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 ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Chefia de Gabinete
Trata-se de questionamento formulado pela Empresa 

BMC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, encaminhado, em 
20/07/2022, ao e-mail institucional sap@sap.sp.gov.br, referente 
à CONCORRÊNCIA CG Nº 01/2022, que trata da execução de 
obras e serviços de engenharia para conclusão da construção do 
Centro de Detenção Provisória de Santa Cruz da Conceição, em 
atendimento ao item 16.1 do Edital.

A Empresa BMC fez o seguinte questionamento:
“Agradecemos o atendimento ao questionamento que 

apresentamos e diante do que foi respondido podemos concluir 
que o assentamento de tubulação PEAD, seja em diâmetro de 
110 ou de 200mm irão requerer o mesmo procedimento exe-
cutivo que reportam em sua resposta, seja no manuseio ou na 
forma de assentar, pois o diâmetro não interfere nessa habitual 
metodologia,

Como pode ser observado no Atestado nº 127 emitido pela 
SABESP, obra realizada no município de Paraguaçu Paulista, foi 
executado num total de 9.579,81m de tubulação PEAD diâmetro 
110mm, seguindo a regulamentação SABESP, prevista no código 
do preço nº 500902 apresentado em anexo, notar que na descri-
ção dos serviços, está inclusa a soldagem da tubulação.

Destacamos ainda que o Atestado nº 144, Construção de 
Sistema de Coleta e Afastamento de Esgoto Fase 3 – Bacia 
Jaguari, no Município de Jaguariuna – SP, também foram exe-
cutados serviços similares, porém de complexidade superior 
a exigida, utilizando Método Não Destrutivo, sob Rodovia em 
tubo PEAD diâmetro 225mm com 124,02 e diâmetro 315mm 
96,70mm.

Quanto aos serviços de escavação, escoramento e aterro 
das valas, os atestados apresentados nº 127 (SABESP), 147 
(DAEE – Guaraçai), 156 (SAP-Itaí), 144

(Prefeitura Jaguariuna) e 112 (SABESP Igarai), são de com-
plexidade semelhante ao do objeto licitado.

Este nosso entendimento filia-se ao que a SAP igualmente 
considera ou há algum reparo no tocante a essa interpretação?

Segue esclarecimento para publicação no Diário Oficial 
do Estado:

Primeiramente, cumpre esclarecer que não é prudente, nem 
razoável, que a Comissão de Licitação antecipe a análise de 
atestados de capacidade técnica da licitante, antes da abertura 
da licitação.

Contudo, para não deixar de responder ao novo questio-
namento da licitante, importante relembrar a resposta ao ques-
tionamento anterior “a exigência do item 5.1.4, subitem b.4 do 
Edital, refere-se ao tubo aprovado pela CETESB para a liberação 
da Licença de Instalação, do tipo PEAD de 200 mm, não sendo 
de simples manuseio, com emendas soldadas e conexões de 
mesmo diâmetro e complexidade, representa o percentual de 
44,16% do custo da obra, envolvendo, inclusive, serviços de 
escavação, lastro, reaterro e compactação, que são relevantes 
no processo de execução desse serviço. Nesse sentido, a com-
provação da capacidade técnica tem que ser de complexidade 
semelhante ao do objeto licitado.”

Nesse sentido, ressaltamos que o item – tubo de polietileno 
de alta densidade diâmetro maior ou igual a 200 mm, representa 
o maior percentual de relevância da obra. Conforme se verifica 
dos projetos – em destaque o emissário de esgoto - há incidên-
cia exclusiva desse serviço – cuja complexidade pode ser aferida 
no Anexo – Critério de Medição e Remuneração.

Além disso, o tubo aprovado pela CETESB, para a liberação 
da licença de instalação foi o PEAD de 200mm, razão pela 
qual a área técnica de engenharia ter indicado como item de 
qualificação técnica.

Além disso, a referida exigência editalícia encontra-se em 
consonância com a Súmula 24, TCE:

SÚMULA Nº 24 - Em procedimento licitatório, é possível 
a exigência de comprovação da qualificação operacional, nos 
termos do inciso II, do artigo 30 da Lei Federal nº 8.666/93, a 
ser realizada mediante apresentação de atestados fornecidos 
por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente 
registrados nas entidades profissionais competentes, admitindo-
-se a imposição de quantitativos

mínimos de prova de execução de serviços similares, desde 
que em quantidades razoáveis, assim consideradas 50% a 60% 
da execução pretendida, ou outro percentual que venha devida 
e tecnicamente justificado.

