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preço público, a ser definido em resolução do Secretário do 
Meio Ambiente (...)”

Atendendo este dispositivo legal, o Sr. Secretário do Meio 
Ambiente editou a Resolução SMA nº 26, de 27/03/2017, defi-
nindo o valor mínimo para a outorga de permissão de uso a ser 
pago em razão da utilização de áreas e espaços do Parque Dr. 
Fernando Costa, para implantação e exploração comercial de 
escola de equitação.

Outrossim, a presente impugnação não tem como pros-
perar, uma vez que traz argumentação de que “o valor se 
mostra exorbitante, tornando comercialmente comprometida a 
permissão de uso”, sem fazer-se acompanhar de comprovação 
fática do mesmo.

Ressalte-se que, em 1º de junho do corrente ano, foi levada 
a feito a Concorrência nº 04/2017/CPU, para este mesmo objeto, 
onde foram recebidas propostas de três licitantes (inclusive da 
impugnante), cujos valores ofertados foram: R$ 26.100,00, R$ 
25.000,00 e R$ 20.319,57.

Sendo que a mesma não foi concluída com sucesso uma vez 
que todas as empresas não cumpriram as exigências de habilita-
ção contempladas no instrumento convocatório.

Ou seja, não há comprovação de que o preço mínimo seja 
exorbitante.

Diante do acima exposto, indefiro a impugnação apresen-
tada, mantendo-se agendada a realização da sessão pública 
da Concorrência nº 10/2017/CPU para o dia 13/09/2017, como 
inicialmente previsto.

(PSMA nº 273/2017)
 PORTARIA CPU, de 05 de SETEMBRO de 2017.
Designa os membros da Comissão Especial de Julgamen-

to de Licitação para atuar na Concorrência nº 15/2017/CPU, 
processo SMA nº 896/2017, que visa à permissão de uso para 
exploração de publicidade/mídia com a implantação de lixeiras 
sustentáveis (gestão de resíduos, reciclagem, compostagem 
e educação ambiental), nas áreas delimitadas no interior dos 
seguintes parques administrados pela Coordenadoria de Parques 
Urbanos: Parque Villa-Lobos e Cândido Portinari, Parque Dr. 
Fernando Costa e Parque da Juventude.

O Chefe de Gabinete Substituto, respondendo cumulativa-
mente pela Coordenadoria de Parques Urbanos, tendo em vista 
o disposto no artigo 51, da Lei federal nº 8.666/93, c.c. o artigo 
46, da Lei estadual nº 66.544/89, e artigo 73, do Decreto nº 
57.933/2012, resolve como segue:

Artigo 1º - Ficam designados os seguintes servidores 
para compor a Comissão Especial de Julgamento da Licitação: 
Constantino Francisco Maria Alves, RG nº 14.262.422-6, CPF 
nº 106.454.808-35, Diretor Técnico II; Maria da Glória Talarico 
Babadobulos, RG nº 9.185.930-X, CPF nº 012.539.068-82, Dire-
tor Técnico III; Renata M. de O. Veríssimo, RG nº 21.615.980-5, 
CPF nº 160.993.288-90, Oficial Administrativo.

Artigo 2º - A presidência da comissão caberá ao 1º desig-
nado e, em caso de impedimento, os demais membros indicarão 
o substituto.

Artigo 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

 PORTARIA CPU, de 05 de SETEMBRO de 2017.
Designa os membros da Comissão Especial de Julgamento 

de Licitação para atuar na Concorrência nº 14/2017/CPU, proces-
so SMA nº 5.781/2017, que visa à permissão de uso para implan-
tação de equipamentos, tipo totem, exibidos de informações, 
em ambas as faces, com sistema integrado de refrescamento 
nas áreas internas dos Parques Villa-Lobos e Cândido Portinari.

O Chefe de Gabinete Substituto, respondendo cumulativa-
mente pela Coordenadoria de Parques Urbanos, tendo em vista 
o disposto no artigo 51, da Lei federal nº 8.666/93, c.c. o artigo 
46, da Lei estadual nº 66.544/89, e artigo 73, do Decreto nº 
57.933/2012, resolve como segue:

Artigo 1º - Ficam designados os seguintes servidores 
para compor a Comissão Especial de Julgamento da Licitação: 
Constantino Francisco Maria Alves, RG nº 14.262.422-6, CPF 
nº 106.454.808-35, Diretor Técnico II; Maria da Glória Talarico 
Babadobulos, RG nº 9.185.930-X, CPF nº 012.539.068-82, Dire-
tor Técnico III; Márcio José Batista, RG nº 21.611.031-2, CPF nº 
152.462.248-64, Oficial Administrativo.

