
sexta-feira, 14 de julho de 2017 Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 127 (131) – 133

unitário de R$ 133,00 (cento e trinta e três reais), perfazendo o 
valor total de R$ 15.960,00 (quinze mil, novecentos e sessenta 
reais).

Item 8 – AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS, COM 20 UNIDADES, DE 
RAÇÃO PARA AVES, PAPINHA PARA ARARA - no valor unitário 
de R$ 800,00 (oitocentos reais), perfazendo o valor total de R$ 
1.600,00 (um mil e seiscentos reais).

AUTARQUIA COMÉRCIO E SAÚDE ANIMAL LTDA - EPP - 
CNPJ nº. 07.764.000/0001-07

Item 7 – AQUISIÇÃO DE 240 KG DE RAÇÃO RENAL, EXTRU-
SADA, SECA, PARA CÃO - no valor unitário de R$ 27,90 (vinte e 
sete reais e noventa centavos), perfazendo o valor total de R$ 
6.696,00 (seis mil, seiscentos e noventa e seis reais).

M. P. O. VENTURA EPP - CNPJ nº. 11.790.393/0001-09
Item 9 – AQUISIÇÃO DE 2.080 KG DE RAÇÃO PARA 

COBAIA, SAL COMUM, MELAÇO, FOSFATO BICALCIO E FARELO 
DE SOJA - no valor unitário de R$ 4,72 (quatro reais e setenta 
e dois centavos), perfazendo o valor total de R$ 9.817,60 (nove 
mil, oitocentos e dezessete reais e sessenta centavos).

VALOR TOTAL GLOBAL ANUAL .............................................
. R$ 237.188,92 (duzentos e trinta e sete mil, cento e oitenta e 
oito reais e noventa e dois centavos).

A referida empresa deverá comparecer no Departamento de 
Administração da Contratante, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
a contar da data da convocação para assinatura do contrato e 
retirada da nota de empenho.

Publique-se,
São Paulo, 12 de julho de 2017.
Dr. Paulo Magalhães Bressan
Diretor Presidente
 HOMOLOGAÇÃO
Homologo a decisão do Sr. Pregoeiro que no Pregão Ele-

trônico n° 018/2017, autorizado pelo Processo n° 0394PE1705, 
adjudicou o objeto único deste certame para o licitante:

“MAURICIO DE OLIVEIRA ROCHA JUNIOR EIRELI - ME”
CNPJ: 12.449.410/0001-01
Item 1 – Aquisição de 30.000 kg de alfafa em rama, no 

valor unitário de R$ 1,42 (um real e quarenta e dois centavos), 
perfazendo o valor total de R$ 42.600,00 (quarenta e dois mil 
e seiscentos reais).

V A L O R  T O T A L  G L O -
BAL:...................................................................... R$ 42.600,00

(quarenta e dois mil e seiscentos reais).
A referida empresa deverá comparecer no Departamento de 

Administração da Contratante, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
a contar da data da convocação para assinatura do contrato e 
retirada da nota de empenho.

Publique-se.
São Paulo, 12 de julho de 2017.
Dr. Paulo Magalhães Bressan
Diretor Presidente
 Contrato: AJ-099/17-06 Pregão Eletrônico nº 057/2016. 

Processo: 0721PE1608. Parecer Jurídico: AJ-229/1706. Contra-
tante: Fundação Parque Zoológico de São Paulo. Contratado: 
3 A Multimídia e Sistemas Ltda EPP. CNPJ: 00.311.433/0001-
68. Objeto: Termo de Aditamento do contrato de presta-
ção de serviços, nº AJ-128/16-10, de 17/10/2016. Vigência: 
16/11/2016 a 15/11/2018. Valor: R$ 2.214.400,00. Item de 
Despesa 3.3.90.39.99 PTR’es 264602. Assinatura: 30/6/2017.

 Contrato: AJ-100/17-06. Concorrência nº 002/2014. Proces-
so: 0349CP1403. Parecer Jurídico: AJ-230/1706. Contratante: 
Fundação Parque Zoológico de São Paulo. Contratado: Ayel 
Lanchonete Ltda EPP. CNPJ: 00.256.618/0001-17. Objeto: Termo 
de Aditamento do contrato de permissão de uso, nº AJ-099/14-
09, de 8/9/2014. Vigência: 30/6/2017 a 30/9/2017. Valor: R$ 
3.000,00. Assinatura: 30/6/2017.

 SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS

 DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA 
ELÉTRICA

 CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 001/DAEE/2017/DLC
AUTOS DAEE Nº 56.177 – DAEE
Assunto: CONSTRUÇÃO DAS BARRAGENS PEDREIRA E 

DUAS PONTES NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACI-
CABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ – PCJ, NOS MUNICÍPIOS DE AMPA-
RO, CAMPINAS E PEDREIRA, ESTADO DE SÃO PAULO.

