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 EMPRESA DE CINEMA E 
AUDIOVISUAL DE SÃO PAULO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO
À vista dos elementos constantes do processo eletrônico nº 

8610.2021/0000781-0, em especial da justificativa da área téc-
nica responsável (046070024) e do parecer da assessoria jurídi-
ca (046322910), com fundamento no artigo 30, I, da Lei Federal 
nº 13.303/2016 combinado com os artigos 1º e 2º do Decreto 
Municipal nº 53.446/2012, com o artigo 5º, V, do Decreto Muni-
cipal nº 56.905/2016 e com os artigos 2º, I, e 3º, III, do Decreto 
Municipal nº 59.233/2020, AUTORIZO a contratação por inexigi-
bilidade de licitação de MEDIA BUSINESS INSIGHT anúncio na 
revista especializada do setor audiovisual "World of locations", 
no valor total estimado de R$ 23.125,00 (vinte e três mil cento 
e vinte e cinco reais) onerando a dotação orçamentária corres-
pondente conforme Nota de Reserva nº 173/2021 (046175498), 
podendo variar de acordo com a cotação da moeda na data do 
efetivo pagamento.

 EXTRATO DE CONTRATO
Processo Eletrônico nº: 8610.2021/0000090-5
Extrato do Termo de Contrato nº 005/2021/Spcine
Contratante: Empresa de Cinema e Audiovisual de São Pau-

lo S.A.-Spcine., inscrita no CNPJ sob o nº 11.452.317/0001-85
Contratada: ELO AUDIOVISUAL SERVIÇOS LTDA, inscrita no 

CNPJ/CPF sob o nº 07.700.630/0001-18
Objeto: O presente tem por objeto o licenciamento, pela 

contratada, de direitos de exibição de obras cinematográficas 
para exibição por parte da Spcine.

Valor: R$0,00
Prazo de Vigência: O presente Contrato entrará em vigor 

na data de sua assinatura e permanecerá em vigor durante o 
prazo de 24 meses.

 EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo Eletrônico nº: 8610.2018/0000003-9
Extrato do Termo de Aditamento nº 002/2021/Spcine ao 

Termo de Contrato nº 02/2018/Spcine.
Contratante: Empresa de Cinema e Audiovisual de São Pau-

lo S.A.-Spcine., inscrita no CNPJ sob o nº 21.278.214/0001-02
Contratada: PIETA FILMES PRODUÇÕES LTDA-EPP, inscrita 

no CNPJ/CPF sob o nº 62.446.224/0001-89
Vigência original:01/02/2018 até 07 anos após o lançamen-

to comercial da obra;
Valor do Termo Aditivo nº 02/2021: a mesma
Objeto: O presente aditamento em referência para fazer 

constar a prorrogação do prazo de lançamento comercial da 
obra para até 16/12/2021, permanecendo inalteradas as demais 
clausulas do ajuste.

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO
À vista dos elementos constantes do processo eletrônico 

nº 8610.2021/0000829-9, em especial das justificativas da 
área técnica responsável (046406495) e do parecer da asses-
soria jurídica (046417707), com fundamento na Lei Federal nº 
13.303/2016, na Lei Federal nº 11.788/2008 e na Lei Municipal 
nº 15.929/2013, APROVO a abertura do Edital nº 06/2021/
Spcine – Seleção pública de estagiário(a)s (046411433), que 
tem por objeto a seleção de interessadas para 02 (duas) vagas 
de estágio na Spcine conforme especificações do Edital e seus 
anexos.

 COMPANHIA SÃO PAULO 
DE DESENVOLVIMENTO E 
MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS
 GABINETE DO PRESIDENTE

 ATA DE ADJUDICAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA 
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021 – SPDA 
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONTABILIDADE, REGISTROS PARALEGAIS, GES-
TÃO FINANCEIRA E AFINS PARA A COMPANHIA 
SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBI-
LIZAÇÃO DE ATIVOS – SPDA – PROCESSO Nº 
7110.2021/0000009-2.

