quinta-feira, 18 de novembro de 2021
AVISO DE ABERTURA
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
7ª DIVISÃO REGIONAL DE ASSIS
Encontra-se aberto na Sétima Divisão Regional do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER/
DR7 – Assis/SP, o PREGÃO ELETRÔNICO nº 022/CQA7/2021 (OC
nº 162109160552021OC00023), destinado a AQUISIÇÃO DE
PNEUS E BATERIAS AUTOMOTIVAS, a ser realizado por intermédio da Bolsa Eletrônica de Compras - BEC, cuja abertura está
marcada para o dia 30/11/2021 as 09:30 horas. Os interessados
em participar do certame deverão acessar a partir de 18/11/2021
o site www.bec.sp.gov.br, mediante obtenção de senha de acesso ao sistema e credenciamento de seus representantes. O edital
também está disponível nos seguintes sites www.der.sp.gov.br e
www.e-negociospublicos.com.br.

Divisão Regional de Presidente Prudente
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIVISÃO REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
Acha-se aberto na 12ª Divisão Regional do Departamento
de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, o Pregão
Eletrônico nº 0382/DR.12/2021, Processo nº 1143581/2021, para
o serviço de manutenção de veículo oficial.
Data da realização: 01/12/2021 às 09:00 horas.
O edital completo, para efeito de consulta, encontra-se na
Internet, através do site www.der.sp.gov.br, www.bec.sp.gov.
br e www.e-negociospublicos.com.br ou poderá ser obtido na
Seção de Compras da DR.12 (CQA.12), sita na Rodovia Raposo
Tavares (SP-270), km 561,5, na cidade de Presidente Prudente/
SP, das 08 às 12 e das 14 às 18 horas, de segunda a sexta-feira,
em dias úteis.

CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
GABINETE DO SECRETÁRIO
Comunicado da Comissão Permanente de Licitação
Ata de sessão pública de recebimento e abertura das
propostas da Concorrência nº 03/2021 - Processo SCEC-PRC-2021/01319, que tem por objeto a execução de obras de
reforma e restauro da Capela Nossa Senhora do Rosário dos
Homens Pretos, situada no Quilombo Ivaporunduva – Eldorado
– Ivaporunduva - Vale do Ribeira/ SP.
Às dez horas do dia dezessete do mês de novembro
do ano dois mil e vinte e um, no auditório da Secretaria
de Cultura e Economia Criativa, sito à Rua Mauá, 51, Luz,
nesta Capital, reuniu-se Comissão Permanente de Licitação
composta pelos servidores: Fátima Regina Bernardi; Paloma
Cassiano da Silva; Almir Pereira Sobrinho e Karla Bessani
Travassos Bozelli, designados pela Resolução SC-29, de 04
de outubro de 2019, para que, sob a presidência da primeira,
procedam com os trabalhos de recebimento e abertura das
propostas da licitação ora em comento.Encerrado o prazo
de recebimento de propostas às 10:00 h foi iniciada a abertura da única proposta apresentada pela empresa EDIPAL
CONSTRUTORA E IMÓVEIS PAPAI LTDA-EPP, cujo valor total
apresentado foi de R$ 1.222.435,68 (um milhão duzentos e
vinte e dois mil quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta
e oito centavos). Ato contínuo, a proposta foi rubricada
somente pelos membros da Comissão, uma vez que não
houve representante credenciado.Após analise da proposta a
Comissão decidiu pela classificação da proposta apresentada,
visto que o valor esta compatível com os preços praticados
no mercado conforme preço referencial do anexo VII do
Edital, em seguida prosseguiu com a abertura do envelope
n° 2 de Habilitação. Na própria sessão a Comissão analisou a
documentação concluindo pela habilitação da mesma. Desta
forma a Comissão declara a vencedora da licitação a empresa
Edipal Construtora e Imóveis Papai Ltda- EPP. Nada mais
havendo a registrar, às 11:22h a presidente deu por encerrada a sessão, lavrando-se a presente ata que, lida e achada
conforme, segue assinada pela Comissão, publicando-se na
Imprensa Oficial, para que produza os efeitos legais.

FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA - CENTRO
PAULISTA DE RÁDIO E TV EDUCATIVA
FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA
CNPJ: 61.914.891/0001-86
COMUNICADO
A Fundação Padre Anchieta – Centro Paulista de Rádio e
TV Educativas, comunica com referência a Convocação Geral nº
002/2021 – Processo nº 0310/2021, que trata da contratação
de empresa para a contratação de produtora, o julgamento das
propostas técnicas conforme segue. Da análise apresentada
pela Comissão Técnica verificou-se a seguinte pontuação:
Media Arts Entertainment & Film Productions EIRELI – 92,50
pontos; BSB Serviços Cinegroup Ltda – 77,50 pontos. Com
base na pontuação obtida pelas empresas classificadas, e após
análise, levando-se em consideração o item 10.4 do Edital de
licitação, através da fórmula IT = PT/MPT, onde IT = Índice
Técnico, PT = Pontuação final da proposta em exame e MPT
= Maior pontuação técnica entre as propostas apresentadas,
sendo MPT = 92,50 obtido pela empresa Media Arts Entertainment & Film Productions EIRELI, obteve-se a seguinte índices
técnicos: Media Arts Entertainment & Film Productions EIRELI
– IT = 1,000; BSB Serviços Cinegroup Ltda – IT = 0,837. Diante
do acima exposto decidiu-se classificar a empresa Media
Arts Entertainment & Film Productions EIRELI em 1ºlugar e a
empresa BSB Serviços Cinegroup Ltda em 2º lugar. Fica aberto
o prazo de 5 dias úteis, para apresentação de recursos, a contar
da data da publicação da decisão acima, no Diário Oficial do
Estado de São Paulo.
FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA
CNPJ: 61.914.891/0001-86
ABERTURA DE LICITAÇÃO - COMUNICADO
A Fundação Padre Anchieta – Centro Paulista de Rádio e
TV Educativas, comunica a abertura do procedimento licitatório
na modalidade Pregão Eletrônico: nº 051/2021 – Processo
FPA nº 0073/2021, para a prestação de serviços de locação de
veículos seminovos em caráter não eventual, sem condutor e
sem combustível. A realização da sessão será em 01/12/2021
às 10h00min, no endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br. O
Edital, na integra, será disponibilizado no endereço www.e-negociospublicos.com.br e www.tvcultura.com.br, e a informação resumida no endereço www.pregao.sp.gov.br.

FUNDAÇÃO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA
SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Fundação Memorial da América Latina
PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA
E LB SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI, TENDO POR OBJETO A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
DE JARDINS, PARA OS FINS DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E
REAJUSTE DE VALOR.
Processo n.º: 138/2020
Pregão Eletrônico FMAL nº: 002/2020
Contrato n.º: 09/2020
Contratante: FUNDAÇÃO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA.
Contratada: LB SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI.
Objeto: Prestação de serviços de manutenção e conservação
de jardins.
Valor total: R$ 69.685,92
Vigência: 07/11/2021 a 06/11/2022.
Data da Assinatura: 04/11/2021
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PROCESSO SDE Nº: 2020/01011
CONCORRÊNCIA Nº: 01/2021
INTERESSADO: Secretaria de Desenvolvimento Econômico
do Estado de São Paulo
ASSUNTO: Licitação para contratação de prestação de serviços de Assessoria de Imprensa SDE.
AVISO
O presidente da Comissão Julgadora da Licitação convoca
todas as licitantes CLASSIFICADAS para realização da Sessão
Pública designada para o dia 22/11/2021, às 15 horas, na
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, localizada na Avenida Escola Politécnica, nº 82 – Jaguaré - São Paulo – SP, para
abertura do Envelope nº 02 – Proposta de Preços, nos termos do
disposto no item 8 do Edital.
Outrossim, torna-se sem efeito a publicação de aviso da
realização da Sessão Pública, de 17/11/2021.
