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aditamento, de R$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais).O 
valor do IPTU, que não está incluso no valor do repasse mensal, 
será pago em parcelas. II - Acolho as justificativas constantes 
dos Pareceres Técnicos para Aditamento da parceria com a 
Organização da Sociedade Civil acima indicada, com dispensa 
de chamamento público, considerando tratar-se de atividades 
vinculadas a serviços de educação e o prévio credenciamento 
da organização perante SME, de acordo com o permissivo 
constante do inciso IV do artigo 30 do Decreto nº 57.575/16 
III - Nos termos do art. 18, VII, da Portaria SME nº 4.548/2017 
e Portaria SME nº 179/2020, fica designada como Gestora da 
parceria, a servidora Maria Cecília Moreira de Almeida, RF 
512.896.0 e, como suplente, a servidora Elaine Baptista Giorgi 
Piccini, RF 537.619.0.IV - A Comissão de Monitoramento e 
Avaliação será aquela designada pela Portaria DRE-FB n.º 
203/2019, de 22 de novembro de 2019. V - O prazo para 
impugnação da justificativa constante do item 02 será contado 
a partir da data da publicação deste despacho no DOC, 
conforme o art. 32, § 2º, do Decreto nº 57.575/16. VI - A 
documentação exigida pela Portaria SME 4.548/17 deverá estar 
em vigor no momento da efetiva formalização do instrumento, 
incluindo as certidões negativas e certificado de regularidade. 
VII - As despesas decorrentes da celebração ora autorizada 
onerarão a dotação orçamentária nº. 16.13.12.365.3010.2.8
28.3.3.50.39.00.00. VIII - Para efeitos de repasse de recursos 
financeiros pelo Poder Público à entidade parceira, será 
considerada a data da lavratura do Termo de Aditamento.

 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE 
CAMPO LIMPO

 PROCESSO SEI 6016.2017/0054217-0 INTERESSADO: 
INSTITUTO MONTEIRO

DESPACHO AUTORIZATÓRIO I. À vista dos elementos que 
instruem o processo, notadamente a emissão e envio da guia 
DAMSP SEI nº 037323586 e das manifestações dos setores 
técnicos desta DRE e da Assessoria Jurídica, SEI nº 037339717 
com fundamento no Art. 2º, inciso I, e Art. 4º, inciso I, da Lei 
Municipal nº 14.094/2005, bem como no Art. 2º, inciso I, Art. 
4º, inciso I e Art. 5º do Decreto Municipal nº 47.096/2006, 
DETERMINO no uso da minha competência, que seja feito o 
registro preliminar, no sistema de gestão do CADIN Municipal, 
da pendência pecuniária em virtude NÃO PRESTAÇÃO DE 
CONTAS da OSC INSTITUTO MONTEIRO , inscrita no CNPJ sob 
o nº 03.072.993/0001-03, do CEI SABER VIVER IV no valor de 
R$ 1.058.706,53 (Hum milhão cinquenta e oito mil setecentos e 
seis reais e cinquenta e três centavos);

II. Na mesma data do registro, seja expedida comunicação 
ao contratado, nos termos do Art. 5º, inciso II, do Decreto Muni-
cipal nº 47.096/2006;

III. Ato contínuo, decorridos 30 dias, caso não haja mani-
festação, que seja a pendência efetivamente incluída no CADIN.

 PROCESSO SEI 6016.2018/0035527-4 INTERESSADO: 
ASSOCIAÇÃO LUZ DO AMANHÃ

DESPACHO AUTORIZATÓRIO
I. À vista dos elementos que instruem o processo, nota-

damente a emissão e envio da guia DAMSP SEI nº 028009558 
e das manifestações dos setores técnicos desta DRE e da 
Assessoria Jurídica, SEI nº 037240979 com fundamento no Art. 
2º, inciso I, e Art. 4º, inciso I, da Lei Municipal nº 14.094/2005, 
bem como no Art. 2º, inciso I, Art. 4º, inciso I e Art. 5º do De-
creto Municipal nº 47.096/2006, DETERMINO no uso da minha 
competência, que seja feito o registro preliminar, no sistema de 
gestão do CADIN Municipal, da pendência pecuniária em virtu-
de NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS da OSC ASSOCIAÇÃO LUZ DO 
AMANHÃ, inscrita no CNPJ sob o nº do CEI REI DAVI no valor 
de R$ 1.598.948,06. (Hum milhão quinhentos e noventa e oito 
mil novecentos e quarenta e oito reais e seis centavos);

II. Na mesma data do registro, seja expedida comunicação 
ao contratado, nos termos do Art. 5º, inciso II, do Decreto Muni-
cipal nº 47.096/2006;

III. Ato contínuo, decorridos 30 dias, caso não haja mani-
festação, que seja a pendência efetivamente incluída no CADIN.

