60 – São Paulo, 66 (84)
DESPACHO DO SECRETÁRIO
SME-GABINETE
6016.2019/0051361-0
Interessado: Apetece Sistemas de Alimentação S/A - CNPJ
sob n° 60.166.832/0001-04
Assunto: Recurso. Aplicação de Penalidade. TC nº 35/SME/
CODAE/2017
Nos termos do art. 109, § 4º, da Lei Federal nº 8.666/93 e
à vista dos elementos que instruem este processo, notadamente
a manifestação de SME/CODAE (043140192) e o parecer da Assessoria Jurídica desta Pasta (043197747), que acolho, CONHEÇO e no mérito NEGO PROVIMENTO ao recurso apresentado.

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 84/
SME/2021
6016.2021/0037089-9 - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 05/SME/2021 - CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATADA: LUME SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA - CNPJ Nº
14.599.466/0001-60 - OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de conservação e limpeza de instalações prediais,
mobiliários, materiais educacionais, áreas internas e externas dos
Centros de Educação Infantil (CEIs) e dos Centros Municipais de
Educação Infantil (CEMEIs) da Secretaria Municipal de Educação.
Lotes 1 (DRE CAMPO LIMPO) e 2 (DRE FREGUESIA DO Ó / DRE
JAÇANÃ/TREMEMBÉ / DRE PIRITUBA/JARAGUÁ) - VALOR MENSAL – LOTE 1: R$ 355.942,52 (trezentos e cinquenta e cinco mil,
novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) VALOR TOTAL – LOTE 1: R$ 4.271.310,24 (quatro milhões, duzentos
e setenta e um mil, trezentos e dez reais e vinte e quatro centavos)
- VALOR MENSAL – LOTE 2: R$ 254.171,67 (duzentos e cinquenta
e quatro mil, cento e setenta e um reais e sessenta e sete centavos) - VALOR TOTAL – LOTE 2: R$ 3.050.060,04 (três milhões,
cinquenta mil, sessenta reais e quatro centavos) - VALOR TOTAL DO
CONTRATO: R$ 7.321.370,28 (sete milhões, trezentos e vinte e um
mil, trezentos e setenta reais e vinte e oito centavos) - DOTAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS: 16.10.12.365.3010.4360.3.3.90.39.00.00; 16
.10.12.365.3010.2876.3.3.90.39.00.00 - DATA DA LAVRATURA:
29/04/2021 - VIGÊNCIA: 12 meses - SIGNATÁRIOS: Sra. Carolina
Sciarotta Gomes dos Reis, Coordenadora da COSERV da Secretaria
Municipal de Educação e Sr. Rodrigo da Ressurreição, Sócio Administrador da empresa LUME SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA.

DESPACHO DA COORDENADORA
CODAE-GABINETE
Do Processo nº 6016.2019/0049170-6
INTERESSADO:SME – COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR
ASSUNTO : - Aplicação de Penalidades
CONTRATADA: SERBOM ARMAZÉNS GERAIS FRIGORÍFICOS
LTDA
CNPJ: 01.628.604/0001-40
TC nº 61/SME/CODAE/2018
I. Considerando a delegação de competência constante na
Portaria SME nº 5.318 art. 4º , de 24.08.2020 e à vista dos elementos que instruem o Processo Administrativo, notadamente
a manifestação de CODAE 036457082,039821256 bem como
a manifestação da Assessoria Jurídica a respeito documento SEI
(042539055), que acolho, APLICO à Contratada, nos termos do
artigo 87, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, dos artigos 54 e
seguintes do Decreto nº 44.279/03 e da legislação pertinente, a
penalidade de MULTA, no valor de R$ 700,82 (setecentos reais
e oitenta e dois centavos), com amparo nas disposições do Contrato acima descrito e cálculos em documento SEI (042253969)
II- Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a eventual interposição de recurso administrativo, sendo já franqueada
a vista e a extração de cópias dos autos, nos termos do artigo
41 e seguintes da Lei Municipal nº 14.141, de 27 de março de
2006, em igual prazo.

