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

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

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

6. DAS CONTRATAÇÕES DOS FORNECEDORES PELO ÓRGÃO 
GERENCIADOR

6.1. Os fornecedores que assinarem a Ata de Registro de 
Preços estarão obrigados a celebrar as Ordens de Execução de 
Serviços que dela poderão advir, observadas as condições esta-
belecidas no Edital, em seus anexos e nesta Ata.

6.1.1. 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.

6.1.2. Quando da necessidade de contratação, o ÓRGÃO 
GERENCIADOR, por intermédio do gestor do contrato por 
ele indicado, notificará o prestador de serviços celebrando a 
Ordem de Execução de Serviços ou instrumento equivalente 
dos quantitativos a que este ainda se encontra obrigado e dos 
preços registrados.

6.2. A contratação dos FORNECEDORES pelo ÓRGÃO GEREN-
CIADOR será formalizada pela emissão de nota de empenho.

6.2.1. 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 GERENCIADOR 
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.

6.2.2. 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.

6.2.3. 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.

6.2.4. 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.

6.2.5. 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.

6.2.6. Também constitui condição para a celebração da 
contratação a apresentação dos documentos a que se referem 
as declarações de que trata o item 4.1.4.6 e 4.1.4.7 deste Edital.

6.3. 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, alterna-
tivamente, solicitar o seu envio por meio eletrônico.

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

6.3.2. 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.

6.4. 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 condições de 
local de entrega do objeto, às condições de recebimento do objeto, à 
forma de pagamento e às sanções para o caso de inadimplemento.

E, lida e achada conforme, a presente ata segue assinada pelo 
representante do ÓRGÃO GERENCIADOR e pelos representantes 
dos FORNECEDORES com preços registrados nesta Ata, todos 
abaixo indicados e identificados. Apiaí, 25 de agosto de 2017.

 Extrato de Ata de Registro de preços
Processo nº: 00224/0033/2017
Pregão Eletrônico nº 004/2017
Ata de Registro de Preços nº: 002/2017
Objeto: Prestação de Serviços de transporte de passageiros, 

mediante fretamento, em caráter eventual
Contratante: Diretoria de Ensino – região de Apiaí
Contratada (signatária da ata): ANDRÉ LUIZ SGUARIO – 

EIRELI-EPP - CNPJ: 14.998.156/0001-18
Preços registrados:
Lote 01 – Micro ônibus (15 lugares) - R$ 7,50 (sete reais e 

cinquenta centavos) o km rodado
Valor Total mensal estimado para o Lote 01 – R$ 2.250,00 

(dois mil e duzentos cinquenta reais)
Lote 02 – Ônibus (44 lugares) - R$ 7,68 (sete reais e sessen-

ta e oito centavos) o km rodado
Valor total mensal estimado para o Lote 02 – R$ 2.304,00 

(dois mil e trezentos e quatro reais
Lote 03 – Ônibus (24 lugares) - R$ 5,81 (cinco reais e oiten-

ta e um centavos) o km rodado
Valor Total mensal estimado para o Lote 03 – R$ 1.162,00 

(um mil e cento sessenta e dois reais).
Data da assinatura: 25/08/2017
Vigência: 12 (doze) meses
Parecer CJ/SE nº 10/2017 de 30/05/2017

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE 
BARRETOS
 DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE BARRETOS DESPACHO 

DA DIRIGENTE DE ENSINO DE BARRETOS
Diante dos elementos de instrução dos autos HOMOLOGO, 

nos termos do parágrafo único do artigo 3º do Decreto nº 
47.297/02, referente ao Pregão Eletrônico nº 005/2017-DERB- 
encartada nos autos do Processo nº 0218/0037/17-DERB, o item 
01, a favor da MAGITECH – DISTRIBUIDOR DE ELETRÔNICOS 
EIRELI - EPP o valor de R$ 24.400,00 (Vinte e quatro mil, quatro-
centos reais), para aquisição de Ventiladores de Parede.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE 
CAMPINAS - LESTE
 REVOGAÇÃO
CONVITE BEC Nº 080301000012017OC00059
Assunto: Aquisição de folha de sulfite para a Diretoria de 

Ensino – Região de Campinas Leste.
Revogo o presente certame por conveniência e oportunidade da
administração, em virtude da abertura da ATA 131/

CISE/2017 de mesmo objeto para atender a demanda das 
Diretorias de Ensino.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE 
CATANDUVA
 Retificação
Retificando, no Edital do Pregão Eletrônico nº 

05/2017 do dia 25/08/2017, publicado no D.O.E. no dia 
26/08/2017, onde se lê Data da abertura da sessão pública: 
13/09/2017,leia-se 14/09/2017.