 PROCESSO SEI Nº 6016.2018/0035855-9 - CEI VERA 
LUCIA

À vista dos elementos que instruem o presente, em especial 
as manifestações dos setores técnicos competentes e o parecer 
jurídico que acolho e adoto como razão de decidir, no exercício 
da competência delegada pela Portaria SME nº 5.318/2020, 
AUTORIZO, com fulcro nas disposições da Lei Federal nº 
13.019/14, Decreto nº 57.575/16 e Portaria SME nº 4.548/2017 
e alterações posteriores, o ADITAMENTO do termo de colabo-
ração nº 673 DRE/Campo Limpo/2018 – RPP com a Associação 
Comunitária do Movimento Popular Social , localizada na Rua 
Carlo Mannelli, 25 – Jardim Gianetti – São Paulo – SP, CEP 
08430-210 , C.N.P.J. nº 04.036.639/0001-88 que tem por objeto 
a manutenção do CEI VERA LUCIA, com atendimento para 203 
crianças, sendo 69 crianças de berçário, na faixa etária de 0 a 
3 anos pelo valor de repasse referente a per capita mensal de 
R$ 116.039,49 (Cento e dezesseis mil, trinta e nove reais e qua-
renta e nove centavos), mais repasse de adicional de berçário 
no valor de R$ 17.788,89 (Dezessete mil, setecentos e oitenta e 
oito reais e oitenta e nove centavos), mais valor de repasse para 
custeio de aluguel R$ 6.105,44 (Seis mil, cento e cinco reais e 
quarenta e quatro centavos)+IPTU, perfazendo total mensal de 
R$ 139.932,82 (Cento e trinta e nove mil novecentos e trinta e 
dois reais e oitenta e dois centavos), perfazendo um total esti-
mado conforme manifestação da Assessoria Contábil, doc. SEI 
nº 035627787, de acordo com a minuta doc. SEI nº 036102825 
e o Plano de Trabalho apresentado pela organização e que faz 
parte integrante do termo. Acolho as justificativas da Assessoria 
Jurídica, doc. SEI nº 036225174, para o aditamento com a orga-
nização da sociedade civil acima indicada. Nos termos do art. 
18, VII, da Portaria SME nº 4.548/2017 e da manifestação deste 
Despacho, fica designado como Gestor da parceria, o servidor 
Daniel James Silva, RF: 708.651.2/2, como suplente a servidora 
Silvia Bueno Paques Nunes de Oliveira, RF: 601.689-8/2. A 
Comissão de Monitoramento e Avaliação será aquela designada 
pela Portaria DRE-CL nº 185/2018 e 94/2019. As despesas 
decorrentes do aditamento para o exercício de 2021 onerarão 
a dotação orçamentária nº. 16.15.12.365.3010.2.828.3.3.50.39
.00.00 e a Nota de Reserva para manutenção dos valores será 
emitida após a liberação do sistema orçamentário. Como con-
dição para assinatura do aditamento do termo de colaboração, 
a entidade deverá apresentar certidões que estejam vencidas 
atender as solicitações do Setor Jurídico.

 PROCESSO SEI Nº 6016.2017/0044265-5 - CEI SUL DE 
MINAS

À vista dos elementos que instruem o presente, em es-
pecial as manifestações dos setores técnicos competentes e 
o parecer jurídico que acolho e adoto como razão de decidir, 
no exercício da competência delegada pela Portaria SME nº 
5.318/2020, AUTORIZO, com fulcro nas disposições da Lei 
Federal nº 13.019/14, Decreto nº 57.575/16 e Portaria SME nº 
4.548/2017 e alterações posteriores, o ADITAMENTO do termo 

