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 Despacho do Sr. Chefe de Gabinete, de 21 de agosto de 2017.
Processo nº 2649/2017 - Pregão Eletrônico nº 071/2017, 

referente ao REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SABO-
NETE LÍQUIDO, HIGIENIZADOR E SABONETE LÍQUIDO COM 
VÁLVULA PARA DISPENSER, homologo a licitação e classifico a 
empresa PEK EIRELI - EPP.

 CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA 
SOUZA

RETI-RATIFICAÇÃO
Na publicação do dia 19/08/2017, na página 174, seção I 

do D.O.E., referente ao Aviso de retomada de etapa do Pregão 
Eletrônico n° 030/2017 – Processo 1189/2017, referente ao 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL DESCAR-
TÁVEL PARA ASSENTO SANITÁRIO, TOALHA DE PAPEL SIMPLES 
INTERFOLHADA, PAPEL HIGIÊNICO PARA DISPENSER E PAPEL 
HIGIÊNICO FOLHA DUPLA

onde lê-se: “[...] a abertura da sessão de retomada de etapa 
somente para o item 04 (quatro) será no dia 24 de agosto de 
2017, a partir das 09:00 horas [...]”

Leia-se: “[...] a abertura da sessão de retomada de etapa 
somente para o item 04 (quatro) será no dia 25 de agosto de 
2017, a partir das 09:00 horas [...]

 FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA

 Aviso de Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico Nº 
4/2017, PROCESSO Nº 35/2017-A, para aquisição LIVROS DE 
MEDICINA E SAÚDE, EDUCAÇÃO E CIENCIAS BIOLOGICAS, com 
encerramento em 21/09/2017 às 09:00 hs. Mais informações e 
aquisição do Edital completo, fone/fax (14) 3402-1797 ou nos 
sites: http://www.famema.br/institucional/licitacao/, www.bec.
sp.gov.br e www.bec.fazenda.sp.gov.br.

 FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO

 Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto – FAMERP
RERATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO
Processo F-001-0003234/2017
OC 102701100662017OC00136
Pregão Eletrônico 030/2017
Na publicação enviada para a Imprensa Oficial do Estado 

de São Paulo em 21/08/2017, Poder Executivo – Seção I, São 
Paulo, 127 (158)-203

Leia-se:
Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto - FAMERP
Encontra-se aberto na FAMERP, pregão eletrônico nº 

030/2017 objetivando a contratação de empresa especializada 
em serviço de manutenção e conservação de jardins. A sessão 
pública será realizada na data de 04/09/2017, as 09:0oh., 
através da BEC, oferta de compra 102701100662017OC00136. 
As informações estão disponíveis no sitio www.bec.sp.gov.br.

Onde se lê:
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO: 030/2017 PROCESSO: 

F-001- 003234/2017
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA: 

22/08/2017
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 

09/08/2017 às 09:00
OC Nº: 102701100662017OC00136.
Leia-se:
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO: 030/2017 PROCESSO: 

F-001- 003234/2017
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA: 

22/08/2017
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 

04/09/2017 às 09:00
OC Nº: 102701100662017OC00136.
 Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto - FAMERP
HOMOLOGAÇÃO de licitação
Pregão Eletrônico 027/2017 objetivando a compra de cafe-

teira elétrica a favor de CEGI COM. DE EQUIP. PARA GASTRONO-
MIA E INOXIDAVEIS EIRELI-EPP, CNPJ 24.325.6

9/0001-34, valor R$ 8.950,00. Parecer Jurídico CJ/FAMERP 
50/2017, PTRES 106602, ND 44905234, FONTE 004001001. São 
José do Rio Preto, 22/08/2017.