Artigo 2º - A presidência da comissão caberá ao 1º desig-
nado e, em caso de impedimento, os demais membros indicarão 
o substituto.

Artigo 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

 CHAMAMENTO PÚBLICO DA COORDENADORIA DE PAR-
QUES URBANOS/SMA Nº 08/2017/CPU, de 06 de setembro de 
2017.

O Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente/Coordenadoria de Parques Urbanos – 
CPU, COMUNICA a todos, no uso de suas atribuições legais, que 
torna público, para conhecimento de quantos possam se interes-
sar o Chamamento Público visando à recuperação ambiental e 
paisagística da Margem Leste (direita) do canal do rio Pinheiros, 
no âmbito do Projeto Pomar Urbano (http://www.ambiente.
sp.gov.br/pomarurbano/), a ser formalizado mediante a cele-
bração de Termo de Doação, nos termos da legislação vigente.

O referido projeto de recuperação da Margem Leste do 
canal do rio Pinheiros consiste na implantação de projetos 
paisagísticos e manutenção e conservação de áreas verdes 
localizadas às margens do canal do rio Pinheiros. As especifi-
cações das atividades objeto deste chamamento poderão ser 
consultadas no Plano de Trabalho (Anexo I), localizado no sítio 
eletrônico da Secretaria de Estado do Meio Ambiente: http://
www.ambiente.sp.gov.br/editais/category/instituicao/secretaria-
-do-meio-ambiente/

Toda a infraestrutura e mão de obra necessária ao planeja-
mento, implementação e execução das atividades, ficará a cargo 
da proponente, sem qualquer custo adicional ao Estado de São 
Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente.

Como contrapartida a proponente poderá divulgar o seu 
apoio ao Projeto Pomar Urbano em placas instaladas ao longo 
da ciclovia e da Marginal Pinheiros, conforme Layout e distribui-
ção a ser aprovado pela SMA e EMAE e CPTM (atual gestora da 
ciclovia do Rio Pinheiros), dependendo de aprovação da Comis-
são de Proteção à Paisagem Urbana – CPPU do município de 
São Paulo, e respeitando as normas e orientações da Companhia 
de Engenharia de Trafego – CET nas marginais. Poderá também 
capturar imagens e vídeos das áreas recuperadas e atividades 
realizadas no âmbito do projeto, e divulgar livremente na mídia.

Neste sentido, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, por 
intermédio da Coordenadoria de Parques Urbanos, ABRE o prazo 
de 7 (sete) dias, contados da data de publicação deste Chama-
mento Público, para a apresentação de demais manifestações de 
interesse, que devem ser entregues a Coordenadoria de Parques 
Urbanos, situado à Avenida Professor Fonseca de Rodrigues, 
1025, Alto de Pinheiros, São Paulo/SP – CEP: 05461-010.

A manifestação de interesse dos eventuais interessados 
deverá ser apresentada na seguinte forma: envelope lacrado, 
distribuídos em 2 (dois) envelopes distintos, identificados como 
Envelope 1 – “Proposta Técnica” e Envelope 2 – “Documenta-
ção de Habilitação”:

ENVELOPE LACRADO Nº 1
- Endereçado à equipe do Chamamento Público – Secretaria 

de Estado do Meio Ambiente, na Avenida Professor Fonseca 
de Rodrigues, n° 1025, Alto de Pinheiros, São Paulo/SP – CEP: 
05461-010, indicando externamente, além da razão social da 
empresa, a referência “Chamamento Público nº 08/2017/CPU 
– Proposta Técnica”:

ENVELOPE Nº 1
(Razão social da proponente)
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 08/2017/CPU
Coordenadoria de Parques Urbanos/SMA
Projeto - “Projeto Pomar Urbano – Margem Leste”
PROPOSTA TÉCNICA