 DESPACHO DO COORDENADOR
SME/COMPS
6016.2020/0035300-3 - SME/COSERV/DIAL - Abertura 

de licitação, na modalidade Pregão Eletrônico. I. À vista dos 
elementos que instruem este processo, notadamente o contido 
nos documentos SEI nº 036848904 e 037138375 e no Parecer 
da SME-AJ (documento SEI nº 037016240), que acolho, e no 
uso da competência delegada pela Portaria SME nº 5.318/2020, 
AUTORIZO a abertura de licitação, na modalidade de PREGÃO 
ELETRÔNICO, objetivando o registro de preços para aquisição 
de mobiliário escolar: Conjunto sala de aula CEI, Conjunto sala 
de aula EMEI, Conjunto sala de aula EMEF tamanho I, Conjunto 
sala de aula EMEF tamanho II, Conjunto sala de aula EMEF ta-
manho III e Conjunto Professor, nos termos da minuta de Edital 
constante em documento SEI nº 037137051. II. Para processar 
o certame, designo a Comissão Permanente de Licitação n° 03 
(documento SEI nº 037138353).

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/SME/2021
PROCESSO ELETRÔNICO n.º 6016.2020/0035300-3 - Re-

gistro de preços para aquisição de mobiliário escolar: Conjunto 
sala de aula CEI, Conjunto sala de aula EMEI, Conjunto sala de 
aula EMEF tamanho I, Conjunto sala de aula EMEF tamanho II, 
Conjunto sala de aula EMEF tamanho III e Conjunto Professor.

Acha-se aberta a licitação em epígrafe, que será realizada 
às 10h30 do dia 18/01/2021.

O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos, até o último 
dia que anteceder a abertura, mediante recolhimento de guia 
de arrecadação, ou através da apresentação de pen-drive para 
gravação, na COMPS - Núcleo de Licitação e Contratos - Rua Dr. 
Diogo de Faria, 1247 - sala 316 - Vila Clementino, ou através da 
internet pelo site www.comprasnet.gov.br e http://e-negocios-
cidadesp.prefeitura.sp.gov.br, bem como, as cópias dos Editais 
estarão expostas no mural do Núcleo de Licitação.

 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONSULTA PÚBLICA Nº 02/SME/2021
A Secretaria Municipal de Educação está realizando a 

Consulta Pública nº 02/SME/2021, em atendimento ao Decreto 
Municipal nº 48.042 de 26 de Dezembro de 2006, para colher 
subsídios que poderão ser utilizados na elaboração do Edital 
de Contratação de empresa para execução de serviços de 
conservação e limpeza de instalações prediais, mobiliários, ma-
teriais educacionais, áreas internas e externas dos Centros de 
Educação Infantil (CEIs) e dos Centros Municipais de Educação 
Infantil (CEMEIs) da Secretaria Municipal de Educação.

Com esta Consulta Pública a Secretaria Municipal de Edu-
cação, além de garantir maior transparência a todo o processo 
licitatório, aprofunda a qualidade desse processo.

A minuta do edital estará disponível para exame e even-
tuais sugestões até às 16h do dia 12/01/2021, no site e-ne-
gocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, e na SME/COMPS - Núcleo 
de Licitação e Contratos - Rua Dr. Diogo de Faria, 1247 - sala 
316 - Vila Clementino.

As eventuais sugestões poderão ser encaminhadas através 
do e-mail smelicitacao@sme.prefeitura.sp.gov.br, por fax (11) 
3396-0512 ou protocoladas no endereço supra, dentro do prazo 
e horário estipulados.

 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONSULTA PÚBLICA Nº 03/SME/2021
A Secretaria Municipal de Educação está realizando a 

Consulta Pública nº 03/SME/2021, em atendimento ao Decreto 
Municipal nº 48.042 de 26 de Dezembro de 2006, para colher 
subsídios que poderão ser utilizados na elaboração do Edital 
de Contratação de empresa para execução de serviços de 
conservação e limpeza de instalações prediais, áreas internas e 
externas de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) da 
Secretaria Municipal de Educação.

Com esta Consulta Pública a Secretaria Municipal de Edu-
cação, além de garantir maior transparência a todo o processo 
licitatório, aprofunda a qualidade desse processo.

A minuta do edital estará disponível para exame e even-
tuais sugestões até às 16h do dia 12/01/2021, no site e-ne-
gocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, e na SME/COMPS - Núcleo 
de Licitação e Contratos - Rua Dr. Diogo de Faria, 1247 - sala 
316 - Vila Clementino.

As eventuais sugestões poderão ser encaminhadas através 
do e-mail smelicitacao@sme.prefeitura.sp.gov.br, por fax (11) 
3396-0512 ou protocoladas no endereço supra, dentro do prazo 
e horário estipulados.