 MEIO AMBIENTE

 GABINETE DO SECRETÁRIO

 EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 
21/2016/CPU– SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE – COORDENA-
DORIA DE PARQUES URBANOS

Pregão Eletrônico: 02/2016/CPU
Processo: 3748/2016
Contrato: 21/2016/CPU
Parecer Jurídico: 346/2017
Data: 12/07/2017
Contratante: Secretaria do Estado do Meio Ambiente – 

Coordenadoria de Parques Urbanos
Contratado: PAINEIRAS Limpeza e Serviços Gerais LTDA
CNPJ: 55.905.350/0001-99
Objeto: Prestação de serviços de Limpeza, asseio e conser-

vação predial para o Parque da Juventude.
Vigência: 18/08/2017 até 17/11/2018
Valor: 762.613,35 (setecentos e sessenta e dois mil, seiscen-

tos e treze reais e trinta e cinco centavos)
Classificação dos recursos: Natureza de Despesa: 33903979 

UGE 260121, Programa de Trabalho: 18541261756770000 
Notas de empenho: 2017NE00271.

Data da Assinatura: 14/08/2017
 EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 

24/2016/CPU– SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE – COORDENA-
DORIA DE PARQUES URBANOS

Pregão Eletrônico: 02/2016/CPU
Processo: 3753/2016
Contrato: 24/2016/CPU
Parecer Jurídico: 346/2017
Data: 12/07/2017
Contratante: Secretaria do Estado do Meio Ambiente – 

Coordenadoria de Parques Urbanos
Contratado: Demax- Serviços e Comércio Ltda
CNPJ: 48.096.044/0001-93
Objeto: Prestação de serviços de Limpeza, asseio e con-

servação predial para o Parque Gabriel Chucre – Lagoa de 
Carapicuíba.

Vigência: 18/08/2017 até 17/11/2018
Valor: 568.178,77 (quinhentos e sessenta e oito mil, cento e 

setenta e oito reais e setenta e sete centavos).
Classificação dos recursos: Natureza de Despesa: 3393999 

UGE 260121, Programa de Trabalho: 18541261756770000 
Notas de empenho: 2017NE00416.

Data da Assinatura: 15/08/2017.
 Despacho do CPCE de 22/08/2017
Considerando o disposto § 2º, do artigo 15, da lei 8.666/93;
Considerando o disposto no inciso III e VIII, do artigo 5º, do 

Decreto Estadual nº 47.945, de 16 de julho de 2003 e suas alterações;
Considerando a Resolução SMA nº 73, de 09 de agosto de 

2013 e SMA nº 30, de 05 de maio de 2017;
Considerando a Portaria DSAGC nº 01, de 13 de outubro 

de 2015, este Centro de Programação e Controle de Estoque 
realizou a terceira pesquisa trimestral de mercado, conforme 
documentações e quadro comparativo juntados nos respectivos 
autos, restando, portanto, comprovada a vantajosidade dos itens 
da Ata de Registro de Preço DSAGC nº 65/2016. (Processo SMA 
nº 5.723/2016 ; 9.217/2016)

 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2017
PROCESSO Nº 17/114-M
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO
O Gerente de Licitações, Patrimônio e Suprimentos da 

FAPESP no uso de suas atribuições e nos termos da manifesta-
ção do Pregoeiro, resolve:

1. - Homologar todos os procedimentos referentes aos 
itens do Pregão Eletrônico nº 18/2017, Oferta de Compras nº 
101101100472017OC00020, e;

2. - Convocar a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A., para no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, comparecer para realizar as com-
provações exigidas no subitem 9,do Item X – Da Contratação 
- do Edital e, cumpridas todas as exigências editalícias, para a 
assinatura do Contrato que ocorrerá em ato contínuo.

São Paulo, 22 de agosto de 2017.

 CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

 CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA 
SOUZA

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO: 114/2017
CONTRATANTE: CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNO-

LÓGICA PAULA SOUZA - CEETEPS
CONTRATADA: PILAR CEREAIS LTDA - EPP
CNPJ: 05.098.638/0001-20
PROCESSO: 3205/2017
PARECER CJ/CEETEPS n°: 176/2017 de 22/05/2017
PREGÃO ELETRONICO: 046/2017
OBJETO: AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA SUÍNOS PARA ÀS 

UNIDADES DA REGIÃO DE FRANCA
UNIDADE: DIVERSAS UNIDADES
VIGÊNCIA: 150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir 

da data da assinatura do contrato.
VALOR: 52.080,00 (cinquenta e dois mil e oitenta reais).
ELEMENTO ECONÔMICO: 33 90 30 81
DATA DA ASSINATURA: 22 de agosto de 2017.
 CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA 

SOUZA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO: 115/2017
CONTRATANTE: CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNO-

LÓGICA PAULA SOUZA - CEETEPS
CONTRATADA: LAPEMA AGROPECUARIA EIRELI-ME
CNPJ: 18.721.106/0001-40
PROCESSO: 3205/2017
PARECER CJ/CEETEPS n°: 176/2017 de 22/05/2017
PREGÃO ELETRONICO: 046/2017
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MILHO COMPONENTE, ÀS UNIDA-

DES DA REGIÃO DE FRANCA
UNIDADE: DIVERSAS UNIDADES
VIGÊNCIA: 150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir 

da data da assinatura do contrato.
VALOR: 33.023,80 (trinta e três mil, vinte e três reais e 

oitenta centavos).
ELEMENTO ECONÔMICO: 33 90 30 81
DATA DA ASSINATURA: 22 de agosto de 2017.
 CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA 

SOUZA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO: 110/2017
CONTRATANTE: CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNO-

LÓGICA PAULA SOUZA - CEETEPS
CONTRATADA: FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E 

MANUTENÇÃO LTDA - EPP
CNPJ: 11.472.645/0001-43
PROCESSO: 3208/2017
PARECER CJ/CEETEPS n°: 277/2017 de 28/06/2017
PREGÃO ELETRONICO: 065/2017
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 

TRANSPORTADOR ESTACIONÁRIO DE PESSOAS, ELEVADOR 
ATLAS/SCHINDLER

UNIDADE: DIVERSAS UNIDADES
VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a 

contar da data estabelecida para início dos serviços.
VALOR: 37.800,00 (trinta e sete mil e oitocentos reais).
ELEMENTO ECONÔMICO: 33 90 39 80
DATA DA ASSINATURA: 18 de agosto de 2017.
 CONVOCAÇÃO
Convocamos o representante da empresa REIS & REIS COM. 

MÓVEIS P/ESCRITÓRIO LTDA-ME., sua Representante Legal, a 
Sra. Jane Cristina Lanza dos Reis, para comparecer no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, a contar desta publicação, à Rua dos Andra-
das, 140 – Santa Ifigênia - São Paulo – SP, para assinatura do 
Contrato nº 113/2017, ref. a Aquisição de Longarina p/auditório 
encosto médio c/04 lugares.

 RESULTADO DE PREGÃO
Processo nº 2827/2017
Pregão Eletrônico nº 078/2017
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA 

MINERAL SEM GÁS
Após abertura da sessão pública, análise das propostas, 

negociações e análise dos documentos de habilitação e, con-
siderando que os preços obtidos para o objeto pretendido são 
aceitáveis à vista da pesquisa de preços efetuada, o pregoeiro 
habilitou a empresa:

MARIA ANGELA DE MORAES - ME, para o item 01 (um), 
e a empresa aderente: EMPRESA DE MINERAÇÃO E ÁGUAS 
MINERAIS DI BELLO LTDA - EPP

Ao item 02 (dois), foi FRACASSADO.
Do ato não houve manifestação para interposição de recur-

so, durante a Sessão Pública.
 COMUNICADO
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – Envelope 