Às 10 horas do dia 15 de abril de 2021, na Companhia São 
Paulo de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos – SPDA, 
localizada na Rua Líbero Badaró, nº 190, 5º andar, Centro – São 
Paulo/SP, reuniu-se a comissão de licitação para dar prosse-
guimento à Sessão do Pregão Eletrônico 01/2021 SPDA, veri-
ficaram os documentos de habilitação, encaminhados dentro 
do prazo previsto no Edital pela primeira colocada, solicitaram 
documentos complementares e confirmaram que todas as 
condições para habilitação foram atendidas. Foi aberto prazo 
para interposição de recurso, foram apresentadas contrarrazões 
e o recurso foi julgado procedente, inabilitando a primeira co-
locada por não atender aos requisitos necessários previstos no 
Termo de Referência e Edital. Foi reaberta a sessão do Pregão 
Eletrônico, na qual houve negociação de valores com a segunda 
colocada, verificaram os documentos de habilitação encaminha-
dos dentro do prazo previsto no Edital e confirmaram que todas 
as condições para habilitação foram atendidas. Novamente foi 
aberto prazo recursal e prazo para as contrarrazões e o recurso 
foi julgado improcedente. Por fim, decidiram ADJUDICAR o ob-
jeto à empresa RHPAY DO BRASIL SERVIÇOS E CONTABILIDADE 
LTDA. – CNPJ: 04.907.126/0001-03, que ofertou menor lance 
anual, no montante de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). 
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que lida e 
achada conforme, vai por todos assinada eu, Patricia Meneghini 
da Silva, a lavrei, e os demais membros abaixo citados a confe-
riram. São Paulo, 16 de junho de 2021.

 INT.: COMPANHIA SÃO PAULO DE DESENVOL-
VIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS - SPDA

ASS.: Pregão Eletrônico nº 01/2021 - SPDA
DESPACHO:
1– Em face do regular processamento da licitação e da dili-

gente atuação da Pregoeira e da equipe de apoio, HOMOLOGO 
o presente procedimento licitatório, nos termos pelo qual foi 
adjudicado o objeto do Pregão em epígrafe, para a contrata-
ção de empresa para prestação de serviços de contabilidade, 
registros paralegais, gestão financeira e afins para a SPDA, à 
empresa RHPAY DO BRASIL SERVIÇOS E CONTABILIDADE LTDA. 
– CNPJ: 04.907.126/0001-03

2 – Publique-se e, a seguir, encaminhe-se à Diretoria Execu-
tiva para deliberação quanto à assinatura do contrato.

São Paulo, em 17 de junho de 2021.
MAURÍCIO AKIHIRO MAKI
Diretor Administrativo Financeiro

cronograma físico-financeiroe nova planilha de serviços e pre-
ços, readequada em suas quantidades e itens. Com a referida 
readequação o valor do Contrato passa de R$ 55.200,00 – base 
PO, para R$ 44.160,00 – base PO. A Contratada, neste ato, em 
face da renegociação do contrato, renuncia, expressamente, 
ao reajuste, atualmente calculado em 6,22% do valor original, 
sem qualquer direito a pedido de indenização relativo a este 
período. Fica, ainda, ajustado entre as partes que em razão do 
quanto disposto no art. 6º do Decreto nº. 60.041/2020, que a 
data-base do Contrato passa a ser abril de 2021 para efeito de 
aplicação de reajuste contratual.

Data da assinatura: 15/06/2021

 TRIBUNAL DE CONTAS
 GABINETE DO PRESIDENTE

 COMISSÃO DE LICITAÇÕES 1
ESCLARECIMENTO 1
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2021 – AMPLA CONCOR-

RÊNCIA
Processo: TC/007197/2021 - Objeto: Aquisição de Switches 

de Borda, com Serviços de Instalação, Implementação, Garantia, 
Suporte e Banco de Horas Técnicas.