Djalma de Souza Pinto Júnior
Presidente da Comissão Julgadora da Licitação

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberto na Junta Comercial do Estado de São Paulo o Pregão Eletrônico nº 20/2021, OC nº
102801100672021OC00031, objetivando a AQUISIÇÃO DE
IMPRESSORAS TÉRMICAS E LEITORES ÓPTICOS 1D2D. A abertura da sessão pública dar-se-à no dia 01/12/2021, às 09h00min.
A data de início do prazo para envio de propostas eletrônicas
dar-se-à no dia 19/11/2021. O edital na íntegra encontra-se
nos sites www.bec.sp.gov.br e www.e-negociospublicos.com.
br, podendo também, ser solicitado através do e-mail ptjesus@
jucesp.sp.gov.br.

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO
Acha-se aberta na Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo – FAPESP, a licitação, na modalidade Pregão
Eletrônico nº 09/2021, do tipo MENOR PREÇO, referente ao processo FAPESP-PRC-2021/00249, cujo objeto é a contratação de
empresa especializada para a prestação de serviços de Suporte
Técnico e Administração de Serviços e Servidores, local e remoto,
atendimento de Service Desk e Serviço de Operação em Sala
Cofre no ambiente de tecnologia da FAPESP, em conformidade
com o Memorial Descritivo – Anexo I.
A realização do Pregão será no dia 02/12/2021, a partir das
09:30 horas, no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br.
O edital na íntegra estará disponível para consulta e retirada na Sede da FAPESP, localizado na Rua Pio XI, 1500 – Alto da
Lapa, São Paulo – Capital, junto à Gerência Licitações Patrimônio
e Suprimentos, no 3º andar, de segunda a sexta-feira, no horário
das 9:00 às 11:30 e das 14:00 às 16:30 horas ou pela Internet
no endereço www.fapesp.br.
A licitante interessada em participar deste certame deverá
vistoriar, com o acompanhamento de um servidor da FAPESP, os
locais onde serão executados os serviços de instalação, podendo
ser realizada no período de 19/11/2021 a 01/12/2021 (nos dias
úteis), mediante prévio agendamento pelos telefones (0_11)
3838-4082 ou 4128, no horário das 08h às 17h, vedado o agendamento de data única para todos os interessados.
AVISO DE LICITAÇÃO
Acha-se aberta na Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo – FAPESP, a licitação, na modalidade
Pregão Eletrônico nº 10/2021, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL,
referente ao processo FAPESP-PRC-2021/00301, cujo objeto é a
contratação de Empresa Especializada no Fornecimento e Instalação de Divisórias Acústicas, em conformidade com o Memorial
Descritivo – Anexo I.
A realização do Pregão será no dia 02/12/2021, a partir das
09:30 horas, no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br.
O edital na íntegra estará disponível para consulta e retirada na Sede da FAPESP, localizado na Rua Pio XI, 1500 – Alto da
Lapa, São Paulo – Capital, junto à Gerência Licitações Patrimônio
e Suprimentos, no 3º andar, de segunda a sexta-feira, no horário
das 9:00 às 11:30 e das 14:00 às 16:30 horas ou pela Internet
no endereço www.fapesp.br.
A licitante interessada em participar deste certame deverá
vistoriar, com o acompanhamento de um servidor da FAPESP, os
locais onde serão executados os serviços de instalação, podendo
ser realizada no período de 19/11/2021 a 01/12/2021 (nos dias
úteis), mediante prévio agendamento pelos telefones (0_11)
3838-4353 ou 4237, no horário das 08h às 17h, vedado o agendamento de data única para todos os interessados.

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA PAULA SOUZA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Acha-se aberta no CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA PAULA SOUZA, a licitação na modalidade de
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2021 , tipo MENOR PREÇO
OC. 102401100632021OC00223, referente ao Processo nº
2021/05680, a ser realizada por intermédio do sistema eletrônico de contratações, denominado “Bolsa Eletrônica de Compras
do Governo do Estado de São Paulo – BEC/SP”, cujo objeto
é PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO
(ETIM), a realização do pregão será no dia 08 de dezembro
de 2021, a partir das 09:30 horas. O edital na integra, estará
disponível para consulta e/ou retirada no site www.bec.sp.gov.
br e https://dca.cps.sp.gov.br/licitacoes/.