Nº 02 - Habilitação
PROCESSO CEETEPS N.º 5105/2017. CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA Nº 006/2017 OBJETO: Outorga de Permissão de Uso 
Remunerada, de Área Específica Destinada a Exploração de Ser-
viço de Reprografia Situada nas Dependências da Fatec Taqua-
ritinga. A Comissão Especial de Licitação do Centro Estadual de 
Educação Tecnológica Paula Souza COMUNICA, às empresas 
licitantes, a interposição de Recurso Administrativo referente 
ao julgamento do Envelope nº 02 - Habilitação e, consoante o 
disposto no artigo 109, parágrafo 3º, da Lei 8.666/1993, declara 
aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para IMPUGNAÇÃO, a 
contar do primeiro dia útil subsequente à publicação. Outrossim, 
faz saber que os autos desse procedimento licitatório encontra-
-se, à disposição dos interessados, na Diretoria de Serviço Admi-
nistrativo da Faculdade de Tecnologia de Taquaritinga, situada 
na Av. Dr. Flávio Henrique Lemos, nº 585 – Portal Itamaracá 
– SP, em dias de expediente das 08h00min às 13h00min e 
das14h00min às 17h00min, mediante Carta de Representação, 
solicitando vistas do Processo ou extração de cópias, a serem 
definidas pelo(s) respectivo(s) representante(s) da(s) empresa(s) 
interessada(s), que serão providenciadas após o pagamento das 
custas, com a devida apresentação do comprovante, obedecendo 
à Resolução Secretaria da Fazenda nº 24, de 26/03/2014.

2. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
2.1. Não houveram órgãos interessados em figurar como 

PARTICIPANTE(S) da presente Ata de Registro de Preços.
3. DOS FORNECEDORES
3.1. Figura como primeira classificada e DETENTORA desta 

Ata de Registro de Preços a empresa SUPERAÇÃO COMÉR-
CIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP inscrita no CNPJ sob o n.º 
23.541.435/0001-49 estabelecida na Rua Alto dos Rodrigues, 
475, Jardim Santa Terezinha – Guarulhos/SP – CEP: 07160-350, 
Telefone (11) 2788-9037 e e-mail superacaocomercio@gmail.
com.

3.2. Consultadas as empresas participantes do Pregão 
Eletrônico que precedeu esta Ata, nos termos do artigo 11, 
parágrafo único, do Decreto Estadual n.º 47.945/2003, nenhuma 
concordou em fornecer ao preço ofertado, na licitação, pela 
DETENTORA da Ata.

4. DOS PREÇOS
4.1. Os preços unitários que vigorarão nesta Ata de Registro 

de Preços são os seguintes:
ITEM - DESCRIÇÃO - CÓDIGO
BEC - VALOR UNITÁRIO
15 - Recipiente para Lixo; Em Polipropileno; No Formato 

Retangular, Cantos Arredondados; Com Capacidade para 25 
Litros; Com Tampa; Em Polipropileno; Tipo Basculante, Modelo 
Vai e Vem; Na Cor Preta - 4777719

R$ 49,00
4.2. Os preços registrados permanecerão fixos e irreajus-

táveis.
4.3. O preço registrado abrangerá os custos diretos e 

indiretos decorrentes do fornecimento do objeto, incluindo 
tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e 
para fiscais, entre outros), seguros, despesas de administração, 
lucro, custos com transporte, frete e demais despesas correlatas.

4.4. Se o preço registrado se tornar superior aos valores 
praticados no mercado, o ÓRGÃO GERENCIADOR adotará as 
seguintes providências:

4.4.1. convocará o FORNECEDOR, obedecida a ordem de 
classificação no certame, visando à negociação para a redução 
de preços e sua adequação ao mercado;

4.4.2. liberará o FORNECEDOR do compromisso assumido e 
cancelará o seu registro, quando frustrada a negociação, respei-
tadas as contratações já celebradas;

4.4.3. convocará os demais FORNECEDORES, visando igual 
oportunidade de negociação.

4.5. Não logrando êxito nas negociações, o ÓRGÃO GEREN-
CIADOR cancelará o item objeto do preço negociado.

5. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
5.1. O prazo de validade do Sistema de Registro de Preços 

será de 12 (doze)[PGE2] meses, contado a partir da data da 
publicação do extrato da Ata de Registro de Preços no Diário 
Oficial do Estado.

