata de RP para aquisição futura e 
eventual de materiais de vidraçaria, conforme especificações 
constantes no Anexo I - Termo de Referência - Especificações 
Técnicas, parte integrante do edital, tendo como vencedora a 
empresa ARN NOVA ERA COMERCIAL E SERVICOS LTDA EPP- 
CNPJ n. 15.786.607/0001-16; e

2 - AUTORIZAR a emissão da Nota de Empenho, quando 
necessária, após verificação da regularidade da empresa nos 
órgãos competentes, assim como devolver as vias da Ata de 
Registro de Preços devidamente assinadas."

 COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES
DECISÕES DA MESA DIRETORA
DECISÃO DE MESA nº 4719/2021
PROCESSO CMSP nº CMSP-PAD-2020/00417
"Tendo em vista as informações dos presentes autos, a 

MESA REVOGA, nos termos do artigo 49 da Lei nº 8.666/93, o 
pregão eletrônico nº 10/2021 (Lote 01 do procedimento licita-
tório autorizado pela DM 4643/2020, CMSP-DMD-2020/00087, 
visando à formação de Ata de Registro de Preços para aquisição 
futura e eventual de suprimentos para impressora."

 COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES
DECISÕES DA MESA DIRETORA
DECISÃO DE MESA nº 4720/2021
PROCESSO CMSP nº CMSP-PAD-2020/00247.02
"À vista das informações processadas nos presentes autos, 

em especial os Pareceres da Procuradoria SCL nº 071/2021 e 
080/2021, a Mesa DECIDE APLICAR ao IUDS - INSTITUTO UNI-
VERSAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CNPJ 18.110.285/000, 
a penalidade de multa no valor total de R$ 47.316,07 (qua-
renta e sete mil, trezentos e dezesseis reais e sete centa-
vos), prevista nos subitens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 da Cláusula 
Décima do Termo de Contrato 35/2020; por descumprimento 
dos subitens 2.6.2, 2.16, 2.22 e 3.3 do Anexo I do referido con-
trato, ficando facultado o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, 
nos termos do artigo 109, I, f, da Lei Federal nº 8.666/93 e dos 
artigos 54, VII, e 55 do Decreto Municipal nº 44.279/03."

. 

 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.002/2021 – SEI Nº 
7010.2021.0004904-7 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÕES 
DE LICENÇAS DE USO PARA 37.000 LICENÇAS DA SUÍTE 
ANTIVÍRUS MCAFEE MV2 – MVISION PROTECT PLUS, 
CONTENDO ANTIVÍRUS ENS (ENDPOINT SECURITY), 
FIREWALL FOR ENDPOINT, WEB CONTROL, DEVICE 
CONTROL, ATP (ADAPTIVE THREAT PROTECTION), 
TIE (THREAT INTELLIGENCE EXCHANGE), APPLICATION 
CONTROL, EPO ON PREMISES, 800 LICENÇAS DE MFE 
MOVE AV FOR VIRTUAL SERVERS, 1 LICENÇA MFE 
VIRUSSCAN FOR STORAGE PARA NAS, FORNECIMENTO DE 
NOVAS LICENÇAS PARA 37.800 ATD (ADVANCED THREAT 
DEFENSE APPLICANCE), 3 LICENÇAS MFE VIRUSCAN FOR 
STORAGE PARA NAS, FORNECIMENTO DE 5 SERVIDORES 
PARA APLICAÇÃO E BANCO DE DADOS, SUPORTE 
ESPECIALIZADO ENHANCED SUCCESS PLAN E SERVIÇO DE 
SUPORTE E MANUTENÇÃO PARA TODA A SOLUÇÃO, PELO 
PRAZO DE 36 MESES.

O Pregoeiro designado informa que ENCONTRA-SE ABERTO 
na EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU-
NICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP 
S/A. o processo em referência, em substituição ao Pregão 
Eletrônico nº 10.009/2020 (REVOGADO)O encaminhamento 
da Proposta de Preços deverá ser feito a partir da divul-
gação até às 10 horas do dia 04/06/2021, no site www.
comprasnet.gov.br, sendo a sessão de abertura das pro-
postas às 10 horas do mesmo dia.

 SÃO PAULO OBRAS
 GABINETE DO PRESIDENTE

 CONCORRÊNCIA Nº 034200420 - PROCESSO SEI 
Nº 7910.2020/0000473-7

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO 
DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA 
DA LIGAÇÃO VIÁRIA – PROLONGAMENTO DA AVENIDA 
AURO SOARES DE MOURA ANDRADE, DA PASSAGEM EM 
DESNÍVEL DE INTERLIGAÇÃO DA AVENIDA SANTA MARI-
NA, DA IMPLANTAÇÃO DO TRECHO A SER RELOCADO DA 
LINHA 8 – DIAMANTE DA CPTM – COMPANHIA PAULISTA 
DE TRENS METROPOLITANOS E DAS VIAS COMPLEMENTA-
RES DE CONEXÃO COM SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE. 

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
A Comissão Permanente de Licitações, nos termos do item 

16 do Edital, e com base na análise e manifestação do Núcleo 
de Preços e Custos da SPObras, decidiu:

I – Atribuir as seguintes Notas às Proposta de Preços:
SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA) – NP = 96,6
CONSÓRCIO PROJETISTA AURO SOARES NEHM (NOVA EN-

GEVIX/ HIDROCONSULT/ MAUBERTEC) – NP = 90,7
CONSÓRCIO ES (EGIS/ SENER SETEPLA) – NP = 85,9
SETEC HIDROBRASILEIRA OBRAS E PROJETOS LTDA – NP 

= 85,9
CONSÓRCIO ECR/ CONTROL TEC/ TEKNHNITE – NP = 85,6
III – Classificar os licitantes de acordo com as notas 

finais obtidas, conforme segue:
1º lugar: CONSÓRCIO ES (EGIS/ SENER SETEPLA) – NF=88,1
2º lugar: CONSÓRCIO PROJETISTA AURO SOARES NEHM 

(NOVA ENGEVIX/ HIDROCONSULT/ MAUBERTEC) – NF=86,4
3º lugar: SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA)-

-NF=82,9
4º lugar: CONSÓRCIO ECR/ CONTROL TEC/ TEKNHNITE – 

NF= 82,7
5º lugar: SETEC HIDROBRASILEIRA OBRAS E PROJETOS 

LTDA – NF=81,1
A Ata de Julgamento, bem como as razões desta decisão 

encontram-se disponíveis para consulta nos autos do Processo 
SEI 7910.2020/0000473-7, a partir da data desta publicação, 
dando-se início ao prazo recursal, nos termos do Art. 109 da Lei 
Federal nº 8.666/93. Para consultar o processo os interessados 
devem solicitar a chave de acesso através do e-mail licitacoes@
spobras.sp.gov.br.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
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