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com/rossileiloes.. Quaisquer informações e esclarecimentos relativos ao presente LEILÃO poderão ser obtidos, pelo fax nº (0xx) 11 3105-0703, ou com o
Leiloeiro, Sr. Ugo Rossi Filho, fone / fax: (11) 5594-7785 / 5585-9586. Os materiais estarão disponíveis para visitação pelos interessados, os quais deverão agendar a respectiva visitação com o Sr’s. MARCIO MACHADO, fone (11)
3689-9325 ou EDUARDO JORDÃO MASSA, fone (11) 3689-9163 ou EVALDO
JOSÉ DOS REIS FERREIRA, fone (11) 3689-9269 no período de 23/07/2012 até
08/08/2012, nos horários de 08:30 às 11:30 e das 13:30 às 16:30 horas, exceto
sábados, domingos e feriados, nos locais estocados, determinados no Anexo
I e condições indicadas no Anexo II.

CETESB - Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo
CNPJ 43.776.491/0001-70

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

EXTRATO DE Nº 23/2012/308

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0728121061 - OBJETO: FORNECIMENTO
DE LUVA DESCARTÁVEL DE LÁTEX DE BORRACHA NATURAL (OC Nº
373201370922012OC01696) - ADJUDICADA: LUIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, item único, R$ 33.660,00. Base: julho/2012.

PROCESSO: 23/2012/308; OBJETO: Fornecimento e instalação de 2160 ( duas
mil, cento e sessenta) licenças de solução antivírus e gerenciador, conforme
Especificações técnicas e demais condições constantes deste Edital e seus anexos.
CONTRATO: 040665; CONTRATADO: PSN TECNOLOGIA LTDA; VALOR: R$
170.000,00; ASSINATURA: 19/07/2012; VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias.

EXTRATO DE Nº 19/2012/308

ção de serviços de consultoria e assessoria técnica para desenvolvimento pela
Emplasa de etapas e atividades do processo de elaboração do Plano de Ação
da Macrometrópole Paulista– PAM/2040 Contratada: Fundação do Desenvolvimento Administrativo- FUNDAP, Prazo Est. de Vigência: 24 meses, Valor: R$
2.503.920,00.

ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/EXTRATO
DE CONTRATO
A Diretoria da Emplasa reunida em 13/07/2012, homologou o resultado da licitação – Pregão Eletrônico nº 004/12, bem como adjudicação do objeto, efetuada
pelo Pregoeiro à CAD-016/12 – SAMPA SERVICE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA LTDA.- ME – CNPJ 09.388.419/0001-37 (artigo 4º, XX Lei Fed. 10.520/2002);
Extrato do Contrato: CAD 016/12; Objeto: Prestação de serviços de limpeza,
asseio e conservação predial. Adjudicatária: a mesma; Prazo de vigência: 15
meses; Assinatura: 17/07/12, Preço/Valor Global: R$ 44.983,20.

EXTRATO DE CONTRATO
cn 041012106100 - prazo: 6 meses - data: 19/07/12 - valor: R$ 324.000,00 - contratada: Sulatech equipamentos e componentes ltda - epp - objeto: fornecimento
de amortecedor mecânico vertical

PROCESSO: 19/2012/308; OBJETO: Fornecimento de Gases comprimidos conforme especificações técnicas e demais condições constantes deste Edital e
seus anexos.
CONTRATO: 040581; CONTRATADO: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
LTDA; VALOR: R$ 223.207,60; ASSINATURA: 20/07/2012; VIGÊNCIA: 6 (seis)
meses.

cn 041012106101 - prazo: 6 meses - data: 19/07/12 - valor: R$ 173.800,00 - contratada: Alpha Service indústria e comércio ltda - objeto: fornecimento de haste
de ligação

REABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 81/2011/308

cn 073212106101 - prazo: 5 meses - data: 19/07/12 - valor: R$ 147.600,00 - contratada: Adantech ind. e com. de metal borracha e fricção ltda - epp - objeto:
fornecimento de sapatas de freio

OFERTA DE COMPRA Nº 263101260972012OC00247
Objeto: Fornecimento e instalação de Arquivos deslizantes, conforme especificações técnicas e demais condições constantes deste Edital e seus anexos.
INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 24/07/2012
INÍCIO DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 07/08/2012 às 9:00 hs
Abertura da sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada por intermédio do Sistema Pregão Eletrônico de Contratação BEC/SP;
www.bec.sp.gov.br.
O Edital, na íntegra, estará disponível nos sítios www.cetesb.sp.gov.br e www.
bec.sp.gov.br

cn 869111206100 - prazo: 30 dias - data: 19/07/12 - valor: R$ 12.820,00 - contratada: Claudio Lima dos Santos - me - objeto: prestação de serviços de instalação
de condicionadores de ar

cn 073212106100 - prazo: 5 meses - data: 19/07/12 - valor: R$ 1.631.700,00 contratada: Inbraterrestre indústria e comércio de materiais de segurança ltda
- objeto: fornecimento de sapatas de freio