Comissão Julgadora de Licitação.

 ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA DR. LUIZ CAMARGO 
WOLFMANN
 Despacho do Diretor, de 22/07/2022
Convite BEC nº. 380103000012022OC00051 - Processo EAP 

nº. SAP-PRC-2022/27265, referente à Aquisição de materiais de 
escritório, para suprir necessidades desta Escola de Administra-
ção Penitenciária.

Acolho a decisão proferida pela Comissão Julgadora de 
Licitação quanto ao resultado final da grade, HOMOLOGO o 
processo licitatório e ADJUDICO o objeto do certame em favor 
das empresas:

MEGAPEL COMERCIAL LTDA, CNPF 67.440.461/0001-56, 
item: 01, no valor de R$ 2.337,00 (dois mil, trezentos e trinta e 
sete reais), tem: 08, no valor de R$ 386,75 (trezentos e oitenta 
e seis reais e setenta e cinco centavos), totalizando o valor de 
R$ 2.723,75 (dois mil, setecentos e vinte e três reais e setenta 
e cinco centavos).

DAVILE CONFECÇÃO E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIOS 
LTDA, CNPJ 31.983.081/0001-10, item: 02, no valor de R$ 
1.398,00 (um mil, trezentos e noventa e um reais), item: 03, 
no valor de R$ 85,68 (oitenta e cinco reais e sessenta e oito 
centavos), item: 04, no valor de 85,68 (oitenta e cinco reais e 
sessenta e oito centavos), item:05, no valor de 83,30 (oitenta 
e três reais e trinta centavos), item: 09, no valor de R$ 64,00 
(sessenta e quatro reais), totalizando o valor de R$ 1.716,66 
(um mil, setecentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos).

Item 06 e 07: revogado, não atendeu as especificações 
do edital.

Os itens homologados e adjudicados perfazem o total de R$ 
4.440,41 (quatro mil, quatrocentos e quarenta reais e quarenta 
e um centavos).

 COORDENADORIA DE SAÚDE DO SISTEMA 
PENITENCIÁRIO

 HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO 
PSIQUIÁTRICO II - FRANCO DA ROCHA
 HOMOLOGAÇÃO HCTP II DE FRANCO DA ROCHA- 

2022C00182
Número da OC: 380208000012022OC00182
Ente Federativo
Situação: Encerrada com Vencedor - UC: HOSPITAL CUSTO-

DIA E TRAT.PSIQUIAT.II,F.ROCHA
Período de Recebimento de Proposta 01/07/2022 14:41:54 

a 11/07/2022 14:40:00
Fase Preparatória
Edital
Convite
Gestão de Prazos
Ata
Recurso
Atos Decisórios
07944463882 - DEISE PINHEIRO LEITE

Licitante vencedor :
mohamed pneus e rodas ltda
Item:
4
ValorNegociado :
580,0000
22/07/2022 11:51
19/19
Pregoeiro
TODOS
Prazo de 3 minutos para interposição de interesse funda-

mentado de recurso!
22/07/202211:39:42
Pregoeiro
TODOS
Posso encerrar o prazo para manifestação de interesse de 

recurso?
22/07/202211:45:42
FOR0441
Pregoeiro
SIM
22/07/202211:46:18
FOR0471
Pregoeiro
sim Sr
22/07/202211:46:43
Pregoeiro
TODOS
ok
22/07/202211:47:02
SistemaBEC/SP
TODOS
Senhores licitantes, informamos aos recorrentes que a moti-

vação do recurso seráanalisada pelo pregoeiro, caso o recurso 
seja aceito, poderão apresentar memoriais derecurso, no prazo 
de 3 dia(s) e aos demais licitantes, que poderão apresentarcon-
trarrazões em igual número de dias, que começarão a correr 
do término do prazo dorecorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos, no endereço definido noedital.