O Pregoeiro torna público o questionamento formulado 
por intermédio do e-mail andreza.trevisan@nava.com.br. e o 
respectivo esclarecimento prestado pela área técnica - NTI, 
os quais já foram objeto de divulgação no âmbito do Sistema 
Comprasnet em 18/06/2021.

QUESTIONAMENTO/RESPOSTA:
1) Sobre o Anexo I item 2 na tabela anexa nas páginas 22 a 

2. A partir do 7 (sétimo) item descrito no item, o descritivo men-
ciona Switchs de 48 portas (X440-G2 48), porém o part number 
é referente ao Switch de 24 portas (16533).

Devemos orçar switch de 48 portas ou de 24 portas?
Obs.: Caso seja switch de 48 portas, os Part Number logo 

em seguida também devem sobre mudanças, para que sejam 
compatíveis com equipamentos de 48 portas.

Resposta: Os Switches serão de 48 portas, conforme descri-
ção do item no Termo de Referência.

O partnumber para cotação dos equipamentos e serviços, 
correspondentes aos switches de 48 portas, é 16535.

Desta forma, no Anexo I do edital onde se lê 16533, leia-
-se 16535.

 COMISSÃO DE LICITAÇÕES 2
PREGÃO Nº 05/2021 – AMPLA CONCORRÊNCIA (TIPO 

MENOR PREÇO)
ATA Nº 048/2021 - RETOMADA DA SESSÃO
PROCESSO Nº TC/002182/2021
OBJETO: Contratação de solução integrada de TI para análi-

se de dados e inteligência analítica corporativa (Data Analytics) 
que permita de maneira ágil a extração de dados, transforma-
ção, tratamento, carga, cruzamento eletrônico com base em 
análises associativas (Visual Analytics Full In-Memory), geração 
de gráficos/painéis (Dashboards) customizáveis pelo usuário 
final (Self-Service Data Visualization) e emissão automática de 
relatórios de acompanhamento e suporte à tomada de decisões.

No décimo oitavo dia do mês de junho de dois mil e vinte 
e um, às nove 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 CASTRO 
– CPF 116.324.008-71, designados pela Port. 134/2018, para 
sistematizar todos os atos praticados na Sessão Pública do Pre-
gão em epígrafe. Conforme agendamento publicado na página 
98 do DOC de 17.06.2021, “avisos” do Comprasnet e e-mail 
encaminhado às empresas interessadas a sessão, iniciada no 
dia 06.05.2021 e continuada no dia 07.06.2021, foi retomada 
às 9h00 do dia 18.06.2021. O Pregoeiro retomou a sessão 
informando que, em respeito ao subitem 17.4 do Edital foi rea-
lizada diligência para comprovar a veracidade das informações 
constantes no Atestado de Capacidade Técnica apresentado 
pela empresa Major RP3 Soluções em Tecnologia da Informa-
ção Ltda. Os esclarecimentos necessários para elucidação das 
dúvidas suscitadas em Sessão foram prestados pelo senhor 
Osmar Carvalho, Gerente de Auditoria do Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo – CREASP. 
Naquele momento houve a confirmação de que a licitante 
detentora do Atestado comercializou as licenças informadas no 
documento apresentado e que a sua equipe técnica realizou a 
instalação e configuração da solução. Questionada, acrescentou 
que a empresa Major RP3 Soluções em Tecnologia da Informa-
ção Ltda. prestou cerca de 6.080 horas de serviços de Business 
Intelligence. Desta forma restou unânime o entendimento de 
que as declarações contidas no Atestado de Capacidade Técnica 
apresentado e demais documentos de habilitação estão de 
acordo com o exigido em Edital. A empresa Major RP3 Solu-
ções em Tecnologia da Informação Ltda. foi então, declarada 
habilitada. O prazo para manifestação de interesse motivado na 
interposição de recursos foi aberto, com encerramento determi-
nado para as 09h35, a empresa REDEINOVA TECNOLOGIA LTDA 
manifestou o interesse, aceito pelo Pregoeiro em razão mani-
festada preteritamente, contra a decisão que a reprovou de sua 
Prova de Conceito, sendo-lhe concedido o prazo até o dia 23 de 
junho de 2021 para apresentação de suas razões. As contrarra-
zões poderão ser apresentadas até o dia 28 de junho de 2021. 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai 
assinada pelo Pregoeiro e pelos membros da Equipe de Apoio.