DESPACHO DA COORDENADORA
SME/COPED-GAB
6016.2021/0016485-7- SME/COPED/Multimeios - Aplicação de penalidade – Multa - Aquisição de 15 (quinze) puffs
com bases fixas – I. À vista dos elementos que instruem o
presente, notadamente o Parecer da Assessoria Jurídica desta
Pasta (documento SEI nº 042393368), que acolho e adoto
como razão de decidir, com fundamento no artigo 87, II, da Lei
Federal nº 8.666/93, nos arts. 54 e 55, do Decreto Municipal
nº 44.279/03 e no uso da competência delegada pela Portaria
SME nº 5.318/2020, APLICO à contratada em epígrafe a penalidade de MULTA, no valor de R$ 67,50 (sessenta e sete reais e
cinquenta centavos), com base na Portaria 306/2001 e nos cálculos referidos no documento SEI nº 040678451 – II. Fica aberto
o prazo de 05 (cinco) dias úteis para eventual interposição de
recurso administrativo, sendo já franqueada a vista e a extração
de cópias dos autos, nos termos dos artigos 41 e seguintes, da
Lei Municipal nº 14.141, de março de 2006, em igual prazo.

DESPACHO DA COORDENADORA
COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SME/
CODAE
6016.2021/0014633-6 - SME/CODAE – Aquisição de
1.200.000 (um milhão e duzentos mil) quilos de Leite em Pó Integral, em atendimento ao Programa Leve Leite - ARP nº 18/SME/
CODAE/2020. Indeferimento do requerimento apresentado pela
contratada. I- À vista dos elementos que instruem o presente,
notadamente o parecer da Assessoria Jurídica em documento SEI
043213268, no uso da competência delegada pela Portaria SME
nº 5.318/2020, INDEFIRO o requerimento da contratada W. Amaral Indústria e Comércio Ltda, CNPJ nº 05.931.635/0001-26, de
suspensão da Ata de Registro de Preço nº 18/SME/CODAE/2020,
enquanto não for analisado o pedido de reequilíbrio financeiro
do contrato por ela realizado, por falta de previsão legal, e por
ser contrária ao interesse público, ficando a contratada sujeita às
penalidades cabíveis nos referidos processos.

COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
- CODAE
CONVOCAÇÃO
Fica convocada a empresa abaixo relacionada para, no
prazo de 03 (três) dias úteis, contados desta convocação, retirar
Nota de Empenho e assinar o Termo de Contrato. No ato, a empresa deverá apresentar as seguintes documentações, sob pena
de não fazendo, sujeitar-se às penalidades previstas em lei:
a) Documento obtido via internet comprovando a ausência
de inscrição do licitante no CADIN Municipal;
b) Certificado de Apenamento emitido pelo Tribunal de
Contas do estado de São Paulo - TCE-SP.
c) Certidão Negativa de Licitantes inidôneos, emitida pelo
Tribunal de Contas da União - TCU.
d) Certificado de Registro Cadastral (CRC) no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, com data de
emissão não superior a 30 (trinta) dias.
e) Certidão Negativa emitida pelo Conselho Nacional de
Justiça – CNJ, referente ao Cadastro Nacional de Condenações
Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade,
com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias.
f) a documentação prevista nos itens 8.4 e 8.5 do Edital do
Pregão Eletrônico nº 37/SME/2020.
Após, elaborar e assinar o cronograma de entrega.
W. AMARAL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA
CONTRATO Nº 29/SME/CODAE/2021
Aquisição de 1.200.000 quilos de LEITE EM PÓ INTEGRAL
para atendimento ao
Programa Leve Leite - Lote 2 (100%).
PROCESSO SEI Nº 6016.2021/0014633-6
PREGÃO ELETRONICO Nº 37/SME/2020

DESPACHO DO COORDENADOR
COORDENADORIA DE COMPRAS – SME/COMPS
6016.2020/0066386-0 - SME/COCEU - Abertura de Licitação, na modalidade de Pregão Eletrônico. I - À vista dos
elementos que instruem este processo, notadamente o contido
nas manifestações do Núcleo de Licitação e Contratos conforme
documentos SEI nºs. 037064672 e 041921786 e no Parecer

Diário Oficial da Cidade de São Paulo
de SME/AJ (documentos SEI nºs 037477503 e 041155703), os
quais acolho e no uso da competência delegada pela Portaria
SME nº 5.318/2020, AUTORIZO a abertura de licitação, na
modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, visando a aquisição de
Equipamentos de Cozinha Industrial para as cozinhas dos Centros Educacionais Unificados, desta SME, nos termos da minuta
de edital readequada (documento SEI nº 041921774); II - Para
processar o certame, designo a Comissão Permanente de Licitação nº 01/SME/2020 (documento SEI nº 037018387).
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 34/SME/2021
PROCESSO ELETRÔNICO n.º 6016.2020/0066386-0 - Aquisição de Equipamentos de Cozinha Industrial.
Acha-se aberta a licitação em epígrafe, que será realizada
às 10h30 do dia 17/05/2021.
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-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, bem como, as cópias dos Editais
estarão expostas no mural do Núcleo de Licitação.