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA
SOUZA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO:150/2021
CONTRATANTE: CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - CEETEPS
CONTRATADA: PERSIANAS NOVA AMERICA LTDA-ME
CNPJ: 58.833.575/0001-75
PROCESSO: 2021-04529
PARECER CJ/CEETEPS n°: 148/2021 de 20 de agosto de
2021.
PREGÃO ELETRONICO: 059/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE ELEMENTO QUEBRA LUZ - PERSIANA
UNIDADE: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
VIGÊNCIA: O objeto do presente contrato terá vigência de
120 (cento e vinte) dias, contados da assinatura do contrato.
VALOR: 183.531,48 (cento e oitenta e três mil, quinhentos e
trinta e um reais e quarenta e oito centavos).
ELEMENTO ECONÔMICO: 33 90 39 63
DATA DA ASSINATURA: 05/11/2021
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA
SOUZA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO:165/2021
CONTRATANTE: CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - CEETEPS
CONTRATADA: SOUSA E FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 31.066.697/0001-27
PROCESSO: 2021-02560
PARECER CJ/CEETEPS n°: 6/2020 de 16 de novembro de
2020.
PREGÃO ELETRONICO: 060/2021
OBJETO: Serviços de Engenharia para Reparos da Cobertura
dos Blocos II e III - Salas de Aula e Oficina Mecânica da Etec

Coronel Raphael Brandão, situada na Avenida Trinta e Sete, n.º
646 - Baroni – CEP 14780-390 - Barretos/SP.
UNIDADE: Etec Coronel Raphael Brandão
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente ajuste será de
350 (trezentos e cinquenta) dias contados a partir da data da
ordem de início dos serviços, podendo ser prorrogado mediante
a celebração de Termo Aditivo nas hipóteses previstas no artigo
57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.
VALOR: R$ 1.330.000,00 (hum milhão, trezentos e trinta
mil reais).
ELEMENTO ECONÔMICO: 33 90 39 79
DATA DA ASSINATURA: 16/11/2021
RESUMO DE CONTRATO
PROCESSO: CEETEPS-PRC-2021/09614 - PARECER DA CONSULTORIA JURÍDICA Nº 009/2020 DE 10/01/2020 – MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletronico 002/2021 - CONTRATO:
173/2021 - CONTRATANTE: C.E.E.T. “Paula Souza” - CONTRATADA: ALBA INDUSTRIA E COMERCIO DE RAÇÕES LTDA. - OBJETO:
aquisição de Racao para Suinos – VALOR DO CONTRATO: R$
507.896,40 - PRAZO DE ENTREGA: 30 dias – ELEMENTO ECONÔMICO: 339030 - UNIDADE: DIVERSAS UNIDADES - DATA DA
ASSINATURA: 17/11/2021.
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberta no Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza – CEETEPS a Licitação na modalidade Tomada de Preços n.º 05/2021, Processo CEETEPS nº 913641/2018,
cujo objeto refere-se à CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA
DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE BOVINOCULTURA NA ETEC DR. JOSÉ LUIZ VIANA COUTINHO – JALES/SP.
Os interessados poderão consultar o edital e seus anexos
no site do CEETEPS, endereço eletrônico - www.cps.sp.gov.
br – Licitações – Tomada de Preços, onde, inclusive, todos os
arquivos da pasta técnica estarão disponíveis para download, ou
consultá-lo na sede da Administração Central do CEETEPS - 4º
Andar, Unidade de Infraestrutura, situada à Rua dos Andradas,
nº 140, Santa Ifigênia, São Paulo/SP, mediante agendamento, em
dias de expediente, no horário das 10h às 12h e das 14h às 18h,
pelo período de 15 dias até o dia 03 de dezembro de 2021. Os
envelopes de PROPOSTA E HABILITAÇÃO, assim como as declarações e documentos pertinentes, que deverão vir FORA deles
nos termos do item 3 do edital, deverão ser entregues no dia 08
de dezembro de 2021, em sessão pública conduzida pela Comissão Julgadora de Licitação, das 09h:30min às 11h:00m, durante
1h30min, na Portaria da Administração Central do CEETEPS,
situada à Rua dos Andradas, nº 140, Santa Ifigênia, São Paulo/
SP,sendo que na sequência no Auditório Verde serão abertos os
Envelopes 1 – Propostas Técnicas, apresentados pelas empresas
licitantes. A comissão receberá os documentos, conforme informações indicadas observando rigorosamente as normas e os
protocolos de segurança para evitar o contágio da COVID-19.