22/07/202211:47:06
SistemaBEC/SP
TODOS
Informativo: Juízo de Admissibilidade de Recursos
22/07/202211:47:06
SistemaBEC/SP
TODOSInformativo: Elaboração da Ata
22/07/202211:47:53
PregoeiroTODOSNeste momento será finalizada a Ata do 

certame, respeitando os prazos paraapresentação dos memoriais 
de recurso e contrarrazões. Muito obrigado a todos quecorrobo-
raram para o brilhantismo do nosso certame!

22/07/202211:49:17
PregoeiroTODOSA
sessão será encerrada para inicio da contagem do prazo 

para apresentação dosmemorias. Findado o prazo do recurso os 
licitantes apresentarão as contrarrazões paraposterior analise e 
decisão do pregoeiro e dirigente respectivamente, e poderá sera-
companhado no campo recurso conforme as datas constantes 
na gestão de prazos pelaplataforma da BEC

22/07/202211:50:45
PregoeiroTODOS
Sessão pública encerrada (com manifestações de interpor 

recurso).
22/07/202211:50:49
Sessão Pública Suspensa
Às 12:11:14h do dia 21 de julho de 2022, foi suspensa a 

sessão pública, em virtude de analise de propostas eencerra-
mento do expediente..

Às 09:00:17h do dia 22 de julho de 2022, reuniram-se o 
Pregoeiro deste órgão/entidade FELIPE ANTÔNIO ELIAS erespec-
tivos membros da equipe de apoio para dar continuidade aos 
trabalhos relativos ao pregão nº180362000012022OC00310.

Encerramento realizado por
FELIPE ANTÔNIO ELIAS
Considerações finais
Nada mais havendo a tratar digno de registro, encaminho 

a presente Ata para deliberação do SrDirigente conforme o 
exposto acima, abre-se o prazo de recurso.

Data22/07/2022 às 11:49:54

 CORPO DE BOMBEIROS
 Comando do Corpo de Bombeiros
 Comando de Bombeiros do Interior
 6º Grupamento de Bombeiros - Santos
 Acha-se aberto na BEC (Bolsa Eletrônica de Compras), o 

Edital
do Pregão Eletrônico nº PMESP-PRC-2022/07981, referente 

à Oferta de Compra nº 180205000012022OC00111, tendo como 
objeto a compra de duas viaturas do tipo auto tranque destina-
das ao 6º Grupamento de Bombeiros, conforme edital em anexo

 Comando de Bombeiros Metropolitano
 18º Grupamento de Bombeiros - Barueri
 A comissão julgadora da Oferta de Compra nº 

180338000012022OC00062, após o prazo recursal, homologou 
a melhor oferta para o item 01 a empresa: LA STORE COMERCIO 
E SERVIÇOS LTDA - CNPJ:30.500.671/0001-82; para o item 02 
a empresa: FACOM LTDA - CNPJ: 19.778.407/0001-72; para 
a item 03 a empresa: FANDUS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E 
SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 35.183.900/0001-04 e 
para o item 04 a empresa: COMERCIAL DISCON LTDA - CNPJ: 
14.365.828/0001-58.

Neste certame o total negociado foi de 32.260,44 (trinta 
e dois mil, duzentos e sessenta reais e quarenta e quatro 
centavos).

 COMANDO DE POLICIAMENTO DE 
CHOQUE
 Despacho
Interessado: Comando de Policiamento de Choque
Assunto: Designação de Gestor
Número de referência: Despacho CPChq Nº 248/16/22
COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
1. Com fundamento no que dispõe o artigo 67 da Lei 

Federal nº 8.666/93, designo o 1º TENENTE PM ANTONIO CAR-
LOS DO NASCIMENTO COSTA, do CPCHQ , como Gestor, para 
acompanhar e fiscalizar o Contrato Nº 047/16/2022 e Contrato 
046/16/2022 como objetos, a instalação e desinstalação de 
condicionador de ar na sede do CPCHQ E no 5º BPCHQ, do 
Processo 20220610078.