DESPACHO DO COORDENADOR
SME/COPED–GAB
6016.2021/0024640-3 - SME/COPED/DIEFEM - Inexigibilidade de Licitação - Contratação de Assessoria - I. À vista dos
elementos que instruem o presente processo, notadamente a
manifestação da Comissão Notório Saber (documento SEI nº
041515063), as informações da SME/COPED/DIEFEM (documento
SEI nº 041515160), bem como o Parecer da Assessoria Jurídica a
respeito (documento SEI nº 043294291), que acolho, com fundamento no art. 25, inciso II, cumulado com o artigo 13, inciso III, da
Lei Federal nº 8.666/93, no Decreto Municipal nº 44.279/03 e no
uso da competência delegada pela Portaria SME nº 5.318/2020,
AUTORIZO, mediante apresentação de documentação pertinente
em vigor, a contratação da Profª Doutora Ana Paula Gomes
Seferian, CPF nº 213.571.438-00, representada pela empresa Ana
Paula Gomes Seferian - ME/ CNPJ 32.947.192/0001-34, com o
objetivo de auxiliar a equipe da SME/COPED/DIEFEM na coordenação, produção, organização, elaboração e implementação de
Materiais Curriculares de Apoio – Cadernos da Cidade – Saberes
e Aprendizagens de Geografia - para Estudantes e Professores
(1º ao 9º Ano) da Rede Municipal de Ensino – RME, serão 18
Cadernos de Aprendizagem (professor e aluno), compreendendo
o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) cada, totalizando R$
216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais reais), e elaboração,
implementação do material e revisão dos cadernos da cidade, por
300 horas, compreendendo o valor de R$ 130,00 (centro e trinta
reais) a hora, totalizando R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais
reais) conforme cronograma (documento SEI nº 043229555),
onerando a dotação orçamentária nº 16.10.12.128.3011.2.18
0.33903900.00, indicada em Nota de Reserva nº 26.131/2021
(documento SEI nº 043281109) - II. Com fundamento no art. 67,
da Lei Federal nº 8.666/93, c.c. art. 6º do Decreto Municipal n°
54.873/14, ficam designados como fiscais do contrato, os servidores indicados de acordo com a informação de SME/COPED/
DIEFEM em documento SEI nº 041514605.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/SME/2021
6016.2021/0002488-5– OBJETO: Contratação de empresa
para o serviço de impressão de Diários de Classe necessários
para o atendimento da demanda de Educação Infantil e da
Educação de Jovens e Adultos da Rede Municipal de Ensino ano letivo de 2021.
COMUNICADO
Em resposta ao questionamento da empresa abaixo relacionada, prestamos os seguintes esclarecimentos:
DGL Serviços e Negócios
PERGUNTA 1: O valor estimado do lote 1 seria R$ 600,11
para 12.348 exemplares, ficando no valor de R$ 0,048, seria
isso realmente?
O valor estimado do lote 2 seria R$ 109,81 para 2.536
exemplares, ficando no valor de R$ 0,043, seria isso realmente?
O valor estimado do lote 3 seria R$ 124,18 para 3.184
exemplares, ficando no valor de R$ 0,039, seria isso realmente?
RESPOSTA 1: Esclarecemos que o descrito no item 6.2.2
do Edital 31/SME/2021, refere–se ao valor monetário de intervalo mínimo de diferença de valores de lances e não ao valor
estimado.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONSULTA PÚBLICA Nº 10/SME/2021
A Secretaria Municipal de Educação está realizando a Consulta Pública nº 10/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 especializada na prestação de serviços
de impressão e reprografia corporativa (outsourcing de impressão), com fornecimento de equipamentos (multifuncionais e/ou
impressoras), instalação de software de gerenciamento e/ou de
bilhetagem, inventário, contabilização e a prestação de serviços
de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com
substituição de peças, componentes e materiais utilizados na
manutenção e fornecimento e reposições de insumos originais
(inclusive papel), para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação – SME, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses.
Com esta Consulta Pública a Secretaria Municipal de Educação, além de garantir maior transparência a todo o processo
licitatório, aprofunda a qualidade desse processo.
A minuta do edital estará disponível para exame e eventuais sugestões até às 16h do dia 10/05/2021, no site e-negocioscidadesp.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.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/SME/2021
6016.2021/0002488-5 - OBJETO: Contratação de empresa
para o serviço de impressão de Diários de Classe necessários
para o atendimento da demanda de Educação Infantil e da
Educação de Jovens e Adultos da Rede Municipal de Ensino ano letivo de 2021.
COMUNICADO
A Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, através
de sua Coordenadoria Compras - Núcleo de Licitação e Contratos vem por meio deste comunicar que no Edital do pregão em
epígrafe, publicado em Diário Oficial da Cidade de São Paulo,
em 23/04/2021, página 79:
Onde leu-se:
6.2.2 O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir
a melhor oferta, deverá ser de 1% (um por cento).
Leia-se:
6.2.2 O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir
a melhor oferta, deve ser de: para o Lote 1 - R$ 600,11 (seiscentos reais e onze centavos), para o Lote 2 - R$ 109,81 (cento e
nove reais e oitenta e um centavos) e para o Lote 3 - R$ 124,18
(cento e vinte e quatro reais e dezoito centavos).