RESUMO DE CONTRATO
PROCESSO: CEETEPS-PRC-2021/09608 - PARECER DA CONSULTORIA JURÍDICA Nº 009/2020 DE 10/04/2020 – MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletronico 002/2021 - CONTRATO:
170/2021 - CONTRATANTE: C.E.E.T. “Paula Souza” - CONTRATADA: A.A.R. MANGILLI - ME. - OBJETO: AQUISIÇÃO DE Farelo
de trigo p/ração de animais - Embalado em Sacos de 40 Kg. –
VALOR DO CONTRATO: R$ 23.800,00 - PRAZO DE ENTREGA: 30
dias – ELEMENTO ECONÔMICO: 339030 - UNIDADE: DIVERSAS
UNIDADES - DATA DA ASSINATURA: 17/11/2021.
RESUMO
PROCESSO CEETEPS N.º 913641/2018
TOMADA DE PREÇOS N.º 05/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE
ESGOTO E CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE BOVINOCULTURA NA ETEC DR. JOSÉ LUIZ VIANA COUTINHO – JALES/SP.
Os interessados poderão consultar o edital e seus anexos no
site do CEETEPS, endereço eletrônico - www.cps.sp.gov.br – Licitações – Tomada de Preços, onde, inclusive, todos os arquivos da
pasta técnica estarão disponíveis para download, ou consultá-los na sede da Administração Central do CEETEPS, situada à
Rua dos Andradas, nº 140, 4º Andar, Unidade de Infraestrutura
– UIE – Santa Ifigênia, São Paulo/SP, em dias de expediente,
mediante agendamento prévio, no horário das 10h às 12h e
das 14h às 18h, pelo período de 15 dias até o dia 03/12/2021.
A Comissão Especial da Licitação receberá os Envelopes
1- Proposta; 2 - Habilitação e as declarações complementares/
documentos, nos termos do item 3 do edital, no dia 08/12/2021
durante uma hora e meia, qual seja, das 09h30min às 11h:00m
na Portaria da sede da Administração Central do CEETEPS, localizada na Rua dos Andradas, nº 140, Santa Ifigênia- São Paulo/SP,
quando na sequência, no Auditório Verde, iniciar-se-á a abertura
dos Envelopes 1 – Proposta.
Visita técnica. A visita técnica é FACULTATIVA e o licitante,
se por ela optar, poderá visitar o local dos serviços, mediante prévio agendamento por e-mail: e073dir@cps.sp.gov.br;
e073dir@cps.sp.gov.br e pelos telefones: (17) 3632-9004/36329007/3632-1024, desde a data da publicação do edital até o
último dia útil anterior à data marcada para a deflagração do
certame.
Pedidos de Esclarecimentos. Será facultada aos licitantes, a
solicitação de esclarecimentos na forma escrita, transmitida via
e-mail para o seguinte endereço eletrônico: atlicita@cps.sp.gov.
br ou protocolizada na Unidade de Infraestrutura do CEETEPS,
conforme endereço acima, até o dia 06/12/2021, nos dias de
expediente, nos horários das 10h às 12h e das 14h às 18h,
mediante agendamento, nos termos do edital.
Valor referencial. O valor total estimado para a execução
do objeto deste certame é de R$ 2.311.273,98 (dois milhões,
trezentos e onze mil, duzentos e setenta e três reais e noventa
e oito centavos).