 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE 
JAÇANÃ / TREMEMBÉ

 SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO / CEI 
VILA MARIA

CANCELAMENTO NOTA DE EMPENHO PARA REGULA-
RIZAÇÃO

6016.2017/0055923-4 I. À vista dos elementos que ins-
truem este Processo Administrativo, nos termos Portaria nº. 
4548/2017, Decreto nº. 57.578/2017, Decreto nº 59.171/2020, 
Portaria nº 6.012/2020 com fundamento na Lei nº. 8.666/93 e 
alterações, e, no exercício das atribuições conferidas pela Por-
taria nº. 1.669/2020 AUTORIZO o cancelamento da nota de em-
penho nº. 109.629/2020, no valor de R$ 16.619,00 (Dezesseis 
mil, seiscentos e dezenove reais), para atender as despesas com 
o cumprimento do Termo de Colaboração nº. 959/DRE-JT/2017-
-RPI, celebrado com a Sociedade Beneficente São Camilo, CNPJ 
nº 60.975.737/0001-51, gerado incorretamente, motivo: credor 
divergente – Sociedade Educativa e Beneficente Estrela da 
Esperança - CNPJ nº. 22.690.069/0004-70 por meio do CEI Vila 
Medeiros onerando a dotação 16.12.12.365.3010.2828.33.50.3
9.00.00.54.11 do exercício vigente.

 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO 
FREGUESIA / BRASILÂNDIA

 6016.2017/0058917-6 DESPACHO: I - À vista dos 
elementos constantes dos autos, em especial as manifestações 
dos Setores Técnicos competentes desta DIRETORIA REGIONAL 
DE EDUCAÇÃO, os quais acolho e adoto como razão de decidir, 
no exercício da competência delegada pela Portaria SME nº 
5.318/2020 e Portaria de Nomeação Nº. 276 de 16/04/2020 
publicada em 17/04/2020, AUTORIZO, com fundamento nas 
disposições da Lei Federal nº 13.019/14, Decreto nº 57.575/16 
e Portaria SME nº 4.548/2017, alterada pelas Instruções 
Normativas nº 05/2018, 07/2019, 43/2019 e 29/2020, o 
Aditamento ao Termo de Colaboração nº 23/DRE FB/2017 - RPP 
celebrado com a Organização da Sociedade Civil “ASSOCIAÇÃO 
SANTA BÁRBARA CAMINHO DA PAZ”, CNPJ: 03.049.245/0001-
00, visando o aditamento da alteração da verba de instalação 
do CEI UNIVERSO INFANTIL. O valor do repasse a título de 
verba de locação, que anteriormente era de R$ 13.000,00 
(treze mil reais), passará a ser, a partir da lavratura do termo de 

16.608.263/0001-18  29/12/2020 16:52:50  Sr. pregoeiro, com o intuito de finalizar esta negociação, damos um desconto de R$ 1.631,37 (hum mil, seiscentos e trinta e um reais e trinta e 
sete centavos).

16.608.263/0001-18  29/12/2020 17:01:28  Sendo nosso valor final, com os arrendondamentos, R$ 294.347,25 ( duzentos e noventa e quatro mil, trezentos e quarenta e sete reais, vinte 
e cinco centavos)

Pregoeiro  29/12/2020 17:03:39  Para TIRANTE CONSTRUCOES LTDA - Senhor Licitante, agradecemos a redução.
Pregoeiro  29/12/2020 17:08:12  Para TIRANTE CONSTRUCOES LTDA - Senhor Licitante, confirma o valor de R$ 294.347,25 (duzentos e noventa e quatro mil, trezentos e 

quarenta e sete reais, vinte e cinco centavos) como sua última e melhor oferta para o Lote 07?
16.608.263/0001-18  29/12/2020 17:08:56  sim, confirmado
Pregoeiro  29/12/2020 17:09:55  Para TIRANTE CONSTRUCOES LTDA - Senhor Licitante, agradecemos a confirmação.
Pregoeiro  29/12/2020 17:15:48  Senhores Licitantes, em prosseguimento ao certame, neste momento, retomaremos as negociações dos Lotes 01, 02, 03, 04, 06, 08 e 09 com a 

empresa ENGEMOB CONSTRUCOES LTDA.
Pregoeiro  29/12/2020 17:18:11  Para ENGEMOB CONSTRUCOES LTDA - Senhor Licitante, solicitamos informar se existe a possibilidade da sua empresa apresentar alguma 