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 
MEDIANTE FRETAMENTO EM CARATER EVENTUAL pelo ÓRGÃO 
GERENCIADOR, conforme o detalhamento e as especificações 
técnicas constantes do Termo de Referência - Anexo I, da pro-
posta da CONTRATADA e demais documentos constantes do 
processo administrativo em epígrafe.

Lote 01
Unidade KM
Descrição Prestação de serviços de transporte de pas-

sageiro mediante fretamento, com condutor e combustível 
inclusos, objetivando o deslocamento para os locais/cidades a 
serem definidos pela unidade requisitante, por quilometragem 
rodada, com as seguintes características: micro-ônibus, versão 
com ar condicionado, com capacidade mínima de 15 (quinze) 
passageiros sentados, porta lateral corrediça, cinto de segurança 
individual, limpos e higienizados.

Codigo BEC 14193-3
Estimativa mensal (KM) 300 KM
Valor unitário (KM) por tipo de veiculo R$ 7,50
Valor mensal estimado (KM) por tipo de veiculo R$ 2.250,00
Valor total mensal estimado do lote R$ 2.250,00
Lote 02
Unidade KM
Descrição Prestação de serviços de transporte de passageiro 

mediante fretamento, com condutor e combustível inclusos, 
objetivando o deslocamento para os locais/cidades a serem defi-
nidos pela unidade requisitante, por quilometragem rodada, com 
as seguintes características: ônibus, convencional, versão com ar 
condicionado, com capacidade mínima de 44 (quarenta e qua-
tro) passageiros sentados, bancos forrados e almofadados, cinto 
de segurança individual, limpos e higienizados, toalete a bordo.

Código BEC 14194-1
Estimativa mensal (KM) 300 KM
Valor unitário (KM) por tipo de veiculo 7,68
Valor mensal estimado (KM) por tipo de veiculo R$ 2.304,00
Valor total mensal estimado do lote R$ 2.304,00
Lote 03
Unidade KM
Descrição Prestação de serviços de transporte de passageiro 

mediante fretamento, com condutor e combustível inclusos, objeti-
vando o deslocamento para os locais/cidades a serem definidas pela 
unidade requisitante, por quilometragem rodada, com as seguintes 
características: ônibus, versão com ar condicionado com capacidade 
mínima de 24 (vinte e quatro) passageiros sentados, bancos forrados 
e almofadados, cinto de segurança individual, limpos e higienizados.

Código BEC 14195-0
Estimativa mensal (KM) 200 KM
Valor unitário (KM) por tipo de veiculo R$ 5,81
Valor mensal estimado (KM) por tipo de veiculo R$ 1.162,00
Valor total mensal estimado do lote R$ 1.162,00
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.

2. DOS FORNECEDORES
2.1. Figura como primeira classificada e DETENTORA desta 

Ata de Registro de Preços a empresa ANDRE LUIZ SGUÁRIO 
– EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob o n.º 14.998.156/0001-18, 
estabelecida na Rua 28 de agosto nº 364, Telefone 015 3522 
0879 e e-mail sguario_eireli@yahoo.com.br.

2.2. Consultadas as empresas participantes do Pregão 
Eletrônico que precedeu esta Ata, nos termos do artigo 11, 
parágrafo único, do Decreto Estadual n.º47.945/2003, nenhuma 
concordou em fornecer ao preço ofertado, na licitação, pela 
DETENTORA da Ata.

3. DOS PREÇOS
3.1. Os preços unitários que vigorarão nesta Ata de Registro 

de Preços são os seguintes:
Lote 01
Descrição Prestação de serviços de transporte de pas-

sageiro mediante fretamento, com condutor e combustível 
inclusos, objetivando o deslocamento para os locais/cidades a 
serem definidos pela unidade requisitante, por quilometragem 
rodada, com as seguintes características: micro-ônibus, versão 
com ar condicionado, com capacidade mínima de 15 (quinze) 
passageiros sentados, porta lateral corrediça, cinto de segurança 
individual, limpos e higienizados.