Qualificação técnica, nos termos do item 5.1.4 do edital:
Qualificação técnica operacional, conforme item 5.1.4,
alínea ‘b’ do edital:
•Superestrutura: 29,650 m² (representa 50% da metragem
constante da Planilha Orçamentária);
•Alvenaria: 157,230 m² (representa 50% da metragem
constante da Planilha Orçamentária);
•Cobertura: 815,245 m² (representa 50% da metragem
constante da Planilha Orçamentária);
•Revestimento: 1.330,085 m² (representa 50% da metragem constante da Planilha Orçamentária);
•Forros: 56,860 m² (representa 50% da metragem constante da Planilha Orçamentária);
•Revestimentos de Pisos: 242,095 m² (representa 50% da
metragem constante da Planilha Orçamentária);
•Elementos Metálicos: 72,225 m² (representa 50% da
metragem constante da Planilha Orçamentária);
•Pintura: 665,715 m² (representa 50% da metragem constante da Planilha Orçamentária);
•Instalações Elétricas: 2.939,000 un (representa 50% da
metragem constante da Planilha Orçamentária);
•Instalações Hidráulicas: 593,130 m (representa 50% da
metragem constante da Planilha Orçamentária).
Prazo de execução. Conforme cronograma físico-financeiro.
Vigência Contratual. O prazo de vigência do contrato é de
440 (quatrocentos e quarenta) dias, nos termos do contrato.
Atenção, alertamos sobre a importância da leitura do edital,
a fim de que os interessados tenham o devido conhecimento
de todas as exigências requeridas para a participação neste
certame.
COMUNICADO
Processo CEETEPS n.º: 1566734/2019
Concorrência n.º 03/2021
Objeto: - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS VISANDO GARANTIR A
ACESSIBILIDADE E APROVAÇÃO NO CORPO DE BOMBEIROS DE
DIVERSAS UNIDADES DO CENTRO PAULA SOUZA

São Paulo, 131 (219) – 413
Em atendimento ao pedido de esclarecimento efetuado pela
por intermédio de endereçamento eletrônico, recepcionado no
dia 16 de novembro do corrente exercício, às 14h:13min, esta
comissão julgadora esclarece:
Solicitação de Esclarecimento: Estávamos montando os
envelopes para a licitação de acessibilidade e notamos que em
um dos envelopes pede estudos para incêndio e soluções de
acessibilidade. Porém nenhuma planta foi disponibilizada para
que tais estudo fosse feito.
Resposta: De acordo com o edital, fazem parte do escopo
os serviços preliminares:
•Levantamento Planialtimétrico e Cadastral da área total
do terreno e seu entorno com curvas de nível com equidistância
de 1m.
•Levantamento Cadastral de Arquitetura incluindo as escadas, desníveis das soleiras internas e externas.
•Levantamento Cadastral dos equipamentos de segurança
contra incêndio existentes.
•Sondagens geológicas do subsolo com parecer técnico
de fundações.
Diante disso, as plantas das unidades que fazem parte
dos nossos arquivos, não correspondem a atual situação das
unidades, por isso não serão disponibilizadas. De acordo com
o ANEXO III - Orientação para elaboração da proposta técnica,
não fazem parte a apresentação os projetos técnicos, assim a
vistoria no local é de suma-importância.
CONVOCAÇÃO
ENTREGA DE DOCUMENTOS E ASSINATURA DO CONTRATO
Convocamos o representante legal da empresa G. H.
FERREIRA LEITE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. Sr.