Companhia Paulista de
Eventos e Turismo - CPETUR
CNPJ 11.568.465/0001-60

HOMOLOGAÇÃO
O Diretor Administrativo Financeiro, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o processo nº 027/2012, com adjudicação a empresa licitante A GOMES
TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME, tendo como objeto a "Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte mediante locação
de veiculo com condutor e combustível, referente ao Pregão nº 004/12, pelo
critério Menor Preço, no valor total (para 15 meses) de R$ 119.880,00 (cento e
dezenove mil, oitocentos e oitenta reais).

Companhia de Processamento de Dados
do Estado de São Paulo
CNPJ 62.577.929/0001-35

COMUNICADO DE RESCISÃO UNILATERAL E
NOTIFICAÇÃO DE MULTA E SUSPENSÃO

CPTM - Companhia Paulista de
Trens Metropolitanos
CNPJ 71.832.679/0001-23

AVISO DE LICITAÇÃO
Concorrência Nº 8100120011 - Prestação de serviços de engenharia para supervisão, controle e apoio técnico do fornecimento e instalação das readequações
e ampliação do sistema de suprimento de energia de tração das linhas 7 - Rubi e
10 - Turquesa da CPTM - Sessão Pública: 11/09/2012 às 09:30 horas - O edital estará disponível a partir do dia 23/07/12 nos sites www.cptm.sp.gov.br e www.enegociospublicos.com.br. O recebimento e abertura dos envelopes ocorrerão
na Rua Boa Vista, 175 – Térreo. Outras informações poderão ser obtidas pelo
fax (0__11) 3293-4687.
Concorrência Nº 8101120011 - Prestação de serviços de engenharia para supervisão, controle e apoio técnico do fornecimento e instalação das readequações
e ampliação do sistema de suprimento de energia de tração das linhas 8 - Diamante e 9 - Esmeralda da CPTM - Sessão Pública: 12/09/2012 às 09:30 horas - O
edital estará disponível a partir do dia 23/07/12 nos sites www.cptm.sp.gov.br
e www.e-negociospublicos.com.br. O recebimento e abertura dos envelopes
ocorrerão na Rua Boa Vista, 175 – Térreo. Outras informações poderão ser obtidas pelo fax (0__11) 3293-4687.
Concorrência Nº 8102120011 - Prestação de serviços de engenharia para supervisão, controle e apoio técnico do fornecimento e instalação das readequações
e ampliação do sistema de suprimento de energia de tração das linhas 11 - Coral e 12 – Safira e subestação móvel da CPTM - Sessão Pública: 13/09/2012 às
09:30 horas - O edital estará disponível a partir do dia 23/07/12 nos sites www.
cptm.sp.gov.br e www.e-negociospublicos.com.br. O recebimento e abertura
dos envelopes ocorrerão na Rua Boa Vista, 175 – Térreo. Outras informações
poderão ser obtidas pelo fax (0__11) 3293-4687.
Pregão Eletrônico nº 0991121061 - Fornecimento de calçados especiais:
sapato especial masculino e botina especial unissex (lote único) - OC Nº
373201370922012OC01659 - Sessão Pública: 08/08/2012 às 09:00 horas; Início
do prazo para envio de proposta eletrônica: 24/07/2012 - A sessão pública de
processamento do Pregão Eletrônico será realizada por intermédio do Sistema
Pregão Eletrônico de Contratação – BEC/SP: www.bec.sp.gov.br. O edital estará
disponível a partir do dia 23/07/2012, nos sites www.cptm.sp.gov.br, www.bec.
sp.gov.br e www.e-negociospublicos.com.br.
Pregão Eletrônico 8529110061 - REPUBLICAÇÃO - Prestação de serviços de engenharia especializada para projeto, fornecimento e implantação de 15 (quinze) escadas rolantes, sendo 02 (duas) unidades para a estação Vila Aurora,
linha 7 – Rubi, 03 (três) unidades para a estação Osasco linha 9 – Esmeralda,
04 (quatro) unidades para a estação Ferraz de Vasconcelos e 06 (seis) unidades
para a estação Suzano, linha 11 – Coral da CPTM, incluindo os serviços de
instalação e acabamento das escadas. – - OC nº: 373201370922012OC01708
- Sessão Pública: 07/08/2012 às 09:00 horas; Início do prazo para envio de
proposta eletrônica: 24/07/2012 - A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada por intermédio do Sistema Pregão Eletrônico
de Contratação – BEC/SP: www.bec.sp.gov.br. As empresas interessadas em
participar da licitação deverão obrigatoriamente realizar visita técnica a ser
agendada conforme item 3.3 do edital. O edital estará disponível a partir do
dia 23/07/2012, nos sites www.cptm.sp.gov.br, www.bec.sp.gov.br e www.enegociospublicos.com.br.
Pregão Eletrônico 8673112061 – REPUBLICAÇÃO - Fornecimento de 02 (duas)