Código BEC 14193-3
Quantidade estimada KM (a ser contratada) 300
Preço KM Valor Unitário R$ 7,50
Lote 02
Descrição: Prestação de serviços de transporte de passagei-

ro mediante fretamento, com condutor e combustível inclusos, 
objetivando o deslocamento para os locais/cidades a serem defi-
nidos pela unidade requisitante, por quilometragem rodada, com 
as seguintes características: ônibus, convencional, versão com ar 
condicionado, com capacidade mínima de 44 (quarenta e qua-
tro) passageiros sentados, bancos forrados e almofadados, cinto 
de segurança individual, limpos e higienizados, toalete a bordo.

Código BEC 14194-1
Quantidade estimada KM (a ser contratada) 300
Preço KM Valor Unitário R$ 7,68
Lote 03
Descrição Prestação de serviços de transporte de passageiro 

mediante fretamento, com condutor e combustível inclusos, 
objetivando o deslocamento para os locais/cidades a serem 
definidas pela unidade requisitante, por quilometragem rodada, 
com as seguintes características: ônibus, versão com ar condicio-
nado com capacidade mínima de 24 (vinte e quatro) passageiros 
sentados, bancos forrados e almofadados, cinto de segurança 
individual, limpos e higienizados.

Código BEC 14195-0
Quantidade estimada KM (a ser contratada) 200
Preço KM Valor Unitário R$ 5,81
3.2. Os preços registrados permanecerão fixos e irreajustáveis.
3.3. O preço registrado abrangerá os custos diretos e 

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

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

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

3.4.2. Liberará o FORNECEDOR do compromisso assumido 
e cancelará o seu registro, quando frustrada a negociação, res-
peitadas as contratações já celebradas;

3.4.3. Convocará os demais FORNECEDORES, visando igual 
oportunidade de negociação.

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

4. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
4.1. O prazo de validade do Sistema de Registro de Preços 

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

4.2. O cancelamento do Sistema de Registro de Preços ocor-
rerá nas hipóteses e condições estabelecidas nos artigos 17, pará-
grafo único, 18 e 19 do Decreto Estadual nº 47.945, de 16/07/2003.

5. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
5.1 O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:
5.1.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
5.1.2. Não retirar o instrumento equivalente, no prazo 

estabelecido pelo ÓRGÃO GERENCIADOR contratante, sem 
justificativa aceitável;

 DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO SEDPcD Nº 50088/2016
PREGÃO ELETRÔNICO DA Nº 012/2017
OBJETO: contratação de serviços de impressão e reprografia 

corporativa, por meio de disponibilidade de equipamentos mul-
tifuncionais e impressoras, instalação de software de gerencia-
mento, inventário e contabilização e devida manutenção e forne-
cimento de suprimentos (exceto papel), destinados à impressão 
e reprografia de documentos nas dependências da Secretaria de 
Estado dos Direitos Da Pessoa Com Deficiência – SEDPcD

Nos termos do parágrafo único, do artigo 3º, inciso VII do 
Decreto Estadual nº 47.297/02 combinado com o artigo 6º, Inci-
so VII da Resolução CEGP-10 de 19/11/02, ADJUDICO o objeto 
da presente licitação e HOMOLOGO o procedimento licitatório, 
conforme segue:

Item 01
EMPRESA: COMAVI LOCACAO E SERVICOS - EIRELI - EPP, 

CNPJ nº 17.303.742/0001-99
Valor Total da Contratação: R$ 340.491,90 (trezentos e qua-

renta mil, quatrocentos e noventa e um reais e noventa centavos)
UGE 470102, Período da contratação: 15 (quinze) meses