DESPACHO DA COORDENADORA
SME/COPED-GAB
6016.2020/0106172-3 - SME/COPED/DIEI - Retificação de
Despacho - Reimpressão dos Cadernos Trilhas de Aprendizagem
da Educação Infantil - volume 01 – I. RETIFICO o Despacho
em Documento SEI nº 042710282, publicado no D.O.C. de 21
de abril de 2021, página 53 (documento SEI nº 042840978),
alterando o valor informado "R$ 58.143,70" para R$ 581,44",
conforme documento SEI nº 036999297, RATIFICANDO os demais termos do Despacho acima citado.

terça-feira, 4 de maio de 2021

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Educação
Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00028/2021
Às 10:30 horas do dia 30 de abril de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 5.908/2020 de 27/11/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº
10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 6016202100028910,
para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00028/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico
- Prestação de serviços de transporte mediante locação de 2 (dois) veículos novos (zero quilometro), com quilometragem livre,
com condutor e com combustível em caráter não eventual, destinados a usuários definidos, para apoio às suas atividades técnico-administrativas.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas
recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.
Item: 1
Descrição: Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista
Descrição Complementar: Lote 1 - Prestação de serviços de transporte mediante locação de 2 (dois) veículos novos (zero quilometro), com quilometragem livre, com condutor e com combustível em caráter não eventual, destinados a usuários definidos, para
apoio às suas atividades técnico-administrativas, conforme especificações do Edital.
Tratamento Diferenciado: Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 20.564,5200
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 205,64
Aceito para: G.N GERENCIAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES E SERVICOS GE, pelo melhor lance de R$ 17.000,0000 .
Histórico
Item: 1 - Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)
CNPJ/CPF
Fornecedor
ME/EPP
Equiparada Declaração
ME/EPP Quantidade
Valor Unit.
Valor Global Data/Hora Registro
71.632.160/0001-00 G.N GERENCIAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES E SERVICOS GE
Sim
Sim
1
R$ 28.520,0000
R$ 28.520,0000 29/04/2021 10:49:35
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços de transporte mediante locação de 2 (dois) veículos novos (zero
quilometro), com quilometragem livre, com condutor e com combustível em caráter não eventual, destinados a usuários definidos,
para apoio às suas atividades técnico-administrativas, conforme especificações do Edital.
Porte da empresa: ME/EPP
64.059.041/0001-36 META TRANSPORTES EIRELI
Sim
Sim
1
R$ 30.000,0000
R$ 30.000,0000 29/04/2021 13:52:41
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços de transporte mediante locação de 2 (dois) veículos novos (zero
quilometro), com quilometragem livre, com condutor e com combustível em caráter não eventual, destinados a usuários definidos,
para apoio às suas atividades técnico-administrativas.
Porte da empresa: ME/EPP
06.320.125/0001-85 TRANSPARKLIMP EIRELI
Sim
Sim
1
R$ 32.080,0000
R$ 32.080,0000 30/04/2021 10:26:49
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de veículos novos - 2ª a 6ª feira - 12 horas semanais (COM CONDUTOR E
COMBUSTÍVEL)
Porte da empresa: ME/EPP
21.998.504/0001-12 MSTUR TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI
Sim
Sim
1
R$ 35.200,0000
R$ 35.200,0000 22/04/2021 11:55:07
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços de transporte mediante locação de 2 (dois) veículos novos (zero
quilometro), com quilometragem livre, com condutor e com combustível em caráter não eventual, destinados a usuários definidos,