empilhadeiras tipo retrátil (novas, sem uso), elétrica, com carregador de bateria - OC Nº 373201370922012OC01778 - Sessão Pública: 09/08/2012 às 09:00
horas; Início do prazo para envio de proposta eletrônica: 24/07/2012 - A sessão
pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada por intermédio
do Sistema Pregão Eletrônico de Contratação – BEC/SP: www.bec.sp.gov.br. O
edital estará disponível a partir do dia 23/07/2012, nos sites www.cptm.sp.gov.
br, www.bec.sp.gov.br e www.e-negociospublicos.com.br.
Pregão Eletrônico n° 0897121061 - Fornecimento de engrenagem de aço forjado - OC Nº 373201370922012OC01706 - Sessão Pública: 08/08/2012 às 09:00
horas; Início do prazo para envio de proposta eletrônica: 24/07/2012 - A sessão
pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada por intermédio
do Sistema Pregão Eletrônico de Contratação – BEC/SP: www.bec.sp.gov.br. O
edital estará disponível a partir do dia 23/07/2012, nos sites www.cptm.sp.gov.
br, www.bec.sp.gov.br e www.e-negociospublicos.com.br.
LEILÃO Nº 05/2012 – PROCESSO Nº 1219126061 Objeto: ALIENAÇÃO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS. – Abertura: 09/08/2012 às 10:00 horas no Auditório
do Leiloeiro, sito na Av. Fagundes Filho, 191– Auditório Térreo (ao Lado do
Metro São Judas) - São Paulo - SP, aberto à participação de qualquer interessado. As Condições Gerais do Leilão poderão ser retiradas, a partir do dia
23/07/2012, na Rua Boa Vista, nº 175, 5º andar, São Paulo – SP, Protocolo de
Licitações, nos horários das 08:30 às 11:30 horas e de 13:30 às 16:30 horas,
exceto sábados, domingos e feriados. O Edital poderá, também, ser obtido
gratuitamente, no site www.cptm.sp.gov.br/licitações/editais; www.leilaoonline.net; rossileiloes.blogspot.com; twitter.com/rossileiloes.. Quaisquer informações e esclarecimentos relativos ao presente LEILÃO poderão ser obtidos,
pelo fax nº (0xx) 11 3105-0703, ou com o Leiloeiro, Sr. Ugo Rossi Filho, fone
/ fax: (11) 5594-7785 / 5585-9586. Os materiais estarão disponíveis para visitação pelos interessados, os quais deverão agendar a respectiva visitação
com o Sr. Jair Mendes Ferreira, fone (11) 3613-6057 / 6314 no período de
23/07/2012 até 08/08/2012, nos horários de 08:30 às 11:30 e das 13:30 às 16:30
horas, exceto sábados, domingos e feriados, nos locais estocados, determinados no Anexo I.
LEILÃO Nº 8349122061 – PROCESSO Nº 8349122061 Objeto: ALIENAÇÃO DE
12 (DOZE) TRENS UNIDADES ELÉTRICAS (TUE’s) - SÉRIE 5.000. – Abertura:
09/08/2012 às 13:00 horas no Auditório do Leiloeiro, sito na Av. Fagundes Filho, 191– Auditório Térreo (ao Lado do Metro São Judas) - São Paulo - SP,
aberto à participação de qualquer interessado. As Condições Gerais do Leilão
poderão ser retiradas, a partir do dia 23/07/2012, na Rua Boa Vista, nº 175,
5º andar, São Paulo – SP, Protocolo de Licitações, nos horários das 08:30 às
11:30 horas e de 13:30 às 16:30 horas, exceto sábados, domingos e feriados.
O Edital poderá, também, ser obtido gratuitamente, no site www.cptm.sp.gov.
br/licitações/editais; www.leilaoonline.net; rossileiloes.blogspot.com; twitter.
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Processo nº 89.668 - Contratos PRO’s 00.6208, 00.6209, 00.6222, 00.6224 e
00.6140 - Pregões Eletrônicos: 012, 021, 033, 054 e 073/2012 respectivamente.
Fica a empresa ITA SEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PRIVADA
LTDA, CNPJ n.º 08.310664/0001-69, comunicada que foram deliberadas pelo Sr.
Diretor de Serviços ao Cidadão as sanções de (i) Multa Rescisória no valor de R$
624.819,18, prevista nos subitens 11.4.2 dos contratos citados, (ii) Suspensão
do direito de licitar e contratar com a Administração pelo período de 12 meses,
nos moldes do Decreto 48.999/04 e (iii) Rescisão Unilateral dos contratos acima
conforme previsto no Art. 78 § V da Lei 8666/93, pelo descumprimento dos
subitens 2.4.1, 2.4.15, itens 5.8, 5.9, 5.11, 5.22 e 5.23. Da decisão de Multa e
Suspensão cabe Recurso Administrativo no prazo de 5 dias úteis a partir desta,
conforme art. 109 da Lei 8.666/93. Todas as informações constam no processo
em referência e estão à disposição para vistas na sede da Prodesp, departamento GSAC, no horário das 9 às 15h, de 2ª a 6ª feira, devendo-se agendar hora
pelos telefones: (11) 2845-6947 / 6248.