 DESPACHO DO PRESIDENTE
D o c u m e n t o  E l e t r ô n i c o  n º  0 0 9 2 5 9 / 2 0 2 1  ( r e f. 

TC/003436/2015)
Interessados: TCMSP / WAVE TECNOLOGIAS EM SISTEMAS 

AUDIOVISUAIS LTDA.-EPP
Objeto: Autorização
DESPACHO: À vista das informações constantes do presen-

te e dos autos do TC/003436/2015, e nos termos das manifes-
tações da Subsecretaria Administrativa e da Secretaria Geral, 
que acolho como razões de decidir, AUTORIZO, com fundamento 
na Subcláusula III.3, da Cláusula III do ajuste, no artigo 46 do 
Decreto Municipal nº 44.279/2003 e no artigo 57, inciso II, da 
Lei Federal nº 8.666/1993, em relação ao Contrato nº 11/2016, 
tendo por objeto a contratação de empresa especializada para 
a execução de serviços de fornecimento e instalação de um 
novo sistema de som para o auditório da Escola de Contas, 
incluindo sua interface com o sistema de som do Plenário do 
Edifício Sede e serviços de manutenção preventiva e corretiva, 
com vigência até 13/09/2021, as seguintes medidas: I) Prorro-
gação do Contrato nº 11/2016, firmado com a empresa WAVE 
TECNOLOGIAS EM SISTEMAS AUDIOVISUAIS LTDA. – EPP, CNPJ 
nº 17.991.869/0001-48, pelo prazo de 12 (doze) meses, no perí-
odo compreendido entre 14/09/2021 a 13/09/2022. II) Emissão 
de notas de empenho, pagamento e cancelamento do saldo, se 
houver, em favor da referida empresa, no valor de R$ 42.084,00 
(quarenta e dois mil e oitenta e quatro reais), devendo onerar a 
dotação 10.10.01.032.3024.2100.3390.39 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica. III) Lavratura do Termo de Aditamen-
to conforme minuta encartada como doc. 07.

 COMPANHIA METROPOLITANA 
DE HABITAÇÃO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 COHAB - LICITAÇÕES

 EXTRATO DE CONTRATO Nº 024/21
HE ENGENHARIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 

CNPJ 62.533.278/0001-81. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA EXECUÇÃO SERVIÇOS GERAIS DE MANUTEN-
ÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO, 
REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO EM 
EMPREENDIMENTOS E IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DE 
REGULARIZAÇÃO PELA COHAB-SP. Prazo: 06 meses. LICITAÇÃO 
Nº 20/2019. R$ 3.375.333,01. Data de assinatura: 09/06/2021. 
SEI 7610.2019/0003642-3.

 EXTRATO DE ADITAMENTO Nº 025/21
LIDERANÇA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. - CNPJ 

nº.00.482.840/0001-38. Aditamento ao Contrato nº 01/20 - 
renegociação operada de comum acordo entre as partes, em 
decorrência do Decreto Municipal nº 60.041/20, ajustando a 
concessão de descontos que representa um desconto total 
sobre o valor do ajuste na ordem de 0,72%, passando o valor 
estimado do contrato para R$ 2.372.348,91. Decreto Muni-
cipal nº 60.041/20, artigo 71 da Lei Federal nº 13.303/16 c.c. 
o artigo 49 do Decreto Municipal 44.279/03 e Lei Municipal 
nº 13.278/02. R$ 0,00. Data de assinatura: 10/06/2021. SEI 
7610.2019/0002579-0.

 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO
CO-07.06/2021
PROCESSO SEI Nº 7010.2021/0005914-0
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 05.001/21
FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 30, CAPUT, DA LEI Nº 

13.303/2016
CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFOR-

MAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
– PRODAM-SP S/A.