redução nos valores propostos para os Lotes 01, 02, 03, 04, 06, 08 e 09.
61.951.950/0001-96  29/12/2020 17:24:34  Boa tarde, Sr. Pregoeiro. Com o intuito de encerrar a negociação, damos um desconto no Lote 01 de R$ 2.392,00
61.951.950/0001-96  29/12/2020 17:26:04  O Valor do lote 01 total final de R$ 610.107,96.
Pregoeiro  29/12/2020 17:30:05  Para ENGEMOB CONSTRUCOES LTDA - Senhor Licitante, agradecemos a redução.
Pregoeiro  29/12/2020 17:30:52  Para ENGEMOB CONSTRUCOES LTDA - Senhor Licitante, conseguimos alguma redução nos outros lotes?
61.951.950/0001-96  29/12/2020 17:32:29  No lote 02, com a redução o valor total final de R$ 117.116,32
61.951.950/0001-96  29/12/2020 17:33:00  No lote 03, com redução o valor total final de R$ 178.554,59
61.951.950/0001-96  29/12/2020 17:33:35  No lote 04, com a redução, valor total final de R$ 65.741,01
61.951.950/0001-96  29/12/2020 17:35:15  No lote 06, com a redução o valor total final de R$ 286.152,74
61.951.950/0001-96  29/12/2020 17:36:31  E no lote 08, com a redução o valor total final de R$ 130.100,94
Pregoeiro  29/12/2020 17:40:33  Para ENGEMOB CONSTRUCOES LTDA - Senhor Licitante, agradecemos as reduções. E quanto ao Lote 09? Consegue apresentar alguma 

sensível redução no valor ofertado?
61.951.950/0001-96  29/12/2020 17:45:20  Sr. Pregoeiro, com a redução conseguimos o valor total R$ 153.120,57
Pregoeiro  29/12/2020 17:46:27  Para ENGEMOB CONSTRUCOES LTDA - Senhor Licitante, agradecemos a redução.
Pregoeiro  29/12/2020 17:48:16  Para ENGEMOB CONSTRUCOES LTDA - Diante da negociação realizada, confirma o valor de R$ 610.107,96 (seiscentos e dez mil, cento e sete 

reais e noventa e seis centavos) como sua última e melhor oferta para o Lote 01?
61.951.950/0001-96  29/12/2020 17:50:07  Sim.
Pregoeiro  29/12/2020 17:50:43  Para ENGEMOB CONSTRUCOES LTDA - Agradecemos a confirmação.
Pregoeiro  29/12/2020 17:51:30  Para ENGEMOB CONSTRUCOES LTDA - Senhor Licitante, confirma o valor de R$ 117.116,32 (cento e dezessete mil, cento e dezesseis reais e 

trinta e dois centavos) como sua última e melhor oferta para o Lote 02?
61.951.950/0001-96  29/12/2020 17:52:37  Sim.
Pregoeiro  29/12/2020 17:53:51  Para ENGEMOB CONSTRUCOES LTDA - Senhor Licitante, agradecemos a confirmação.
Pregoeiro  29/12/2020 17:54:17  Para ENGEMOB CONSTRUCOES LTDA - Senhor Licitante, confirma o valor de R$ 178.554,59 (cento e setenta e oito mil, quinhentos e 

cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) como sua última e melhor oferta para o Lote 03?
61.951.950/0001-96  29/12/2020 17:54:46  sim
Pregoeiro  29/12/2020 17:55:45  Para ENGEMOB CONSTRUCOES LTDA - Senhor Licitante, agradecemos a confirmação.
Pregoeiro  29/12/2020 17:56:10  Para ENGEMOB CONSTRUCOES LTDA - Senhor Licitante, confirma o valor de R$ 65.741,01 (sessenta e cinco mil, setecentos e quarenta e um 

reais e um centavo) como sua última e melhor oferta para o Lote 04?
61.951.950/0001-96  29/12/2020 17:57:01  sim confirmo.
Pregoeiro  29/12/2020 17:57:14  Para ENGEMOB CONSTRUCOES LTDA - Senhor Licitante, agradecemos a confirmação.
Pregoeiro  29/12/2020 17:57:49  Para ENGEMOB CONSTRUCOES LTDA - Senhor Licitante, confirma o valor de R$ 286.152,74 (duzentos e oitenta e seis mil, cento e cinquenta e 

