
SÃO PAULO OBRAS

Despacho de Homologação de Licitação

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

OBJETO:  Contratação de empresa ou consórcio de empresas especializadas para prestação de serviços 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 conexão com sistema viário existente.

 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

I - Em face das informações constantes dos autos do Processo SEI nº 7910.2020/0000473-7, 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 034200420, que tem por objeto a
contratação de empresa ou consórcio de empresas especializadas para prestação de serviços 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 conexão com sistema viário existente. Licitante Vencedor: CONSÓRCIO PROJETISTA ES (EGIS Engenharia e Consultoria Ltda/
SENER Setepla Tecnometal Engenharia e Sistemas S.A.). Valor Global: R$ R$ 6.805.726,91 (seis milhões oitocentos e cinco mil setecentos e vinte
e seis reais e noventa e um centavos), BDI: 27,68 %, na data-base: janeiro/2021.

 

II – Publique-se.

 

III – Após encaminhe ao NLC para providências subsequentes.

 

São Paulo,      de junho de 2021

 

 

MARCOS MONTEIRO

Presidente da SPObras

Documento assinado eletronicamente por Marcos Monteiro, Diretor-Presidente, em 29/06/2021, às 20:17, conforme art. 49 da Lei Municipal
14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador 047047673
e o código CRC F1E0EE36.

Referência: Processo nº 7910.2020/0000473-7 SEI nº 047047673