 EDUCAÇÃO

 DIRETORIAS DE ENSINO

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO NORTE 2
 Diante dos elementos de instrução dos autos, homologo 

o item 1, nos termos do Decreto de nº 47.297/02, artigo 3º, 
inciso VI, a adjudicação proferida pelo Sr. Pregoeiro André 
Jorri Magalhães, nos termos do artigo 6º, inciso VI, do mesmo 
Decreto indicado acima, referente ao Pregão Eletrônico nº 
03/2017, encartado nos autos do processo nº 98/0011/2017 – 
Diretoria de Ensino Região Norte 2, justificativa de acordo com 
o inciso XVII do artigo 12 da Resolução CC-27 de 25/05/06, a 
favor da empresa FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E 
MANUTENÇÃO LTDA. O valor total da presente homologação 
é de R$ 12.000,00 (Doze mil reais) e fica convocada a empresa 
vencedora do certame, para no prazo de 5 (cinco) dias corridos 
a partir desta publicação, comparecer ao Núcleo de Compras e 
Serviços para assinar o termo de contrato, nos termos do artigo 
64 da Lei Federal n°8.666/93.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO SUL 2
 HOMOLOGO o item 01 do Pregão Eletrônico 007/2017, 

referente à aquisição de gás de cozinha em cilindros de 
45kg, a Empresa: Lima Gás Distribuidora LTDA/EPP – CNPJ: 
01.231.358/0001-98. Nos termos do Inc. VI, Art. 6º do Decreto 
nº 47.297/2002.

 EXTRATO DE CONTRATO
Contrato n°005/2017
Processo: 00662/0013/2017
Contratante: Diretoria de Ensino da Região Sul 2
Contratada: Lima Gás Distribuidora LTDA/EPP
CNPJ: 01.231.358/0001-98
Objeto: Aquisição De Gás de cozinha – P45 – para 

merenda escolar
Valor do Contrato: 8.100,00 (oito mil e cem reais)
Assinatura do Contrato: 28 de agosto de 2017.
Vigência: 28/08/2017 a 31/12/2017
Classificação dos Recursos: PT12368081561740000 Fonte 

005003002 Nat.Despesa33903024
 PORTARIA DO DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO
Designando: Rosana Augusto Tavares, RG: 15.703.085-4, 

Cargo/Função – Diretor I-NCS, para em atendimento ao disposto 
no artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, proceder em acompa-
nhamento e fiscalização da execução do Contrato 005/2017 
– Aquisição de gás de cozinha P45, Processo: 662/0013/2017.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE 
SUZANO
 A Diretoria de Ensino – Região de Suzano comunica a con-

tinuidade da sessão pública referente ao Pregão Eletrônico nº 
004/2017 - OC 080287000012017OC000142, destinado à con-
tratação de prestação de serviços de Transporte de Passageiros 
mediante fretamento em caráter eventual. A retomada da sessão 
será no dia 06.09.2017 ás 09h30 horas por meio do endereço 
eletrônico www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE 
ADAMANTINA
 Encontra-se aberto na DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE 

ADAMANTINA, Pregão Eletrônico nº 02/2017, do tipo menor 
preço, objetivando a Prestação de Serviços Contínuos de Preparo 
e Distribuição de Refeições para alunos da Rede Pública Estadu-
al para a Diretoria de Ensino – Região de Adamantina. A sessão 
de processamento do Pregão Eletrônico, será através do site 
www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, com horário 
previsto às 09:00 horas do dia 15/09/2017. A divulgação ocorre-
rá por publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo e nos 
sítios eletrônicos www.imesp.com.br, opção “NEGÓCIOS PÚBLI-
COS” e www.bec.sp.gov.br, opção “PREGÃO ELETRÔNICO”.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE 
AMERICANA
 DESPACHO DO DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO DE 

29/08/2017
No uso das minhas atribuições legais, conferidas pelo 

Decreto 57.141 de 18 de julho de 2011, HOMOLOGO à empresa 
Muccio & Muccio LDTA EPP, CNPJ 74.545.732/0001-01 no item 
01, no valor total estimado de R$ 5.187,27 (cinco mil, cento e 
oitenta e sete reais e vente e sete centavos), e à empresa Biolimp 
Comercial Eireli ME, CNPJ 24.077.447/0001-27 no item 02, no 
valor estimado de R$ 1.316,70 (um mil, trezentos e dezesseis 
reais e setenta centavos) referente ao Processo nº 0979A/17, 
Convite Eletrônico, destinado a aquisição de material de consu-
mo, compreendendo itens de higiene (papéis higiênicos fardo e 
rolo) para as unidades escolares jurisdicionadas a Diretoria de 
Ensino Região de Americana.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE APIAÍ
 PROCESSO Nº 00224/0033/2017.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2017
A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