DESPACHO
I – No uso das atribuições a mim conferidas pelos permissi-

vos legais e à vista dos elementos constantes do presente pro-
cesso, especialmente a manifestação da Comissão Especial de 
Licitação, instituída pela Portaria DAEE nº 1815 de 14/06/2017, 
publicada no DOE de 15/06/2017, que adoto como razão de 
decidir, RECEBO a impugnação apresentada pela empresa 
JOSÉ CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A., posto que 
tempestiva e, no mérito ACOLHO PARCIALMENTE, pelos seus 
próprios fundamentos.

 CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL N º 001/DAEE/2017/DLC
AUTOS Nº 55.560 – DAEE
OBJETO: CONSTRUÇÃO DAS BARRAGENS PEDREIRA E 

DUAS PONTES NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACI-
CABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ – PCJ, NOS MUNICÍPIOS DE AMPA-
RO, CAMPINAS E PEDREIRA, ESTADO DE SÃO PAULO.

I. DA TEMPESTIVIDADE
Impugnação interposta tempestivamente pela empresa 

JOSÉ CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. protocolada 
no dia 10 de julho de 2017.

II. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO
II.1. A empresa impugnante contesta especificamente os 

desenhos referentes a Sequência Construtiva da Barragem de 
Pedreira. Alega que existem desenhos e documentos conflitantes 
sobre o assunto, impossibilitando um orçamento criterioso do 
objeto a ser licitado.

II.2. Observa que as quantidades no Memorial Descritivo 
das obras diferem dos quantitativos apresentados no anexo 
II.1 – Modelo de planilha do Edital.

III. DO PEDIDO DA IMPUGNANTE
Requer a Impugnante:
a) Definição do projeto a ser seguido, bem como a correção 

de todos os itens e anexos, para que façam referência ao projeto 
definido.

b) Que seja a data para a entrega dos documentos e pro-
posta comercial reaberta, pelo período mínimo de 45 (quarenta 
e cinco) dias a partir da disponibilização dos arquivos corrigidos.

IV. DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES
Quanto aos projetos a qual se referem conflitantes, 

esclarecemos que os documentos válidos são os de número 
7188-29-GL-520-DE-00572 R0B e 7188-29-GL-520-DE-00573 R0C.

A planilha de quantidade válida a ser utilizada, é a que se 
encontra no anexo VIII do Edital.

O desenho do Arranjo Geral válido é o que consta no docu-
mento 7188-29-GL-520-DE-00573 R0C, sendo que o mesmo pode 
ser encontrado no desenho de nº 7188-55-GL-410-DE-00740 
- BARRAGEM PEDREIRA - ARRANJO GERAL DAS ESTRUTURAS 
- IMPLANTAÇÃO - PLANTA - ARQUITETURA / ACABAMENTOS.

As escavações de entrada e saída do canal, bem como todo 
o canal de desvio, estarão ensecadas pelas dispositivos M0/J0 
conforme o desenho 7188-29-GL-520-DE-00572 R0B.

V. DECISÃO
Consideramos esclarecidas todas as questões levantadas 

nesse pedido de impugnação.
Deferimos parcialmente essa solicitação, adiando a data 

de entrega da proposta para o dia 21 de agosto de 2017 até 
às 17 horas.

Por tais razões, essa Comissão julgou parcialmente proce-
dente a impugnação interposta, ficando devidamente cientes da 
decisão por meio e no ato do recebimento desta e publicação no 
Diário Oficial do Estado.

conferidas pelo artigo 109, § 4º, da Lei Federal nº 8.666/93, 
decido:

a) CONHECER o recurso interposto pela empresa INTERMEC 
(SOUTH AMÉRICA) LTDA., em conformidade com a Lei federal nº 
8.666/93, contra a decisão da Comissão de Licitação;

b) NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a 
decisão da Comissão de Licitação quanto à proposta de anula-
ção do item, e, em consequência:

c) ANULAR o Item 1 do Pregão Eletrônico nº 17/2017/
DSAGC-RP, por ilegalidade de ofício - processo nº 3.938/2017, 
nos termos do artigo 49 da Lei 8.666/93.

Retornem os autos à Coordenadoria de Administração, 
com trânsito direto ao Departamento de Suprimentos e Apoio à 
Gestão de Contratos.

 EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 
27/2014/FPBRN – SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE – GABINE-
TE DO SECRETÁRIO

Pregão Eletrônico nº 19/2014/FPRBN
Processo: 5.155/2013
Contrato: 27/2014/FPBRN
Parecer Jurídico: 674/2015
Contratante: Secretaria do Estado do Meio Ambiente – 

Gabinete do Secretário
Contratado: GLOBAL WEB OUTSOURCING DO BRASIL S.A.
CNPJ: 12.130.013/0001-64
Objeto: Contratação de serviço de informática e automação 

– contratação de serviços de desenvolvimento e manutenção de 
software de sistema de informação.