COMUNICADO
A Prodesp, devido à não-devolução do Termo PRO.04.5145 pela Lyncra Limpeza
e Serviços Gerais Ltda, comunica o encerramento do contrato de prestação de
serviços de copa para os Postos Poupatempo Campinas Centro e Campinas
Shopping - PRO.00.5145, em 10 de abril de 2012, conforme documentos constantes no processo nº 82.997 - Pregão nº 240/2006.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO
Concorrência nº 001/2012 - Permissão de uso de espaço para a exploração de
serviços de restaurante nas instalações da Companhia de Processamento de
Dados do Estado de São Paulo - Prodesp. A Comissão Permanente de Licitação comunica a adjudicação e homologação do objeto de julgamento efetuado
pela Comissão Permanente de Licitação à empresa Selma Guazzelli Nanni - ME,
que ofertou o menor preço por refeição de R$ 7,98 resultante da aplicação de
percentual de desconto sobre o valor facial do vale refeição atualmente fornecido pela Prodesp, correspondente a R$ 11,00 referente à permissão de uso de
espaço para a exploração de serviços de restaurante nas instalações da Cia de
Processamento de Dados do Estado de São Paulo - Prodesp.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 075/2012 - OC nº 443101440912012OC00082 - Contratação
de Serviços de Envio de 5.573.400 de Mensagens de Texto SMS (Short Message
Service) em Dispositivos Móveis, incluídos os Serviços de Gerenciamento e
Licenciamento de uso de Plataforma, Aplicativos, Infraestrutura e Suporte Técnico necessários, nas condições previstas na Minuta de Contrato - Anexo IV
do Edital. Comunicamos a homologação do julgamento/adjudicação do objeto
à seguinte empresa: Gatti Cell Comunicações Ltda - ME, que ofertou o menor
preço global de R$ 288.900,00. Pregoeiro.

METRÔ - Companhia do Metropolitano de
São Paulo
CNPJ 62.070.362/0001-06

COMUNICADO DE SANÇÕES
A COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO- METRÔ comunica
que, em face da impossibilidade de localização da empresa VERNISSAGE
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME , CNPJ 08.803.560/0001-96, para entrega
de correspondência, torna público a Instauração do Processo Administrativo
destinado à Aplicação de Sanções, conforme a seguir descrito: Devido ao não
fornecimento dos materiais contratados através da Autorização de Fornecimento nº 5064117601, fica a empresa sujeita à Rescisão contratual, Aplicação
de Advertência e de Multa, com base no Inciso I do Artigo 78 e incisos I e II
do Artigo 87, ambos da Lei nº 8.666/93 e em conformidade com as cláusulas
Quarta e Quinta da Autorização de Fornecimento. O valor da multa será de
R$ 945,00, conforme cláusula 4.5. Ressalta-se que todas as sanções, após
aplicadas, serão anotadas no Cadastro de Fornecedores da COMPANHIA DO
METRÔ. A empresa poderá ter acesso a todos os documentos do processo
administrativo, devendo solicitar formalmente “vistas ao processo”, para
que isto ocorra. A empresa também poderá manifestar-se dentro do prazo
de 5 (cinco) dias úteis a contar desta publicação, mediante Defesa Prévia, a
respeito deste COMUNICADO, no que lhe for pertinente, conforme lhe faculta
o parágrafo único do Art. 78 e §2º do Art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, com
suas alterações.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO,
ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS
Processo 4128021301 – Adt.03-CONSÓRCIO TEKHNITES/FOCCO/SISTRAN-Corrigir a fórmula de reajuste descrita no Aditivo nº 02-Data Ass: 19/07/12