2. Fixo as seguintes atribuições ao GESTOR:
a. manter cópia e conhecer o contrato e proposta da Con-

tratada, cadastrá-lo e registrá-lo, por ordem numérica e tipo de 
aquisição, conhecendo todas as especificações e preços;

b. manter registro do acompanhamento e gestão de con-
tratos encerrados, que serão utilizados como base para futuros 
procedimentos e análise de preços praticados;

c. assegurar a perfeita execução do contrato, acionando a 
empresa sempre que necessário;

d. estabelecer forma de controle e avaliação da execução 
do contrato;

e. comunicar ao superior hierárquico, em tempo hábil para 
adoção de medidas convenientes, situações cujas decisões ou 
providências escapem à sua competência;

f. sugerir aplicação de penalidades à Contratada em decor-
rência do descumprimento das obrigações contratuais.

3. O Setor de Despesa, Orçamento e Custos deverá acom-
panhar o andamento dos contratos, fornecer documentação e 
informação e adotar procedimentos propostos pelo GESTOR.

Pregoeiro
Proposta enviada tambem
22/07/202211:01:04
Pregoeiro
TODOS
muito obrigado
22/07/202211:03:15
FOR0471
Pregoeiro
eu que agradeço
22/07/202211:03:28
Pregoeiro
TODOS
Aguardando FOR0441 ok
22/07/202211:04:54
FOR0441
Pregoeiro
Sim, me desculpe a demora, já vou anexar, estou tendo uns 

problemas aqui na maquina
22/07/202211:07:36
FOR0441
Pregoeiro
Mas ja vou anexar
22/07/202211:07:51
Pregoeiro
TODOS
Tranquilo FOR0441
22/07/202211:08:18
22/07/2022 11:51
18/19
FOR0441
Pregoeiro
O Fornecedor "LICITA DISTRIBUIDORA DE PNEUS " enviou 

o arquivo"
FOR0441_40.pdf
".
22/07/202211:15:44
FOR0441
Pregoeiro
O Fornecedor "LICITA DISTRIBUIDORA DE PNEUS " enviou 

o arquivo"
FOR0441_41.pdf
".
22/07/202211:23:34
FOR0441
Pregoeiro
O Fornecedor "LICITA DISTRIBUIDORA DE PNEUS " enviou 

o arquivo"
FOR0441_42.pdf
".
22/07/202211:25:13
FOR0441
Pregoeiro
O Fornecedor "LICITA DISTRIBUIDORA DE PNEUS " enviou 

o arquivo"
FOR0441_43.pdf
".
22/07/202211:26:21
FOR0441
Pregoeiro
O Fornecedor "LICITA DISTRIBUIDORA DE PNEUS " enviou 

o arquivo"
FOR0441_44.pdf
".
22/07/202211:33:14
Pregoeiro
TODOS
O Licitante
MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI
foi habilitado para oItem 1.
Justificativa: Documentação do licitante relativa à habilita-

ção encontra-se de acordo comas exigências contidas no edital.
22/07/202211:38:39
Pregoeiro
TODOS
O Licitante
LICITA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA
foi habilitado para o Item 2.
Justificativa: Documentação do licitante relativa à habilita-

ção encontra-se de acordo comas exigências contidas no edital.
22/07/202211:38:49
Pregoeiro
TODOS
O Licitante
LICITA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA
foi habilitado para o Item 3.
Justificativa: Documentação do licitante relativa à habilita-

ção encontra-se de acordo comas exigências contidas no edital.
22/07/202211:39:04
Pregoeiro
TODOS
O Licitante
mohamed pneus e rodas ltda
foi habilitado para o Item 4.
Justificativa: Documentação do licitante relativa à habilita-

ção encontra-se de acordo comas exigências contidas no edital.
22/07/202211:39:18
Pregoeiro
TODOSSrs. Licitantes, as informações cadastrais do licitante 

vencedor poderão ser consultadas,durante a sessão pública, 
selecionando o item e clicando no botão Ficha cadastrallicitante.