por intermédio da DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE APIAI, 
doravante designada “ÓRGÃO GERENCIADOR”, neste ato 
representada pela Senhora Ana Paula Dorini Santos, RG nº 
15.943.871-8 e CPF nº 100.005.108-07, 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 indi-
cado em epígrafe, devidamente homologado pela autoridade 
competente, resolve celebrar a presente ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS, com fundamento no Decreto Estadual nº 47.945/2003, 
tendo por objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
DE PASSAGEIROS MEDIANTE FRETAMENTO EM CARATER EVEN-
TUAL, procedendo ao registro de preço do primeiro 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.

 COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
INTEGRAL

 DEPARTAMENTO DE SEMENTES, MUDAS E 
MATRIZES
 DEPARTAMENTO DE SEMENTES, MUDAS E MATRIZES
Comunicado
O Diretor Substituto do Departamento de Sementes, Mudas 

e Matrizes comunica que encontra-se aberto neste Departa-
mento, PREGÃO ELETRÔNICO DSMM 39/2017, destinado a 
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MAQUINÁRIOS 
AGRÍCOLA, do tipo MENOR PREÇO, com número de OC 
130032000012017OC00179. A realização da sessão será na 
data de 14/09/2017, horário 09:00 horas, no sitio www.bec.
sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, no Departamento de 
Sementes, Mudas e Matrizes, sito na Avenida Brasil n. 2340 - 
Edifício 01 - Jardim Chapadão - Campinas/SP. O edital poderá 
ser consultado e cópias obtidas nos sítios www.bec.sp.gov.br e 
www.e-negociospublicos.com.br e www.cati.sp.gov.br. Informa-
ções para aquisição/consulta do edital no Núcleo de Finanças 
e Suprimentos do DSMM - Campinas, pelo telefone (19) 3743-
3845 / 3743-3853 ou pelo e-mail material.dsmm@cati.sp.gov.br.

 DEPARTAMENTO DE SEMENTES, MUDAS E MATRIZES
Comunicado
O Diretor Substituto do Departamento de Sementes, Mudas 

e Matrizes comunica que encontra-se aberto neste Departamen-
to, PREGÃO ELETRÔNICO DSMM 39/2017, destinado a AQUI-
SIÇÃO DE 01 (UM) ELEVADOR DE CORRENTE, do tipo MENOR 
PREÇO, com número de OC 130032000012017OC00180. A 
realização da sessão será na data de 14/09/2017, horário 14:00 
horas, no sitio www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.
br, no Departamento de Sementes, Mudas e Matrizes, sito na 
Avenida Brasil n. 2340 - Edifício 01 - Jardim Chapadão - Campi-
nas/SP. O edital poderá ser consultado e cópias obtidas nos sítios 
www.bec.sp.gov.br e www.e-negociospublicos.com.br e www.
cati.sp.gov.br. Informações para aquisição/consulta do edital no 
Núcleo de Finanças e Suprimentos do DSMM - Campinas, pelo 
telefone (19) 3743-3845 / 3743-3853 ou pelo e-mail material.
dsmm@cati.sp.gov.br.

 Departamento de Sementes, Mudas e Matrizes
Resumo de Termo de Contrato
Objeto: Aquisição de Pneus
Processo SAA nº 7.264/2017
Contratado: CPA Comercial e Importadora de Pneus Ltda
Contratante: SAA – Departamento de Sementes, Mudas 

e Matrizes/CATI
Modalidade: Pregão Eletrônico – Lei Federal nº 10.520 de 

17 de julho de 2002, pelo Decreto nº 49.722, de 24 de junho de 
2005, pelo regulamento anexo à Resolução CC nº 27, de 25 de 
maio de 2006, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, 
as disposições contidas na lei federal nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, e lei estadual 6.544, de 22 de novembro de 1989, do 
Decreto Estadual nº 47.297, de 6 de novembro de 2002, e Reso-
lução CEGP-10, de 19 de novembro de 2002,e demais normas 
regulamentares aplicáveis à espécie.