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO,
ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS
Processo 4185021301-Adt.03-CONSÓRCIO TEKHNITES/FOCCO/SISTRAN-Corrigir a fórmula de reajuste descrita no Aditivo nº 02-Data Ass: 19/07/12

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO,
ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS
Processo 0692129405-EURO ASSESSORIA CONSULTORIA E COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LDTA-Credenciamento com entidades
educacionais para ministrar aulas aos empregados da Cia. do Metrô e seus dependentes legais-Desconto: 60% no valor cheio; isenção da matrícula e inclusão
do material didático-Prazo: 5 anos-Data Ass: 19/07/12

AVISO DE LICITAÇÃO
FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA
CNPJ: 61.914.891/0001-86

EXTRATO DE CONTRATO Nº 645/12
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 013/12
Processo FPA nº: 177/12
Contratante: Fundação Padre Anchieta – Centro Paulista de Rádio e TV Educativas
Contratado: Desintec Serviços Técnicos Ltda - EPP
Objeto: Prestação de serviços de desinsetização e desratização.
Data da Assinatura: 19/06/12
Vigência: 15 meses
Valor: 24.399,00

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56852176 - FORNECIMENTO DE REATORES ELETRÔNICOS - OC Nº 373301370932012OC00930. A COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ torna público que se encontra aberta a Licitação
acima, em conformidade com o Decreto Estadual nº 47.297/02 e demais disposições legais pertinentes. O Edital completo estará disponível nos sítios, www.
bec.sp.gov.br, www.e-negociospublicos.com.br e www.metro.sp.gov.br a partir
do dia 23/07/2012. A sessão pública de processamento do PREGÃO ELETRÔNICO será realizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, no dia 07/08/2012
às 9:00 hs e será conduzida pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio,
designados nos autos do respectivo processo e indicados no sistema pela autoridade competente.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58242176 - FORNECIMENTO DE DESPLACANTE DE
TINTA - OC Nº 373301370932012OC00926. A COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ torna público que se encontra aberta a Licitação
acima, em conformidade com o Decreto Estadual nº 47.297/02 e demais disposições legais pertinentes. O Edital completo estará disponível nos sítios, www.
bec.sp.gov.br, www.e-negociospublicos.com.br e www.metro.sp.gov.br a partir
do dia 24/07/2012. A sessão pública de processamento do PREGÃO ELETRÔNICO será realizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, no dia 03/08/2012
às 9:00 hs e será conduzida pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio,
designados nos autos do respectivo processo e indicados no sistema pela autoridade competente.

AVISO DE REPUBLICAÇÃO

EMPLASA – Empresa Paulista de
Planejamento Metropolitano S.A.
CNPJ 47.093.703/0001-75
Fornecimento de dez mil quilômetros quadrados de imagens orbitais digitais,
coloridas e ortorretificadas, nas áreas de interesse da monitoria dos trechos sul,
leste e norte do Rodoanel Mário Covas
Contratação de serviços de promoção e organização de eventos.
REPUBLICAÇÃO: Ratificação de Dispensa: A Diretoria da EMPLASA ao aprovar
a contratação em 28/06/2010, ratificou o ato de dispensa de licitação, com fundamento no artigo 24, VIII da Lei 8666/93. Contrato: CAD-015/12; Objeto: prestacontinua

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41102277 – CONTRATAÇÃO DE BROKER PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS DE
MERCADO E APRESENTAÇÃO DOS PARÂMETROS DO SEGURO D & O (DIRECTORS AND OFFICERS). OC nº 373301370932012OC00938. CLASSE nº 0803. A
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ republica a Licitação acima, em conformidade com o Decreto Estadual nº 47.297/02 e demais
disposições legais pertinentes. O Edital completo estará disponível nos sítios,
www.bec.sp.gov.br, www.e-negociospublicos.com.br e www.metro.sp.gov.br a
partir do dia 23/07/12. A sessão pública de processamento do PREGÃO ELETRÔNICO será realizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, no dia 03/08/12
às 09h00 e será conduzida pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio,
designados nos autos do respectivo processo e indicados no sistema pela autoridade competente.