6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
6.1 O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:
6.1.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
6.1.2. Não retirar o instrumento equivalente, no prazo 

estabelecido pelo ÓRGÃO PARTICIPANTE contratante, sem 
justificativa aceitável;

6.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipó-
tese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.1.4. For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a 
Administração nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal 
nº 8.666/93;

6.1.5. For impedido de licitar e contratar com a Administra-
ção nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02.

7. DAS CONTRATAÇÕES DOS FORNECEDORES PELOS 
ÓRGÃOS PARTICIPANTES

7.1. Os fornecedores que assinarem a Ata de Registro de 
Preços estarão obrigados a celebrar as contratações que dela 
poderão advir, observadas as condições estabelecidas no Edital, 
em seus anexos e nesta Ata.

7.1.1. A existência de preços registrados não obriga a 
Administração a firmar as contratações decorrentes da Ata de 
Registro de Preços, ficando-lhe facultada à utilização de outros 
meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo asse-
gurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação 
em igualdade de condições.

7.1.2. Quando da necessidade de contratação, o ÓRGÃO 
PARTICIPANTE, por intermédio do gestor do contrato por ele 
indicado, consultará o ÓRGÃO GERENCIADOR para obter a 
indicação do FORNECEDOR, dos quantitativos a que este ainda 
se encontra obrigado e dos preços registrados.

7.2. A contratação dos FORNECEDORES pelo ÓRGÃO PAR-
TICIPANTE será formalizada pela emissão de nota de empenho.

7.2.1. Se, por ocasião da formalização da contratação, 
algum dos documentos apresentados pelo FORNECEDOR para 
fins de comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista estiver 
com o prazo de validade expirado, o ÓRGÃO PARTICIPANTE 
verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, 
certificando nos autos do processo a regularidade e anexando 
os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo 
impossibilidade devidamente justificada.

7.2.2. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico 
hábil de informações, o FORNECEDOR será notificado para, no 
prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regu-
laridade de que trata o item 7.2.1, mediante a apresentação das 
certidões respectivas com prazos de validade em vigência, sob 
pena de a contratação não se realizar.

7.2.3. Constitui condição para a celebração da contratação, 
bem como para a realização dos pagamentos dela decorrentes, a 
inexistência de registros em nome da adjudicatária no “Cadastro 
Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades 
Estaduais – CADIN ESTADUAL”. Esta condição será considerada 
cumprida se a devedora comprovar que os respectivos registros 
se encontram suspensos, nos termos do artigo 8º, §§ 1º e 2º. da 
Lei Estadual nº 12.799/2008.

7.2.4. O “Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de San-
ções Administrativas – e-Sanções”, no endereço www.esancoes.
sp.gov.br, e o “Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Sus-
pensas – CEIS”, no endereço http://www.portaltransparencia.
gov.br/ceis, deverão ser consultados previamente à celebração 
da contratação, observando-se os itens 2.2.1 e 2.2.2 do Edital.

7.2.5. Constitui também condição para a celebração da 
contratação, caso se trate de sociedade cooperativa, a indicação 
de gestor encarregado de representá-la com exclusividade 
perante o contratante.

[PGE3]7.3. No prazo de 5 (cinco) dias corridos contados da 
data da convocação, o fornecedor deverá comparecer perante 
o ÓRGÃO PARTICIPANTE para a retirada da nota de empenho 
ou, alternativamente, solicitar o seu envio por meio eletrônico.

7.3.1. O prazo indicado no item 7.3 poderá ser prorrogado, 
por igual período, por solicitação justificada do interessado e 
aceita pela Administração.

7.3.2. O não comparecimento do fornecedor para retirar a 
nota de empenho ou, quando solicitado o seu envio por meio 
eletrônico, a ausência de envio de confirmação de recebimento 
dentro do prazo indicado no item 7.3 importará na recusa à 
contratação, sujeita à aplicação das sanções cabíveis.