Valor: R$ 47.709,80
Data: 28/08/2017
Programa de Trabalho: 20608130744350000
Classificação Econômica: 33903050
Nota de Empenho nº.: 2017NE00540
Vigência: 15 (quinze) dias contados a partir da assinatura 

do contrato
Parecer Jurídico: CJ/SAA nº 3/2017 de 10/02/2017
 Departamento de Sementes, Mudas e Matrizes
Resumo de Termo de Contrato
Objeto: Aquisição de Pneus
Processo SAA nº 7.264/2017
Contratado: Núcleo Comercial de Pneus Eireli
Contratante: SAA – Departamento de Sementes, Mudas e 

Matrizes/CATI
Modalidade: Pregão Eletrônico – Lei Federal nº 10.520 de 

17 de julho de 2002, pelo Decreto nº 49.722, de 24 de junho de 
2005, pelo regulamento anexo à Resolução CC nº 27, de 25 de 
maio de 2006, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, 
as disposições contidas na lei federal nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, e lei estadual 6.544, de 22 de novembro de 1989, do 
Decreto Estadual nº 47.297, de 6 de novembro de 2002, e Reso-
lução CEGP-10, de 19 de novembro de 2002,e demais normas 
regulamentares aplicáveis à espécie.

Valor: R$ 11.895,00
Data: 28/08/2017
Programa de Trabalho: 20608130744350000
Classificação Econômica: 33903050
Nota de Empenho nº.: 2017NE00541
Vigência: 15 (quinze) dias contados a partir da assina-

tura do contrato
Parecer Jurídico: CJ/SAA nº 3/2017 de 10/02/2017
 Departamento de Sementes, Mudas e Matrizes
Resumo de Termo de Contrato
Objeto: Aquisição de Pneus
Processo SAA nº 7.264/2017
Contratado: Auto Mecânica Brasnales Ltda-EPP
Contratante: SAA – Departamento de Sementes, Mudas e 

Matrizes/CATI
Modalidade: Pregão Eletrônico – Lei Federal nº 10.520 de 

17 de julho de 2002, pelo Decreto nº 49.722, de 24 de junho de 
2005, pelo regulamento anexo à Resolução CC nº 27, de 25 de 
maio de 2006, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, 
as disposições contidas na lei federal nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, e lei estadual 6.544, de 22 de novembro de 1989, do 
Decreto Estadual nº 47.297, de 6 de novembro de 2002, e Reso-
lução CEGP-10, de 19 de novembro de 2002,e demais normas 
regulamentares aplicáveis à espécie.

Valor: R$ 3.800,00
Data: 28/08/2017
Programa de Trabalho: 20608130744350000
Classificação Econômica: 33903050
Nota de Empenho nº.: 2017NE00542
Vigência: 15 (quinze) dias contados a partir da assinatura 

do contrato
Parecer Jurídico: CJ/SAA nº 3/2017 de 10/02/2017
 Departamento de Sementes, Mudas e Matrizes
Resumo de Termo de Contrato
Objeto: Aquisição de Pneus
Processo SAA nº 7.264/2017
Contratado: Silcar Pneus Ltda
Contratante: SAA – Departamento de Sementes, Mudas e 

Matrizes/CATI
Modalidade: Pregão Eletrônico – Lei Federal nº 10.520 de 

17 de julho de 2002, pelo Decreto nº 49.722, de 24 de junho de 
2005, pelo regulamento anexo à Resolução CC nº 27, de 25 de 
maio de 2006, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, 
as disposições contidas na lei federal nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, e lei estadual 6.544, de 22 de novembro de 1989, do 
Decreto Estadual nº 47.297, de 6 de novembro de 2002, e Reso-
lução CEGP-10, de 19 de novembro de 2002,e demais normas 
regulamentares aplicáveis à espécie.

Valor: R$ 819,00
Data: 28/08/2017
Programa de Trabalho: 20608130744350000
Classificação Econômica: 33903050
Nota de Empenho nº.: 2017NE00543
Vigência: 15 (quinze) dias contados a partir da assinatura 

do contrato
Parecer Jurídico: CJ/SAA nº 3/2017 de 10/02/2017
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