22/07/202211:39:36
SistemaBEC/SP
TODOS
22/07/202211:39:36
SistemaBEC/SP
TODOS
22/07/202211:39:36
SistemaBEC/SP
TODOS
22/07/202211:39:36
SistemaBEC/SP
TODOS
22/07/202211:39:36
SistemaBEC/SP
TODOS
Etapa de Habilitação encerrada e fase de Manifestação de 

Intenção de Recurso iniciada.
22/07/202211:39:36
SistemaBEC/SP
TODOS
A partir deste horário, qualquer licitante poderá interpor 

recurso, imediata emotivadamente, nesta sessão pública.
22/07/202211:39:36
Licitante vencedor :
MGB PNEUS IMPORTACAO EDISTRIBUICAO EIRELI
Item:
1
ValorNegociado :
590,0000
Licitante vencedor :
LICITA DISTRIBUIDORA DEPNEUS LTDA
Item:
2
ValorNegociado :
1.263,0000
Licitante vencedor :
LICITA DISTRIBUIDORA DEPNEUS LTDA
Item:
3
ValorNegociado :
2.400,0000

Pregoeiro
O Fornecedor "mohamed pneus e rodas ltda" enviou o 

arquivo "
FOR0471_27.pdf
".
22/07/202210:31:45
FOR0471
Pregoeiro
O Fornecedor "mohamed pneus e rodas ltda" enviou o 

arquivo "
FOR0471_28.pdf
".
22/07/202210:31:59
FOR0471
Pregoeiro
O Fornecedor "mohamed pneus e rodas ltda" enviou o 

arquivo "
FOR0471_29.pdf
".
22/07/202210:32:08
FOR0471
Pregoeiro
O Fornecedor "mohamed pneus e rodas ltda" enviou o 

arquivo "
FOR0471_30.pdf
".
22/07/202210:32:23
FOR0471
Pregoeiro
O Fornecedor "mohamed pneus e rodas ltda" enviou o 

arquivo "
FOR0471_31.pdf
".
22/07/202210:32:46
FOR0471
Pregoeiro
O Fornecedor "mohamed pneus e rodas ltda" enviou o 

arquivo "
FOR0471_32.pdf
".
22/07/202210:33:13
FOR0471
Pregoeiro
O Fornecedor "mohamed pneus e rodas ltda" enviou o 

arquivo "
FOR0471_33.pdf
".
22/07/202210:33:44
FOR0471
Pregoeiro
O Fornecedor "mohamed pneus e rodas ltda" enviou o 

arquivo "
FOR0471_34.pdf
".
22/07/202210:33:58
FOR0471
Pregoeiro
O Fornecedor "mohamed pneus e rodas ltda" enviou o 

arquivo "
FOR0471_35.pdf
".
22/07/202210:34:10
Pregoeiro
TODOS
FOR0441 - confirma se foi encaminhado as certidões e 

declarações referente aos itens
22/07/2022
22/07/2022 11:51
17/19
4.1.3 a) e ao item 4.1.4
10:47:48
FOR0441
Pregoeiro
As declarações estou finalizando, e as certidões acho que 

encaminhei todas, mas vouverificar.
22/07/202210:48:33
Pregoeiro
TODOS
OK
22/07/202210:52:55
Pregoeiro
TODOS
A Planilha de proposta tambem ok
22/07/202210:53:12
FOR0441
Pregoeiro
Ta ok
22/07/202210:53:56
Pregoeiro
TODOS
FOR0471 Confirma o encaminhamento do item 4.1.2. 

e) Certidão negativa, ou positivacom efeitos de negativa, de 
Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à DívidaAtiva 
da União ?

22/07/202210:56:48
Pregoeiro
TODOS
e a proposta de preços ok
22/07/202210:57:03
FOR0471
Pregoeiro
Ok Sr. Pregoeiro so um momento
22/07/202210:59:12
FOR0471
Pregoeiro
enviei sim Sr. mas vou enviar novemente
22/07/202210:59:39
Pregoeiro
TODOS
ok obrigado
22/07/202211:00:02
FOR0471
Pregoeiro
O Fornecedor "mohamed pneus e rodas ltda" enviou o 

arquivo "
FOR0471_36.pdf
".
22/07/202211:00:15
FOR0471
Pregoeiro
O Fornecedor "mohamed pneus e rodas ltda" enviou o 

arquivo "
FOR0471_37.pdf
".
22/07/202211:00:22
FOR0471
Pregoeiro
O Fornecedor "mohamed pneus e rodas ltda" enviou o 

arquivo "
FOR0471_38.pdf
".
22/07/202211:00:34
FOR0471
Pregoeiro
O Fornecedor "mohamed pneus e rodas ltda" enviou o 

arquivo "
FOR0471_39.pdf
".
22/07/202211:00:53
FOR0471

renatocb
Destacar
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