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 segunda 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 20/2017. (Processos SMA 
nº 8.666/2016 ; 1.417/2017)

Para tanto, publique-se conforme segue:
Nº Item (pregão) - Descrição - UF BEC - Qtde. Estimada - 

Preço Unitário
10 - Serrote; Tipo Profissional; Com Lamina Em Aco C75, 

Com 1mm de Espessura, C/ Dureza 62hrs: Temperados, Travados 
e Afiados; Medindo 18", Comprimento 450mm; Com Cabo de 
Madeira Formato Anatomico para Utilizacao do Serrote para 
Linhas de 45° e 90°; Acondicionado de Forma Apropriada para 
a Preservacao Dos Dentes. MARCA/MODELO: TRAMONTINA- 
43240/018 - UNIDADE (1) - 187 - R$ 25,30

EMPRESA DETENTORA: APARECIDA AUGUSTA FERREIRA 
BARBA ME - CNPJ: 17.505.408/0001-18

Ficam integralmente mantidas todas as condições pactua-
das na respectiva Ata de Registro de Preço.

 COMUNICADO
Concorrência: 10/2017/CPU
Objeto: permissão de uso qualificada e remunerada de 

área interna do Parque Dr. Fernando Costa, para implantação e 
exploração comercial de uma Escola de Equitação

A Secretaria do Meio Ambiente torna público que houve 
apresentação de um pedido de impugnação, sendo analisado, 
como segue:

I – SINOPSE
Trata o presente da análise da impugnação ao instrumen-

to convocatório, interposta pela empresa Altamira Vivências 
Projeto Cultura e Educação Ltda., referente à Concorrência n° 
10/2017/CPU – Processo SMA n° 273/2017, que tem por objeto 
concessão de permissão de uso qualificado e remunerado para 
implantação e exploração comercial de áreas destinadas a uma 
escola de equitação no interior do Parque Dr. Fernando Costa, 
relatando, em suma, conforme segue:

• “A Lei Geral de Licitações e Contratos (art. 3º, caput), bem 
como a Lei Paulista de Licitações e Contratos, estabelecem que o 
procedimento licitatório se destina a selecionar a proposta mais 
vantajosa para a administração, seja para contratação de obras, 
serviços de engenharia, serviços dito comuns, aquisição de bens, 
alienação de bens, permissão ou concessão de bens públicos.”

• “O objeto da licitação ora questionada se destina a per-
missão de uso de bem público, portanto, sem a característica de 
concessão de direito real de uso, esta depende de licitação na 
modalidade de concorrência, ex vi do disposto art. 17, I, da Lei 
nº 8.666/93, assim, não se subordina ao disposto in comento.”

A impugnante defende, em sua tese, a aplicação da licitação 
na modalidade pregão, para a outorga da permissão de uso, 
objeto da concorrência em comento, citando decisão do TRF da 
4ª Região, dos Tribunais de Contas, bem como, orientação da 
CGU, além de trecho da obra “Licitações, Contratos e Convê-
nios”, de Benedicto de Tolosa Filho, como segue:

• “A modalidade de pregão também se ajusta para conces-
são de bem público, a exemplo de espaços em mercados, rodo-
viária, aeroportos ou em praças públicas, por exemplo. Nessa 
hipótese o tipo de licitação será o de maior lance ou oferta.”

Em sequência, a impugnante cita:
• “Por outro lado, há de se considerar que o objeto do 

certame melhor se enquadraria na forma de convênio, o que 
possibilitaria melhor atendimento da demanda, inclusive com a 
possibilidade de atendimento da população carente.”

Além do questionamento sobre a modalidade licitatória, a 
impugnante também se manifestou como segue:

• “Por outro lado, merece reparo o valor mínimo estabeleci-
do no edital de regência do certame, ou seja, R$ 10.830,24 (dez 
mil oitocentos e trinta reais e vinte e quatro centavos), acrescido 
de R$ 1.837,00 (hum mil oitocentos e trinta e sete reais), a título 
de pagamento proporcional de uso de água, esgoto e energia 
elétrica, face ao contido no item 1.4. alienas “a” e “b” do Anexo 
I, Termo de Referência, pois, em razão do espaço disponibilizado, 
quantidade de baias, equinos e do limite de alunos, o valor se 
mostra exorbitante, tornando comercialmente comprometida a 
permissão de uso, principalmente na atual conjuntura econômi-
co que o País atravessa.”