7.4. Aplicam-se às contratações realizadas com base neste 
Sistema de Registro de Preços, as disposições estabelecidas no 
Edital da licitação que o precedeu, relativas aos prazos, às condi-
ções de local de entrega do objeto, às condições de recebimento 
do objeto, à forma de pagamento e às sanções para o caso de 
inadimplemento.

4.4. Se o preço registrado se tornar superior aos valores 
praticados no mercado, o ÓRGÃO GERENCIADOR adotará as 
seguintes providências:

4.4.1. convocará o FORNECEDOR, obedecida a ordem de 
classificação no certame, visando à negociação para a redução 
de preços e sua adequação ao mercado;

4.4.2. liberará o FORNECEDOR do compromisso assumido e 
cancelará o seu registro, quando frustrada a negociação, respei-
tadas as contratações já celebradas;

4.4.3. convocará os demais FORNECEDORES, visando igual 
oportunidade de negociação.

4.5. Não logrando êxito nas negociações, o ÓRGÃO GEREN-
CIADOR cancelará o item objeto do preço negociado.

5. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
5.1. O prazo de validade do Sistema de Registro de Preços 

será de 12 (doze)[PGE2] meses, contado a partir da data da 
publicação do extrato da Ata de Registro de Preços no Diário 
Oficial do Estado.

6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
6.1 O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:
6.1.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de 

Preços;
6.1.2. Não retirar o instrumento equivalente, no prazo 

estabelecido pelo ÓRGÃO PARTICIPANTE contratante, sem 
justificativa aceitável;

6.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipó-
tese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.1.4. For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a 
Administração nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal 
nº 8.666/93;

6.1.5. For impedido de licitar e contratar com a Administra-
ção nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02.

7. DAS CONTRATAÇÕES DOS FORNECEDORES PELOS 
ÓRGÃOS PARTICIPANTES

7.1. Os fornecedores que assinarem a Ata de Registro de 
Preços estarão obrigados a celebrar as contratações que dela 
poderão advir, observadas as condições estabelecidas no Edital, 
em seus anexos e nesta Ata.

7.1.1. A existência de preços registrados não obriga a 
Administração a firmar as contratações decorrentes da Ata de 
Registro de Preços, ficando-lhe facultada à utilização de outros 
meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo asse-
gurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação 
em igualdade de condições.

7.1.2. Quando da necessidade de contratação, o ÓRGÃO 
PARTICIPANTE, por intermédio do gestor do contrato por ele 
indicado, consultará o ÓRGÃO GERENCIADOR para obter a 
indicação do FORNECEDOR, dos quantitativos a que este ainda 
se encontra obrigado e dos preços registrados.

7.2. A contratação dos FORNECEDORES pelo ÓRGÃO PAR-
TICIPANTE será formalizada pela emissão de nota de empenho.

7.2.1. Se, por ocasião da formalização da contratação, 
algum dos documentos apresentados pelo FORNECEDOR para 
fins de comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista estiver 
com o prazo de validade expirado, o ÓRGÃO PARTICIPANTE 
verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, 
certificando nos autos do processo a regularidade e anexando 
os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo 
impossibilidade devidamente justificada.

7.2.2. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico 
hábil de informações, o FORNECEDOR será notificado para, no 
prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regu-
laridade de que trata o item 7.2.1, mediante a apresentação das 
certidões respectivas com prazos de validade em vigência, sob 
pena de a contratação não se realizar.

7.2.3. Constitui condição para a celebração da contratação, 
bem como para a realização dos pagamentos dela decorrentes, a 
inexistência de registros em nome da adjudicatária no “Cadastro 
Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades 
Estaduais – CADIN ESTADUAL”. Esta condição será considerada 
cumprida se a devedora comprovar que os respectivos registros 
se encontram suspensos, nos termos do artigo 8º, §§ 1º e 2º. da 
Lei Estadual nº 12.799/2008.