CONTRATADA: CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTI-
CIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ Nº 08.469.511/0001-69
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOF-

TWARES CA QUE SUPORTAM OS SERVIÇOS NO AMBIENTE 
MAINFRAME IBM, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MANUTEN-
ÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO TECNOLOGIA DAS 
LICENÇAS, POR 12 MESES.

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DA 
DATA DA ÚLTIMA ASSINATURA DIGITAL.

VALOR: R$ 1.730.533,80 (UM MILHÃO, SETECENTOS E 
TRINTA MIL, QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA 
CENTAVOS).

 SÃO PAULO OBRAS
 GABINETE DO PRESIDENTE

 CONCORRÊNCIA Nº 147190450 - PROCESSO SEI 
Nº 7910.2019/0000694-0 PROCESSO ADMINISTRA-
TIVO Nº 147190450

OBJETO: Contratação de empresas ou consórcio de 
empresas especializadas em engenharia, arquitetura e 
urbanismo para a elaboração de projeto básico e projeto 
executivo para implantação do Corredor Leste Aricanduva 
- trecho Radial Leste-Terminal São Mateus. 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
Em face das informações constantes dos autos do Processo 

SEI nº 7910.2019/0000694-0, nos termos do art. 43, Inciso VI 
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, HOMOLOGO o 
resultado do procedimento licitatório, CONCORRÊNCIA nº 
147190450, que tem por objeto a contratação de empresas ou 
consórcio de empresas especializadas em engenharia, arquite-
tura e urbanismo para a elaboração de projeto básico e projeto 
executivo para implantação do Corredor Leste Aricanduva – tre-
cho Radial Leste – Terminal São Mateus. Licitante Vencedor: 
CONSÓRCIO SYSTRA-EBEI (Systra Engenharia e Consultoria 
Ltda e Empresa Brasileira de Engenharia de Infraestrutura Ltda 
– “EBEI”); Valor Global: R$ R$12.163.544,61 (doze milhões 
cento e sessenta e três mil quinhentos e quarenta e quatro 
reais e sessenta e um centavos), BDI: 37,20 %, na data-base: 
junho/2020.

Presidente da SPObras

 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 MARINA, 
DA IMPLANTAÇÃO DO TRECHO A SER RELOCADO DA LINHA 
8 – DIAMANTE DA CPTM – COMPANHIA PAULISTA DE TRENS 
METROPOLITANOS E DAS VIAS COMPLEMENTARES DE CONE-
XÃO COM SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE. 

COMUNICADO
Transcorrido in albis o prazo recursal, a Comissão Perma-

nente de Licitações declara o CONSÓRCIO ES (Egis/ Sener Sete-
pla), Vencedor do certame e o convoca a, nos termos do item 
19.1 do Edital, apresentar à Comissão Permanente de Licitação, 
suas Listas de Insumos e Planilhas de Composição de Preços 
Unitários (CPU’s), em mídia digital, gravadas em Excel, bem 
como, assinadas e salvas em formato PDF, no prazo de 2 (dois) 
dias contados desta publicação, para que então seja procedida 
a Homologação do certame. A entrega do material deverá ser 
feita junto ao Núcleo de Licitações e Contratos da SPObras, 
localizado no 21º andar da Av São João, 473, Centro, São Paulo/
SP, no horário das 10h00 as 17h00 ou através do e-mail licita-
coes@spobras.sp.gov.br, valendo o mesmo prazo.

 EXTRATO DO ADITAMENTO Nº02 AO CONTRA-
TO Nº 1891970100

OBJETO: prestação de serviços de locação de até 05 (cinco) 
equipamentos e acessórios para serviços especializados de 
topografia, de acordo com as especificações contidas no Anexo 
I - Termo de Referência, compreendendo: Estação Total Eletrôni-
ca à prova d’água (conforme Termo de Referência) e GPS RTK.