II - ANÁLISE
Em análise aos pontos impugnados, é de suma importância 

destacar que, previamente à publicação da licitação, a minuta de 
edital foi levada à análise da d. Consultoria Jurídica que atende 
esta Pasta (órgão da Procuradoria Geral do Estado), que assim 
se manifestou:

• “O instrumento jurídico proposto para outorgar ao par-
ticular o uso privado, por prazo determinado, do bem público, 
permissão de uso qualificada, é o adequado...”

• “A permissão de uso qualificada é caracterizada pelo 
estabelecimento de condições (como a fixação de prazo de 
sua outorga) que, embora tenham natureza contratual, não 
descaracterizariam o instituto da permissão, tornando-o apenas 
menos flexível para a Administração, ao gerar direitos ao permis-
sionário durante a sua vigência”.

• “Contudo, conforme esta postura, tratando-se de per-
missão qualificada, torna-se necessária a realização de proce-
dimento licitatório.”

• “No caso presente, a proposta é a de que seja cedida área 
pelo prazo de 15 meses, sendo que haverá pagamento pela sua 
utilização. Logo, temos que a natureza jurídica do ajuste é, como 
dito, de permissão de uso qualificada. Portanto, antecedendo a 
permissão, deve haver licitação, na modalidade concorrência (...) 
com fundamento na interpretação do artigo 17, inciso I, da Lei 
federal nº 8.666/93.”

Além da análise jurídica do pleito, recorramos também 
ao que dispõe o Decreto estadual nº 47.297, de 06/11/2002, 
como segue:

“Art. 1º - A implementação da modalidade do pregão, no 
âmbito da administração pública estadual obedecerá ao dispos-
to neste decreto.

Art. 2º - O procedimento estabelecido na Lei federal nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, a ser realizado por licitação do 
tipo MENOR PREÇO, destina-se à aquisição de bens e à presta-
ção de serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado da 
contratação, em que a disputa é feita por meio de propostas e 
lances sucessivos em sessão pública.” (g.n.)

Pelo acima exposto, verifica-se que está totalmente afasta-
da a possibilidade de adoção da modalidade licitatória denomi-
nada pregão, por esta modalidade não se destinar à outorga de 
permissão de uso qualificada, nem, tampouco, porque o objeto 
do certame não se coaduna de licitação do tipo menor preço.

Igualmente, a outorga da permissão de uso por convênio 
também não se adequa ao caso presente, como bem analisado 
pela Consultoria Jurídica, que conclui ser a Concorrência a 
modalidade legalmente correta para atender ao presente caso.

Resta a análise do valor referencial do certame, para tanto 
vejamos o que diz o Decreto estadual nº 60.321, de 01/04/2014:

“Autoriza o Secretário do Meio Ambiente a outorgar 
permissão e autorização de uso, a título precário, onerosa ou 
gratuita, de áreas dos parques urbanos, bem como de outras 
que também estejam sob a administração da Coordenadoria de 
Parques Urbanos da Secretaria do Meio Ambiente, nas condições 
que especifica

(...)
Artigo 3º - As permissões e autorizações de uso tratadas 

neste decreto serão outorgadas mediante o pagamento de 

Ficam integralmente mantidas todas as condições pactua-
das na respectiva Ata de Registro de Preço.

Despacho do CPCE de 06/09/2017
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 segunda 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 16/2017. (Processos SMA 
nº 8.666/2016 ; 1.413/2017)

Para tanto, publique-se conforme segue:
Nº Item (pregão) - Descrição - UF BEC - Qtde. Estimada - 

Preço Unitário
2 - Alicate para Uso Geral; Tipo Universal - Em Aco Cromo 

Vanadio - Com Tratamento Termico Total e Inducao No Corte; 
Medindo 6"; Com Cabo Isolado Em Pvc para Ate 1000 V; Aca-
bamento Fosfatizado - Com Faces Lixadas; Possui Amassador de 
Terminais; para Corte Duro. MARCA/MODELO: Gedore - 029.340 
- UNIDADE (1) - 272 - R$ 37,60