dois reais e setenta e quatro centavos) como sua última e melhor oferta para o Lote 06?
61.951.950/0001-96  29/12/2020 17:58:37  sim
Pregoeiro  29/12/2020 17:58:53  Para ENGEMOB CONSTRUCOES LTDA - Senhor Licitante, agradecemos a confirmação.
Pregoeiro  29/12/2020 17:59:11  Para ENGEMOB CONSTRUCOES LTDA - Senhor Licitante, confirma o valor de R$ 130.100,94 (cento e trinta mil, cem reais e noventa e quatro 

centavos) como sua última e melhor oferta para o Lote 08?
61.951.950/0001-96  29/12/2020 17:59:57  sim
Pregoeiro  29/12/2020 18:00:24  Para ENGEMOB CONSTRUCOES LTDA - Senhor Licitante, agradecemos a confirmação.
Pregoeiro  29/12/2020 18:01:15  Para ENGEMOB CONSTRUCOES LTDA - Senhor Licitante, confirma o valor de R$ 153.120,57 (cento e cinquenta e três mil, cento e vinte reais e 

cinquenta e sete centavos) como sua última e melhor oferta para o Lote 09?
61.951.950/0001-96  29/12/2020 18:02:05  sim
Pregoeiro  29/12/2020 18:02:27  Para ENGEMOB CONSTRUCOES LTDA - Senhor Licitante, agradecemos a confirmação.
Pregoeiro  29/12/2020 18:06:07  Senhores Licitantes, informamos que esta Administração irá analisar os valores ofertados pelas empresas ENGEMOB CONSTRUCOES LTDA 

(Lotes 01, 02, 03, 04, 06, 08 e 09) e TIRANTE CONSTRUCOES LTDA (Lote 07).
Pregoeiro  29/12/2020 18:06:59  Diante do exposto, neste momento, esta sessão será suspensa com retorno às 10h30 do dia 30/12/2020.
Pregoeiro  29/12/2020 18:07:23  Esta Comissão agradece a participação de todos.
Pregoeiro  30/12/2020 10:32:50  Senhores Licitantes, bom dia.
Pregoeiro  30/12/2020 10:36:13  Em instantes, daremos prosseguimento ao certame. Solicitamos que aguardem alguns instantes.
Pregoeiro  30/12/2020 10:54:13  Senhores Licitantes, agradecemos o aguardo.
Pregoeiro  30/12/2020 10:56:25  Em prosseguimento ao certame e em atendimento ao item 8.2.2 do Edital, neste momento, solicitamos às empresas abaixo, o envio da 

Proposta de Preços,...
Pregoeiro  30/12/2020 10:57:45  ... com o último valor ofertado após a negociação, conforme o item 5.3 e o Anexo II do Edital:
Pregoeiro  30/12/2020 10:58:28  Empresa: ENGEMOB CONSTRUÇÕES LTDA – Lotes 01, 02, 03, 04, 06, 08 e 09
Pregoeiro  30/12/2020 10:59:56  Empresa: TIRANTE CONSTRUÇÕES LTDA – Lote 07
Pregoeiro  30/12/2020 11:00:12  Ressaltamos que o prazo de envio é de até 2h a partir desse momento.
Sistema  30/12/2020 11:00:22  Senhor fornecedor ENGEMOB CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 61.951.950/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema  30/12/2020 11:00:42  Senhor fornecedor ENGEMOB CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 61.951.950/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema  30/12/2020 11:00:53  Senhor fornecedor ENGEMOB CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 61.951.950/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema  30/12/2020 11:01:01  Senhor fornecedor ENGEMOB CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 61.951.950/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Sistema  30/12/2020 11:01:13  Senhor fornecedor ENGEMOB CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 61.951.950/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Sistema  30/12/2020 11:01:24  Senhor fornecedor TIRANTE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 16.608.263/0001-18, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Sistema  30/12/2020 11:01:34  Senhor fornecedor ENGEMOB CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 61.951.950/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Sistema  30/12/2020 11:01:43  Senhor fornecedor ENGEMOB CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 61.951.950/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Sistema  30/12/2020 11:03:03  Senhor Pregoeiro, o fornecedor TIRANTE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 16.608.263/0001-18, enviou o anexo para o ítem 7.
Sistema  30/12/2020 11:14:13  Senhor Pregoeiro, o fornecedor ENGEMOB CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 61.951.950/0001-96, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema  30/12/2020 11:14:55  Senhor Pregoeiro, o fornecedor ENGEMOB CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 61.951.950/0001-96, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema  30/12/2020 11:15:20  Senhor Pregoeiro, o fornecedor ENGEMOB CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 61.951.950/0001-96, enviou o anexo para o ítem 3.
Sistema  30/12/2020 11:16:08  Senhor Pregoeiro, o fornecedor ENGEMOB CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 61.951.950/0001-96, enviou o anexo para o ítem 4.
Sistema  30/12/2020 11:16:21  Senhor Pregoeiro, o fornecedor ENGEMOB CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 61.951.950/0001-96, enviou o anexo para o ítem 6.
Sistema  30/12/2020 11:16:32  Senhor Pregoeiro, o fornecedor ENGEMOB CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 61.951.950/0001-96, enviou o anexo para o ítem 8.
Sistema  30/12/2020 11:16:44  Senhor Pregoeiro, o fornecedor ENGEMOB CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 61.951.950/0001-96, enviou o anexo para o ítem 9.
Pregoeiro  30/12/2020 12:18:32  Senhores Licitantes, tendo em vista o envio da documentação solicitada, neste momento, esta sessão será suspensa para análise, com retorno 