CONTRATADA: GUANDALINI EQUIPAMENTOS TOPOGRA-
FICOS EIRELI

CNPJ: 15.739.099/0001-15
OBJETO DO ADITAMENTO:Fica acordado entre as partes 

o desconto de R$ 11.040,00, valores a P0, adotado-se novo 

acordo com o Anexo III do Edital na segunda-feira, 21/06/2021. 
IV – SUSPENSÃO: Tendo em vista a proximidade do horário do 
final do expediente e a solicitação da licitante exposta acima, 
O Senhor Pregoeiro anunciou a suspensão do certame. A ses-
são pública será retomada no dia 21/06/2021 às 14h30. 
V – PUBLIQUE-SE: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a 
presente ata, devidamente assinada pelo Senhor Pregoeiro e 
pelos demais presentes.

Persio Tadao Soli
Pregoeiro"

 COMPANHIA DE ENGENHARIA 
DE TRAFEGO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 ATA DE ABERTURA Nº 14/21
EXPEDIENTE Nº 595/20
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/20
FORNECIMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM E SOBRES-

SALENTES.
Aos 15 dias do mês de junho de 2021 às 09 horas e 40 

minutos, na sala de licitações da Companhia de Engenharia de 
Tráfego - CET, localizada na Rua Barão de Itapetininga, 18 - 2º 
andar - Centro, reunidos a Pregoeira e respectiva equipe de 
apoio, deu-se início aos trabalhos da licitação em referência, 
através do PREGÃO ELETRÔNICO com a participação das em-
presas: M4 PRODUTOS PARA SANEAMENTO EIRELI; FUNDIDOS 
SÃO PAULO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA.

I - Aberta a sessão pública, inicialmente a Sra. Pregoei-
ra, em conformidade com as disposições contidas no edital, 
efetuou através do sistema de compras eletrônicas www.com-
prasnet.gov.br o aceite e divulgação das propostas formuladas 
e registradas pelas interessadas. Abriu-se em seguida a fase de 
lances para classificação das licitantes.

II - Após a fase de lances, considerando o menor preço to-
tal, no Item 01 a empresa M4 PRODUTOS PARA SANEAMENTO 
EIRELI ofertou lance no valor total de R$ 80.000,00 e com valor 
negociado a R$ 78.000,00. A Licitante encaminhou no sistema 
do Comprasnet a documentação de outra empresa não partici-
pante, sendo então Desclassificada.

Seguindo a ordem de classificação das propostas, no Item 
01 a empresa FUNDIDOS SÃO PAULO COMERCIAL E SERVIÇOS 
LTDA ofertou lance no valor total de R$ 84.645,00 e com valor 
negociado a R$ 82.950,00 estando acima do valor de referência 
da CET. A Licitante não atendeu ao descrito no edital quanto 
aos itens: 11.2.2.1 Patrimônio (não apresentou o balanço); 
11.2.3.3.1.1.; 11.2.3.6; 11.2.4.1 - Atestados, sendo então con-
siderada Inabilitada.

No Item 02 a empresa M4 PRODUTOS PARA SANEAMENTO 
EIRELI ofertou lance no valor total de R$ 26.600,00 e com valor 
negociado a R$ 26.000,00. A Licitante encaminhou no sistema 
do Comprasnet a documentação de outra empresa não partici-
pante, sendo então Desclassificada.

Seguindo a ordem de classificação das propostas, no Item 
02 a empresa FUNDIDOS SÃO PAULO COMERCIAL E SERVIÇOS 
LTDA ofertou lance no valor total de R$ 28.215,00 e com valor 
negociado a R$ 27.650,00 estando acima do valor de referência 
da CET. A Licitante não atendeu ao descrito no edital quanto 
aos itens: 11.2.2.1 Patrimônio (não apresentou o balanço); 
11.2.3.3.1.1.; 11.2.3.6; 11.2.4.1 - Atestados, sendo então con-
siderada Inabilitada.