para apoio às suas atividades técnico-administrativas, conforme especificações do Edital.
Porte da empresa: ME/EPP
18.186.505/0001-58 STILLUS TRANSPORTE SERVICE CAR LTDA
Sim
Sim
1
R$ 38.800,0000
R$ 38.800,0000 30/04/2021 09:02:53
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços de transporte mediante locação de 2 (dois) veículos novos (zero
quilometro), com quilometragem livre, com condutor e com combustível em caráter não eventual, destinados a usuários definidos,
para apoio às suas atividades técnico-administrativas, conforme especificações do Edital.
Porte da empresa: ME/EPP
20.050.000/0001-03 UNIVERSATIL LOCACAO DE VEICULOS LTDA
Sim
Sim
1
R$ 43.920,0000
R$ 43.920,0000 30/04/2021 10:27:05
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Lote 1 - Prestação de serviços de transporte mediante locação de 2 (dois)
veículos novos (zero quilometro), com quilometragem livre, com condutor e com combustível em caráter não eventual, destinados a
usuários definidos, para apoio às suas atividades técnico-administrativas, conforme especificações do Edital.
Porte da empresa: ME/EPP
23.045.434/0001-03 JK TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
Sim
Sim
1
R$ 46.200,0000
R$ 46.200,0000 29/04/2021 16:09:31
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lote 1 - Prestação de serviços de transporte mediante locação de 2 (dois) veículos
novos (zero quilometro), com quilometragem livre, com condutor e com combustível em caráter não eventual, destinados a usuários
definidos, para apoio às suas atividades técnico-administrativas, conforme especificações do Edital.
Porte da empresa: ME/EPP
17.927.338/0001-96 AVANTY TRANSPORTES E LOCACOES - EIRELI
Sim
Sim
1
R$ 51.880,0000
R$ 51.880,0000 29/04/2021 17:44:12
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lote 1 - Prestação de serviços de transporte mediante locação de 2 (dois) veículos
novos (zero quilometro), com quilometragem livre, com condutor e com combustível em caráter não eventual, destinados a usuários
definidos, para apoio às suas atividades técnico-administrativas, conforme especificações do Edital.
Porte da empresa: ME/EPP
18.645.066/0001-02 L8 SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI
Sim
Sim
1
R$ 438.000,0000
R$ 438.000,0000 30/04/2021 08:32:34
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: prestação de serviços de transporte mediante locação de 2 (dois) veículos novos (zero
quilometro), com quilometragem livre, com condutor e com combustível em caráter não eventual, destinados a usuários definidos,
para apoio às suas atividades técnico administrativas
Porte da empresa: ME/EPP
12.257.959/0001-96 FUSELO SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
Sim
Sim
1
R$ 768.000,0000
R$ 768.000,0000 30/04/2021 09:32:38
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços de transporte mediante locação de 2 (dois) veículos novos (zero
quilometro), com quilometragem livre, com condutor e com combustível em caráter não eventual, destinados a usuários definidos,
para apoio às suas atividades técnico-administrativas, conforme especificações do Edital.
Porte da empresa: ME/EPP
23.169.093/0001-88 ASERP LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA
Sim
Sim
1
R$ 857.400,0000
R$ 857.400,0000 30/04/2021 10:21:57
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lote 1 - Prestação de serviços de transporte mediante locação de 2 (dois) veículos
novos (zero quilometro), com quilometragem livre, com condutor e com combustível em caráter não eventual, destinados a usuários
definidos, para apoio às suas atividades técnico-administrativas, conforme especificações do Edital.
Porte da empresa: ME/EPP
02.198.980/0001-04 ACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Não
Não
1
R$ 891.096,0000
R$ 891.096,0000 29/04/2021 15:49:52