às 14h30 do dia 04/01/2021.
Pregoeiro  30/12/2020 12:18:58  Esta Comissão agradece a participação de todos.
Pregoeiro  04/01/2021 14:32:25  Senhores Licitantes, boa tarde.
Pregoeiro  04/01/2021 14:33:39  Em instantes, daremos prosseguimento ao certame. Solicitamos que aguardem.
Pregoeiro  04/01/2021 15:12:42  Senhores Licitantes, agradecemos o aguardo.
Pregoeiro  04/01/2021 15:13:09  Após análise por essa Comissão, temos a informar que esta Administração aceita os valores ofertados pelas empresas, conforme segue:
Pregoeiro  04/01/2021 15:13:21  Empresa ENGEMOB CONSTRUCOES LTDA:
Pregoeiro  04/01/2021 15:13:28  Lote 01 - R$ 610.107,96 (seiscentos e dez mil, cento e sete reais e noventa e seis centavos);
Pregoeiro  04/01/2021 15:15:26  Lote 02 - R$ 117.116,32 (cento e dezessete mil, cento e dezesseis reais e trinta e dois centavos);
Pregoeiro  04/01/2021 15:15:35  Lote 03 - R$ 178.554,59 (cento e setenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos);
Pregoeiro  04/01/2021 15:16:35  Lote 04 - R$ 65.741,01 (sessenta e cinco mil, setecentos e quarenta e um reais e um centavo);
Pregoeiro  04/01/2021 15:17:21  Lote 06 - R$ 286.152,74 (duzentos e oitenta e seis mil, cento e cinquenta e dois reais e setenta e quatro centavos);
Pregoeiro  04/01/2021 15:17:31  Lote 08 - R$ 130.100,94 (cento e trinta mil, cem reais e noventa e quatro centavos);
Pregoeiro  04/01/2021 15:17:39  Lote 09 - R$ 153.120,57 (cento e cinquenta e três mil, cento e vinte reais e cinquenta e sete centavos).
Pregoeiro  04/01/2021 15:17:51  Empresa TIRANTE CONSTRUCOES LTDA:
Pregoeiro  04/01/2021 15:18:00  Lote 07 - R$ 294.347,25 (duzentos e noventa e quatro mil, trezentos e quarenta e sete reais, vinte e cinco centavos).
Pregoeiro  04/01/2021 15:21:19  Senhores Licitantes, encerrada a etapa de negociação, informamos que a documentação de habilitação das empresas ENGEMOB 

CONSTRUCOES LTDA e TIRANTE CONSTRUCOES LTDA serão analisadas, conforme disposto no item 8.5 do Edital.
Pregoeiro  04/01/2021 15:22:06  Diante do exposto, neste momento, esta sessão será suspensa com retorno às 11h do dia 05/01/2021.
Pregoeiro  04/01/2021 15:22:24  Esta Comissão agradece a participação de todos.
Pregoeiro  05/01/2021 11:03:11  Senhores Licitantes, bom dia.
Pregoeiro  05/01/2021 11:03:35  Em instantes, daremos prosseguimento ao certame. Solicitamos que aguardem.
Pregoeiro  05/01/2021 11:43:57  Senhores Licitantes, agradecemos o aguardo.
Pregoeiro  05/01/2021 11:44:52  Informamos que permanecemos em análise da documentação de habilitação das empresas ENGEMOB CONSTRUCOES LTDA e TIRANTE 