Glauber Hubner Ferreira Leite, à comparecer na Unidade de
Infraestrutura do Centro Paula Souza, localizada na Rua dos
Andradas, nº 140 – Santa Ifigênia – São Paulo – Capital, no
prazo de até 03 (três) dias úteis, contados do dia subsequente
à publicação do ato no Diário Oficial do Estado, no horário das
09h às 12h e das 14h às 16h, PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS ABAIXO RELACIONADOS E ASSINATURA DO CONTRATO,
referente ao CONTRATO Nº 183/2021 - PROCESSO CEETEPS
Nº 853130/2018 – TOMADA DE PREÇO Nº 04/2021, que tem
por objeto REFORMA PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE
E CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ELEVADOR NA ETEC TRAJANO
CAMARGO – LIMEIRA/SP :
a)Cédula de identidade;
b)Registro comercial, no caso de empresa individual;
c)Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhadas de
documentos de eleição de seus administradores;
d)Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhadas de prova de diretoria em exercício;
e)Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de
registro ou autorização para funcionamento expedido por órgão
competente, quando a atividade assim o exigir;
f)Cópia autenticada do contrato social da empresa e eventuais alterações;
g)Procuração pública ou por instrumento particular, com
firma reconhecida, outorgando poderes ao signatário da contratação, quando não se tratar de sócio ou diretor autorizado
através do contrato social;
h)Correspondência, com a indicação da conta corrente da
empresa no BANCO DO BRASIL S.A;
i)Correspondência indicando o credenciamento do representante legal devidamente habilitado para representá-lo durante a gestão contratual;
j)Certidão de regularidade válida (Conjunta Negativa de
Débitos/ Positiva com efeitos de negativa), relativa a Tributos
Federais e dívida ativa da União (Fazenda Federal);
k)Certidão de regularidade de débito válida (Negativa/
Positiva com efeitos de Negativa) com a Fazenda Estadual da
sede ou domicílio da licitante;
l)Certidão de regularidade de débito válida (Negativa/
Positiva com efeitos de Negativa) com a Fazenda Municipal da
sede ou domicilio;
m)Certidão de regularidade de débito válida (Negativa/
Positiva com efeitos de Negativa) para com o Sistema de Seguridade Social (INSS);
n)Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço válida (FGTS) fornecido pela Caixa Econômica
Federal; e
o)Comprovação de Regularidade Trabalhista - Certidão de
Negativa/Positiva com efeitos de Negativa, de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme Lei Federal nº 12.440/2011, com dados
atualizados até dois dias anteriores à data da sua expedição.
Processo: 2021/00401
Pregão Eletrônico: 047/2021
Interessado: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Objeto: CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP - para AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE AÇO
HOMOLOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
E CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS VENCEDORAS
Diante dos elementos de instrução dos autos, acolho o
relatório conforme Ata de Sessão Pública anexa aos autos do
processo, de execução do Pregoeiro, relativo ao certame licitatório do Pregão Eletrônico 047/2021, pertinente ao Processo
2021/00401.
De conformidade com a Lei Federal nº 10.520, de
17/07/2002, do Decreto Estadual nº 47.297, de 06/11/2002,
Resolução CEGP-10, de 19/11/2002 e Decreto Estadual nº
47.945, de 16/07/03, Decreto Estadual nº 51.809, de 16/05/07,
HOMOLOGO para que produza seus efeitos, o resultado do certame, cujo objeto é CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO
DE PREÇOS SRP - para AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE AÇO, e
CLASSIFICO as empresas:
• - Comercio Silveira Atacadista de Móveis Mogi Mirim Eireli, para os itens 01, 02 e 03, no valor total de R$ 1.854.431,00
(um milhão, oitocentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos
e trinta e um reais)
• - Maqmóveis Indústria e Comércio de Móveis Ltda, para o
item 01, no valor total de R$ 1.723.860,00 (um milhão, setecentos e vinte e três mil, oitocentos e sessenta reais)
São Paulo, 17 de novembro de 2021.
ARMANDO NATAL MAURICIO
Chefe de Gabinete
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO: 125/2021
CONTRATANTE: CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - CEETEPS
CONTRATADA: CR ENERGIA E INFORMÁTICA EIRELLI - EPP
CNPJ: 25.329.167.0001-21
PROCESSO: 2021/2258
PARECER CJ/CEETEPS N°: 118/2021
DATA DO PARECER: 19/07/2021
PREGÃO ELETRONICO: 046/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE NO-BREAK, MICROPROCESSADO,
3200VA
UNIDADE: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
VALOR: R$ 73.100,00 (setenta e três mil e cem reais)
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente ajuste será de
60 (sessenta) dias, com início na data da assinatura do presente
contrato e término com a efetiva liquidação da nota fiscal,
podendo ser prorrogado mediante a celebração de Termo Aditivo nas hipóteses previstas no artigo 57, §1º, da Lei Federal nº
8.666/1993, mediante justificativa prévia e por escrito nos autos
do processo administrativo
ELEMENTO ECONÔMICO: 44905220
DATA DA ASSINATURA: 16 de novembro de 2021