7.2.4. O “Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de San-
ções Administrativas – e-Sanções”, no endereço www.esancoes.
sp.gov.br, e o “Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Sus-
pensas – CEIS”, no endereço http://www.portaltransparencia.
gov.br/ceis, deverão ser consultados previamente à celebração 
da contratação, observando-se os itens 2.2.1 e 2.2.2 do Edital.

7.2.5. Constitui também condição para a celebração da 
contratação, caso se trate de sociedade cooperativa, a indicação 
de gestor encarregado de representá-la com exclusividade 
perante o contratante.

[PGE3]7.3. No prazo de 5 (cinco) dias corridos contados da 
data da convocação, o fornecedor deverá comparecer perante 
o ÓRGÃO PARTICIPANTE para a retirada da nota de empenho 
ou, alternativamente, solicitar o seu envio por meio eletrônico.

7.3.1. O prazo indicado no item 7.3 poderá ser prorrogado, 
por igual período, por solicitação justificada do interessado e 
aceita pela Administração.

7.3.2. O não comparecimento do fornecedor para retirar a 
nota de empenho ou, quando solicitado o seu envio por meio 
eletrônico, a ausência de envio de confirmação de recebimento 
dentro do prazo indicado no item 7.3 importará na recusa à 
contratação, sujeita à aplicação das sanções cabíveis.

7.4. Aplicam-se às contratações realizadas com base neste 
Sistema de Registro de Preços, as disposições estabelecidas no 
Edital da licitação que o precedeu, relativas aos prazos, às condi-
ções de local de entrega do objeto, às condições de recebimento 
do objeto, à forma de pagamento e às sanções para o caso de 
inadimplemento.

 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO SDECTI. n.° 142/17.
PREGÃO ELETRÔNICO. n.° 02/17
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. n.° 12/2017.
O(A) Estado de São Paulo, por intermédio do(a) Secretaria 

de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inova-
ção, doravante designado(a) “ÓRGÃO GERENCIADOR”, neste 
ato representada(o) pelo(a) Senhor(a) Maurício Pinto Pereira 
Juvenal, RG nº 19.379.787-2. e CPF nº 087.441.588-82, no uso 
da competência conferida pelo Decreto-Lei Estadual nº 233, de 
28 de abril de 1970, em face do resultado obtido no Pregão 
Eletrônico indicado em epígrafe, devidamente homologado 
pela autoridade competente, resolve celebrar a presente ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS, com fundamento no Decreto Esta-
dual nº 47.945/2003, tendo por objeto a AQUISIÇÃO FUTURA 
E EVENTUAL DE BENS, procedendo ao registro de preço do pri-
meiro colocado e das demais fornecedores que concordaram em 
fornecer o objeto do certame por igual valor, obedecida a ordem 
crescente das respectivas propostas, nos seguintes termos.

1. DO OBJETO E RESPECTIVAS QUANTIDADES ESTIMADAS
1.1. A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto 

a aquisição futura e eventual, pelos ÓRGÃOS PARTICIPANTES, 
de materiais de higiene e artigos de limpeza[PGE1], conforme 
o detalhamento e as especificações técnicas constantes do, da 
proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes do 
processo administrativo em epígrafe.

ITEM - DESCRIÇÃO - CÓDIGO
BEC - QUANITITATIVOS ESTIMADOS SDECTI
15 - Recipiente para Lixo; Em Polipropileno; No Formato 

Retangular, Cantos Arredondados; Com Capacidade para 25 
Litros; Com Tampa; Em Polipropileno; Tipo Basculante, Modelo 
Vai-e Vem; Na Cor Preta - 4777719

7 UNIDADES
1.2. Deverão ser respeitadas todas as especificações técni-

cas e as demais condições de fornecimento contidas no Termo 
de Referência que figurou como Anexo I do Edital que precedeu 
esta Ata e que dela fica fazendo parte integrante.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
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