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lote 1 - Prestação de serviços de transporte mediante locação de 2 (dois) veículos
novos (zero quilometro), com quilometragem livre, com condutor e com combustível em caráter não eventual, destinados a usuários
definidos, para apoio às suas atividades técnico-administrativas, conforme especificações do Edital.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)
16.483.147/0001-10 JVN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI
Sim
Sim
1 R$ 1.020.612,0000 R$ 1.020.612,0000 29/04/2021 20:52:29
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços de transporte mediante locação de 2 (dois) veículos novos (zero
quilometro), com quilometragem livre, com condutor e com combustível em caráter não eventual, destinados a usuários definidos,
para apoio às suas atividades técnico-administrativas.
Porte da empresa: ME/EPP
60.924.040/0001-51 TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECUR
Não
Não
1 R$ 1.026.808,8000 R$ 1.026.808,8000 30/04/2021 08:20:41
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços de transporte mediante locação de 2 (dois) veículos novos (zero
quilometro), com quilometragem livre, com condutor e com combustível em caráter não eventual, destinados a usuários definidos,
para apoio às suas atividades técnico-administrativas.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)
04.064.799/0001-30 MIYAMOTO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI
Sim
Sim
1 R$ 1.154.160,0000 R$ 1.154.160,0000 30/04/2021 09:42:38
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pregão Eletrônico - Prestação de serviços de transporte mediante locação de 2 (dois)
veículos novos (zero quilometro), com quilometragem livre, com condutor e com combustível em caráter não eventual, destinados a
usuários definidos, para apoio às suas atividades técnico-administrativas.
Porte da empresa: ME/EPP
Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)
Valor do Lance
CNPJ/CPF
Data/Hora Registro
R$ 1.154.160,0000
04.064.799/0001-30
30/04/2021 10:30:00:287
R$ 1.026.808,8000
60.924.040/0001-51
30/04/2021 10:30:00:287
R$ 1.020.612,0000
16.483.147/0001-10
30/04/2021 10:30:00:287
R$ 891.096,0000
02.198.980/0001-04
30/04/2021 10:30:00:287
R$ 857.400,0000
23.169.093/0001-88
30/04/2021 10:30:00:287
R$ 768.000,0000
12.257.959/0001-96
30/04/2021 10:30:00:287
R$ 438.000,0000
18.645.066/0001-02
30/04/2021 10:30:00:287
R$ 51.880,0000
17.927.338/0001-96
30/04/2021 10:30:00:287
R$ 46.200,0000
23.045.434/0001-03
30/04/2021 10:30:00:287
R$ 43.920,0000
20.050.000/0001-03
30/04/2021 10:30:00:287
R$ 38.800,0000
18.186.505/0001-58
30/04/2021 10:30:00:287
R$ 35.200,0000
21.998.504/0001-12
30/04/2021 10:30:00:287
R$ 32.080,0000
06.320.125/0001-85
30/04/2021 10:30:00:287
R$ 30.000,0000
64.059.041/0001-36
30/04/2021 10:30:00:287
R$ 28.520,0000
71.632.160/0001-00
30/04/2021 10:30:00:287
R$ 28.200,0000
06.320.125/0001-85
30/04/2021 10:53:44:207
R$ 31.200,0000
04.064.799/0001-30
30/04/2021 10:54:25:110
R$ 27.900,0000
71.632.160/0001-00
30/04/2021 10:55:32:187
R$ 700.000,0000
16.483.147/0001-10
30/04/2021 10:56:18:983
R$ 29.700,0000
02.198.980/0001-04
30/04/2021 10:56:21:217
R$ 29.700,0000
04.064.799/0001-30
30/04/2021 10:56:36:250
R$ 34.226,9600
60.924.040/0001-51
30/04/2021 10:57:42:380
R$ 29.900,0000
23.045.434/0001-03
30/04/2021 10:58:09:820
R$ 29.494,0000
60.924.040/0001-51
30/04/2021 10:59:02:273
R$ 27.649,0000
18.186.505/0001-58
30/04/2021 10:59:50:563
R$ 29.494,0000
02.198.980/0001-04
30/04/2021 11:00:03:533
R$ 27.300,0000
71.632.160/0001-00
30/04/2021 11:00:19:707
R$ 42.000,0000
17.927.338/0001-96
30/04/2021 11:00:21:720
R$ 27.400,0000
04.064.799/0001-30
30/04/2021 11:00:23:483
R$ 27.800,0000
12.257.959/0001-96
30/04/2021 11:00:37:370
R$ 27.000,0000
64.059.041/0001-36
30/04/2021 11:00:38:500
R$ 28.100,0000
60.924.040/0001-51
30/04/2021 11:00:48:850
R$ 26.700,0000
71.632.160/0001-00
30/04/2021 11:00:57:003