6 - Jogo de Chave; Tipo Allen; Em Aco Cromo Vanadio; 
Acabamento Fosfatizado; Esca la:1/16";5/64";3/32";1/8";9/64";
5/32";3/16";7/32";1/4";5/16";3/8";7/16";1/2" e 9/16"; Com 14 
Pecas; Serie Longa;. MARCA/MODELO: Tramontina - 44422/214 
- JOGO (227) - 238 - R$ 97,00

9 - Martelo; Tipo Unha, Em Aco Liga Especial; Pesando Com 
Cabo 500 Gr; de Comprimento Total 325 Mm Aproximadamente; 
Com Cabeca Em Aco Polido e Cabo de Madeira Ergonomico. 
MARCA/MODELO: Tramontina - 40370/025 - UNIDADE (1) - 
238 - R$ 16,85

12 - Trena; Corpo Em Plastico Abs - Caixa Fechada - Fita de 
Aco Temperado - Face Simples - Colorida; Graduada Milimetro 
e Polegada; Medindo 5 m de Comprimento; Dispositivo para 
Cinto. MARCA/MODELO: Vonder - 38.68.505.505 - UNIDADE 
(1) - 201 - R$ 15,00

13 - Vanga; Com Lamina Em Aco, Corte Reta; Medindo 220 
x 310 Mm; Com Cabo de Madeira. MARCA/MODELO: Paraboni - 
100317 - UNIDADE (1) - 184 - R$ 20,00

EMPRESA DETENTORA: MARTINI COMERCIO E IMPORTA-
ÇÃO LTDA - CNPJ: 46.050.464/0001-03.

Ficam integralmente mantidas todas as condições pactua-
das na respectiva Ata de Registro de Preço.

Despacho do CPCE de 06/09/2017
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 segunda 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 17/2017. (Processos SMA 
nº 8.666.2016 ; 1.414/2017)

Para tanto, publique-se conforme segue:
Nº Item (pregão) - Descrição - UF BEC - Qtde.Estimada - 

Valor Estimada
3 - Alicate para Uso Geral; de Corte Diagonal - Rente - Em 

Aco Cromo Vanadio; Medindo 6" de Comprimento e Corte Com 
+/- 19 Mm; Com Cabo Isolado Em Pvc; Acabamento Corpo Oxi-
dado Fosco e Cabeca Polida. MARCA/MODELO: MTX - UNIDADE 
(1) - 251 - R$ 35,00

EMPRESA DETENTORA: ANDRE LUIS FERNANDES LIMA - 
ME - CNPJ: 08.776.634/0001-42.

Ficam integralmente mantidas todas as condições pactua-
das na respectiva Ata de Registro de Preço.

Despacho do CPCE de 06/09/2017
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 segunda 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 18/2017. (Processos SMA 
nº 8.666/2016 ; 1.415/2017)

Para tanto, publique-se conforme segue:
Nº Item (pregão) - Descrição - UF BEC - Qtde. Estimada - 

Preço Unitário
4 - Colher de Pedreiro; para Pedreiro; Tipo Reta, Ponta Arre-

dondada, (lingua de Vaca); Com Lamina de Aco de 1,2 Mm de 
Espessura, Medindo 8"; e Cabo de Madeira. MARCA/MODELO: 
starfer - UNIDADE (1) - 225 - R$ 7,40

11 - Trena; de Fibra de Vidro; Simples; de 20 M; Acondicio-
nada Em Embalagem Plastica. MARCA/MODELO: starfer - UNI-
DADE (1) - 217 - R$ 13,30

EMPRESA DETENTORA: MATVALE TINTAS E MATERIAIS P/
CONSTRUÇÕES LTDA-EPP - CNPJ: 09.129.745/0001-20

Ficam integralmente mantidas todas as condições pactua-
das na respectiva Ata de Registro de Preço.