III – Tendo em vista que todas as empresas participantes 
foram desclassificadas/inabilitadas, o certame restou Prejudi-
cado.

IV - Aberta a fase para verificação de intenção de recursos 
às 15:11 horas do dia 15/06/21, não houve manifestação. Nada 
mais havendo a tratar foi encerrada a sessão às 15:53 horas do 
dia 15/06/21, cuja ata foi lavrada e assinada pela Pregoeira e 
equipe de apoio. A íntegra da referida ata encontra-se disponí-
vel no site www.comprasgovernamentais.gov.br.

 ATA DE ABERTURA Nº 15/21
EXPEDIENTE N.º 958/19
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/21
FORNECIMENTO DE PARES DE MEIA NA COR PRETA.
Aos 17 dias do mês de junho de 2021 às 09 horas e 30 

minutos, na sala de licitações da Companhia de Engenharia de 
Tráfego - CET, localizada na Rua Barão de Itapetininga, 18 - 2º 
andar - Centro, reunidos a Pregoeira e respectiva equipe de 
apoio, deu-se início aos trabalhos da licitação em referência, 
através do PREGÃO ELETRÔNICO com a participação das 
empresas J.R. MEIAS LTDA; IDEAL WORK UNIFORMES E E.P.I.S 
LTDA; UNIFORT COMÉRCIO E CONFECÇÃO DO VESTUÁRIO 
LTDA; INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA MAC EI-
RELI; NILCATEX TEXTIL LTDA; G8 ARMARINHOS EIRELI; QUATRO 
POR QUATRO COMERCIAL LTDA; Z3 COMERCIAL EIRELI.

I - Aberta a sessão pública, inicialmente a Sra. Pregoei-
ra, em conformidade com as disposições contidas no edital, 
efetuou através do sistema de compras eletrônicas www.com-
prasnet.gov.br o aceite e divulgação das propostas formuladas 
e registradas pelas interessadas. Abriu-se em seguida a fase de 
lances para classificação das licitantes.

II - Após a fase de lances, considerando o menor preço 
total, no Item 01 a empresa J.R. MEIAS LTDA ofertou lance no 
valor de R$ 41.470,00 e com valor negociado a R$ 41.459,04, 
sendo considerada Classificada.

No Item 02 a empresa J.R. MEIAS LTDA ofertou lance no 
valor de R$ 15.000,00 e com valor negociado a R$ 13.815,11, 
sendo considerada Classificada.

III – Após a Sra. Pregoeira analisou a documentação con-
forme descrito no edital. Os documentos foram recebidos, 
analisados e aceitos pelas áreas competentes, sendo então a 
empresa J.R. MEIAS LTDA, melhor classificada para os Itens 01 e 
02, sendo considerada habilitada.

IV – Aberta a fase para verificação de intenção de recursos 
às 15:43 horas do dia 17/06/21, houve manifestação de inten-
ção de recurso que não foi aceita pela pregoeira. Nada mais 
havendo a tratar foi encerrada a sessão às 16:25 horas do dia 
17/06/21, cuja ata foi lavrada e assinada pela Pregoeira e equi-
pe de apoio. A íntegra da referida ata encontra-se disponível no 
site www.comprasgovernamentais.gov.br

 EXPEDIENTE Nº 0167/2020
AVISO DE SUSPENSÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISI-

ÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS MICROSOFT, DENOMI-
NADA SOFTWARE ASSURANCE (SA) DENTRO DO ACORDO 
SELECT, POR UM PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, 
BEM COMO A RESPECTIVA MANUTENÇÃO (SUPORTE TÉC-
NICO).

Comunicamos aos interessados no PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 036/2020, inicialmente agendado para as 10h30 do dia 
22/06/2021, que o certame se encontra SUSPENSO sine die 
para deliberação sobre a impugnação interposta pela interes-
sada CLARO S.A.

A nova data de abertura será comunicada oportunamente 
com a republicação do Edital, após as providências necessárias.

São Paulo, 18 de junho de 2021.
Diretor Administrativo e Financeiro
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