CONSTRUCOES LTDA.
Pregoeiro  05/01/2021 11:45:40  Diante do exposto, neste momento, esta sessão será suspensa para às 15h da data de hoje (05/01/2021).
Pregoeiro  05/01/2021 15:02:49  Senhores Licitantes, boa tarde.
Pregoeiro  05/01/2021 15:15:53  Esta Comissão informa que, após a análise da documentação de habilitação, a empresa ENGEMOB CONSTRUÇÕES LTDA foi declarada 

habilitada para os Lotes 01, 02, 03, 04, 06, 08 e 09 pelo atendimento a todos os requisitos exigidos no Edital.
Pregoeiro  05/01/2021 15:16:12  Informamos, ainda, que a empresa TIRANTE CONSTRUÇÕES LTDA foi declarada habilitada para o Lote 07 pelo atendimento a todos os 

requisitos exigidos no Edital.
Pregoeiro  05/01/2021 15:17:17  Senhores Licitantes, solicitamos atenção ao item 7.14 do Edital, no que se refere à documentação de habilitação original.
Pregoeiro  05/01/2021 15:18:43  Informamos que a adjudicação do certame ocorrerá somente após a conferência da documentação original, pela Comissão, que serão 

digitalizados e inseridos no Processo Eletrônico.
Pregoeiro  05/01/2021 15:19:08  Em oportuno, esta Comissão informa que após a publicação da homologação do Pregão no Diário Oficial da Cidade, o licitante terá até 8 

(oito) dias úteis para retirar os documentos originais entregues, no mesmo endereço constante no Edital.
Pregoeiro  05/01/2021 15:19:53  Senhores Licitantes, informamos, ainda, que o Lote 05 não será negociado. O mesmo apenas seria processado caso o Lote 04 (participação 

exclusiva) fosse julgado prejudicado, conforme hipóteses elencadas no item 1.2.4.2 do Edital. Dessa forma, o item será cancelado.
Pregoeiro  05/01/2021 15:20:27  Neste momento habilitaremos a proposta no sistema e em seguida abriremos prazo para registro de intenção de recurso.
Pregoeiro  05/01/2021 15:20:36  Senhores Licitantes, esta Comissão agradece a participação de todos.
Sistema  05/01/2021 15:35:55  Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou 

´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro  05/01/2021 15:52:55  Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 05/01/2021 às 16:13:00.

________________________________________
Eventos do Pregão

Evento  Data/Hora  Observações
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio  23/12/2020 13:40:49  Pregoeiro Anterior: 21611192811-FABIANA MAIA SIQUEIRA MORONE . Pregoeiro Atual: 27620952802-CINTIA PAES DOS 

SANTOS ALVES . Justificativa: Questões Administrativas.
Suspensão Administrativa  23/12/2020 15:58:00  Previsão de Reabertura: 28/12/2020 15:00:00. Motivo: Análise de Propostas de Preços pós lance.
Reativado  28/12/2020 15:05:17
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio  28/12/2020 15:06:06  Pregoeiro Anterior: 27620952802-CINTIA PAES DOS SANTOS ALVES . Pregoeiro Atual: 29134507841-ANA PAULA DOS 

SANTOS ROCHA . Justificativa: Questões Administrativas.
Suspensão Administrativa  28/12/2020 18:08:00  Previsão de Reabertura: 29/12/2020 15:00:00. Motivo: Análise das Propostas de Preços.
Reativado  29/12/2020 15:02:15
Suspensão Administrativa  29/12/2020 18:39:00  Previsão de Reabertura: 30/12/2020 10:30:00. Motivo: Fase de Negociação.

Reativado  30/12/2020 10:32:25
Suspensão Administrativa  30/12/2020 15:53:00  Previsão de Reabertura: 04/01/2021 14:30:00. Motivo: Análise de Propostas de Preços.
Reativado  04/01/2021 14:31:59
Suspensão Administrativa  04/01/2021 16:54:00  Previsão de Reabertura: 05/01/2021 11:00:00. Motivo: Análise da documentação de habilitação.
Reativado  05/01/2021 11:02:32
Abertura de Prazo  05/01/2021 15:35:55  Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo  05/01/2021 15:52:55  Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 05/01/2021 às 16:13:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. 
Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 
20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:16 horas do dia 05 de janeiro de 2021, cuja 
ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.