Despacho do CPCE de 06/09/2017
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 segunda 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 19/2017. (Processos SMA 
nº 8.666/2016 ; 1.416/2017)

Para tanto, publique-se conforme segue:
Nº Item (pregão) - Descrição - UF BEC - Qtde. Estimada - 

Preço Unitário
5 - Grifo; Cabeca e Castanha Em Aco; Medindo 18"; Capaci-

dade de Abertura de Ate 2.3/8; Cabo Em Ferro Fundido, Pintado. 
MARCA/MODELO: brasfort - UNIDADE (1) - 172 - R$ 47,30

7 - Jogo de Chave; de Fenda Cruzada (philips); Em Aco 
Cromo Vanadio - Com Cabo Em Polipropileno; Haste Niquelada/
cromada - Com Ponta Fosfatizada; Composto De: 1/8]x6], 3/16]
x8], 1/4]x4], 1/4]x10], 5/16]x8], 3/8]x8]; Contendo 06 Pecas. 
MARCA/MODELO: eda - JOGO (227) - 255 - R$ 45,00

8 - Jogo de Chave; Tipo Fenda - Simples; Com Haste Em Aco 
Cromo Vanadio - Niquelado/cromado; e Cabo Em Polipropileno; 
Escala De: 1/8" x 3" - 1/8" x 6" - 3/16" x 4" - 3/16]x 6] - 5/16 x 
6" - 1/4] x 5"; Contendo 06 Pecas. MARCA/MODELO: eda - JOGO 
(227) - 255 - R$ 31,00

EMPRESA DETENTORA: TIAGO VIDAL DE SOUZA HIDRAULI-
CA ME - CNPJ: 19.749.418/0001-24.

Ficam integralmente mantidas todas as condições pactua-
das na respectiva Ata de Registro de Preço.

Despacho do CPCE de 06/09/2017
Considerando o disposto § 2º, do artigo 15, da lei 8.666/93;

 Resumo de Termo de ADITAMENTO
Resumo do Primeiro Termo de Aditamento de readequação 

dos valores dos itens que ultrapassam os valores referenciais 
divulgadas pelo CADTERC/2017 referente aos serviços de 
limpeza em ambiente escolar em diversas unidades, a partir de 
06/09/2017 modalidade pregão eletrônico nº.051/2016 , proces-
so 2879/16 contrato 151/16 , elemento economico 33903796, 
firmado com a Empresa BARUS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 
EIRELI, a partir do presente aditamento o valor mensal após 
a readequação será reduzido e passa a ser de R$ 22.717,74 
(VINTE E DOIS MIL, SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E SETENTA 
E QUATRO CENTAVOS)parecer referencial CJ/CEETEPS 02/2017 
de 13/06/2017, conforme resolução PGE 26/2015 , termo de 
aditamento assinado em 06/09/2017.

 CONVOCAÇÃO
ASSINATURA DO CONTRATO
Convocamos o representante legal da empresa CONSTRU-

TORA ITAJAÍ LTDA. - ME, Sr. João Paulo de Almeida Nogueira 
e/ou Sr. Luiz Antônio Zamperlini, a comparecer na Unidade de 
Infraestrutura do Centro Paula Souza, localizado na Rua dos 
Andradas, nº 140, 4º andar – Santa Ifigênia – São Paulo / Capital, 
no prazo de 03 (três) dias úteis, no horário das 09h às 12h e 
das 14h às 17h, PARA ASSINATURA DO 1º TERMO DE ADITA-
MENTO AO CONTRATO Nº 030/2015, do PROCESSO CEETEPS Nº 
1729/2014 – que tem por objeto a OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO 
BLOCO ADMINISTRATIVO, PEDAGÓGICO, BLOCO DE LABORATÓ-
RIOS, PORTARIA, REDE PRIMÁRIA E ESTACIONAMENTO PARA A 
IMPLANTAÇÃO DA U.E.

São Paulo, 06 de setembro de 2017.
 HOMOLOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
Despacho do Sr. Chefe de Gabinete, 04 de setembro de 2017.
Processo nº 4018/2017 - Pregão Eletrônico nº 081/2017, 

referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE 
E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS CLASSE II-A (NÃO INERENTES) 
E/OU CLASSE II-B (INERENTES). Diante da adjudicação do Sr. 
Pregoeiro, HOMOLOGO o objeto da presente licitação, autori-
zando a contratação da empresa 1 1 A FLACIPEL REMOÇÕES 
DE LIXO EIRELI - EPP.

 ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

 GABINETE DO SECRETÁRIO

 PROCESSO SELJ Nº. 0414/2017
CONTRATO Nº. 024/2017
CONTRATANTE: Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e 

Juventude.
CONTRATADA: Total Service prevenção e Combate a Incên-

dio EIRELI – EPP.
OBJETO: Prestação de Serviços especializado, com mão 

de obra qualificada, na prevenção e combate a incêndio com 
efetive cobertura dos postos designados no Conjunto Desportivo 
“Constâncio Vaz Guimarães”.

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 
013/2017

VALOR: R$ 4.689.282,00 (quatro milhão, trezentos e sessen-
ta e oitenta e nove mil, duzentos e oitenta e dois reais)

DATA DE CELEBRAÇÃO DO AJUSTE: 28/08/2017
PROGRAMA DE TRABALHO: 27.122.0100.5854.0000
PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/08/2017 a 27/11/2018
PARECER JURIDICO: CJ/SELJ nº 0239/2017 de 26/07/2017.
TIPO DE PESSOA: Jurídica
CNPJ: 59.648.808/0001-22
NOTA DE EMPENHO: 2017NE00402
NATUREZA DE DESPESA: 33903795
 PROCESSO SELJ Nº. 0414/2017
CONTRATO Nº. 024/2017
CONTRATANTE: Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e 

Juventude.
CONTRATADA: Total Service prevenção e Combate a Incên-

dio EIRELI – EPP.
OBJETO: Prestação de Serviços especializado, com mão 

de obra qualificada, na prevenção e combate a incêndio com 
efetive cobertura dos postos designados no Conjunto Desportivo 
“Constâncio Vaz Guimarães”.

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 
013/2017

VALOR: R$ 4.689.282,00 (quatro milhão, trezentos e sessen-
ta e oitenta e nove mil, duzentos e oitenta e dois reais)

DATA DE CELEBRAÇÃO DO AJUSTE: 28/08/2017
PROGRAMA DE TRABALHO: 27.122.0100.5854.0000
PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/08/2017 a 27/11/2018
PARECER JURIDICO: CJ/SELJ nº 0239/2017 de 26/07/2017.
TIPO DE PESSOA: Jurídica
CNPJ: 59.648.808/0001-22
NOTA DE EMPENHO: 2017NE00402
NATUREZA DE DESPESA: 33903795
 PROCESSO SELJ Nº. 0414/2017
CONTRATO Nº. 026/2017
CONTRATANTE: Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e 

Juventude.
CONTRATADA: Total Service prevenção e Combate a Incên-

dio EIRELI – EPP.
OBJETO: Prestação de Serviços especializado, com mão de 

obra qualificada, na prevenção e combate a incêndio com efeti-
ve cobertura dos postos designados no Edifício Sede.

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 
013/2017

VALOR: R$ 686.269,80 (seiscentos e oitenta e seis mil, 
duzentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos)

DATA DE CELEBRAÇÃO DO AJUSTE: 28/08/2017
PROGRAMA DE TRABALHO: 27.122.0100.5854.0000
PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/08/2017 a 27/11/2018
PARECER JURIDICO: CJ/SELJ nº 0239/2017 de 26/07/2017.
TIPO DE PESSOA: Jurídica
CNPJ: 59.648.808/0001-22
NOTA DE EMPENHO: 2017NE00206
NATUREZA DE DESPESA: 33903795

 MEIO AMBIENTE

 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Despacho do CPCE de 06/09/2017,
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 segunda 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 15/2017. (Processos SMA 
nº 8.666/2016 ; 1.412/2017)

Para tanto, publique-se conforme segue:
Nº Item (pregão) - Descrição - UF BEC - Qtde. Estimada - 

Preço Unitário
1 - Alicate para Uso Geral; Tipo de Pressao - Em Aco Cromo 

Vanadio; Medindo +/- 250 Mm de Comprimento - Com Capa-
cidade de Abertura para Ate 32 Mm - 1.1/4]; Sem Isolamento; 
Acabamento Niquelado; Com Mordentes - Dispositivo de Trava, 
Mola, e Parafuso de Ajuste. MARCA/MODELO: JOMARCA - REF. 
99580 - UNIDADE (1) - 240 - R$ 21,00

EMPRESA DETENTORA: MARKUS FELIPE DE SOUSA E SILVA 
- ME - CNPJ: 20.281.229/0001-59.

roselivm
Realce
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