Vigência: 01/07/2017 até 30/09/2017
Valor: R$ 1.121.023,20 (um milhão, cento e vinte e um mil 

e vinte e três reais e vinte centavos)
Classificação dos recursos: Natureza de Despesa: 33903912, 

UGE 260030, Programa de Trabalho: 18542261857190000 Nota 
de empenho 2017NE00257

Data da Assinatura: 30/06/2017

 FUNDAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO E A 
PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO 
PAULO

 Encontra-se aberta na Fundação para Conservação e a Pro-
dução Florestal do Estado de São Paulo, a licitação na modalida-
de de Pregão Eletrônico nº. E-60/17 - Processo 71/17 para Exe-
cução de Obras de Reforma de Telhado e Instalações Elétricas 
no PESM-Parque Estadual Serra do Mar, Núcleo São Sebastião, 
localizado na Rua Serra do Mar, 13, Juquehy, 11.600-000 São 
Sebastião. A abertura das Propostas dar-se-á no dia 28/07/2017 
às 09:00 horas, no site www.bec.sp.gov.br, Oferta de Compra n° 
261101260452017OC00093. As propostas serão recebidas no 
site a partir do dia 17/07/2017. Os interessados poderão consul-
tar o Edital completo nos sites http://www.fflorestal.sp.gov.br; 
http://www.imprensaoficial.com.br/ - opção: painel de licitação; 
http://www.bec.sp.gov.br. Qualquer dúvida ou esclarecimento 
deverá ser encaminhado pelo site http://www.bec.sp.gov.br, e 
será respondido no mesmo. Pregoeira Silvia Regina de Jesus - 
RG 21.317.617-8,: Equipe de Apoio: Eliana Aparecida Silva – RG 
nº 19.277.405, Markos Vinicius Trevisan – RG: 40.932.841-2 e 
Elisabeth Sutter - RG nº 7.565.283-3, sendo a senhora Elisabeth 
Sutter subscritora do Edital.

PARECER AJ Nº 158/2017.

 FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO

 Contrato: AJ-074/17-05. Concorrência nº 003/2013. Proces-
so: 0974CP1310. Parecer Jurídico: AJ-159/1705. Contratante: 
Fundação Parque Zoológico de São Paulo. Contratado: D32 
Produções e Eventos Ltda ME. CNPJ: 17.872.973/0001-13. 
Objeto: Termo de Prorrogação do contrato de permissão de 
uso, nº AJ-056/14-05, de 05/05/2014. Vigência: 15/05/2017 a 
14/05/2018. Valor: R$ 220.500,00. Assinatura: 05/05/2017.

 Contrato: AJ-087/17-05. Pregão Eletrônico nº 010/2016. 
Processo: 0160PE1602. Parecer Jurídico: AJ-189/1705. Contra-
tante: Fundação Parque Zoológico de São Paulo. Contratado: 
Soluções Serviços Terceirizados Eireli. CNPJ: 09.445.502/0001-
09. Objeto: Termo de Prorrogação do contrato de prestação de 
serviços, nº AJ-052/1605, de 12/05/2016. Vigência: 01/06/2017 
a 31/05/2018. Valor: R$ 811.951,26. Item de Despesa 3.3.90.37 
PTR’es 264602. Assinatura: 29/05/2017.

 Contrato: AJ-090/17-06. Concorrência nº 003/2013. Proces-
so: 0974CP1310. Parecer Jurídico: AJ-206/1706. Contratante: 
Fundação Parque Zoológico de São Paulo. Contratado: D32 
Produções e Eventos Ltda. ME. CNPJ: 17.872.973/0001-13. 
Objeto: Termo de Aditamento do contrato de permissão de uso, 
nº AJ-056/14-05, de 5/5/2014. Vigência: 15/5/2017 a 14/5/2018. 
Valor: R$ 220.500,00. Assinatura: 9/6//2017.

 Contrato: AJ-092/17-06. Pregão Eletrônico nº 012/2017. 
Processo: 0245PE1703. Parecer Jurídico: AJ-216/1706 Contra-
tante: Fundação Parque Zoológico de São Paulo. Contratado: 
Creart Decorações Ltda.ME CNPJ: 05.151.661/0001-31. Objeto: 
Prestação de serviço de produção de vidro (medidas: 1750 x 
2060 x 40mm - medidas do vão luz - temperado e laminado) 
a ser instalado em esquadria, inclusive com a remoção do 
vidro danificado, colocação da peça de vidro na esquadria e 
instalação dos mesmos no Recinto do Orangotango, com for-
necimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra 
necessários,localizado, na alameda lago nas dependências da 
Fundação Parque Zoológico de São Paulo, sito à Av. Miguel Sté-
fano, n.° 4.241, Água Funda, São Paulo-SP.. Vigência: 19/6/2017 
a 16/10/2017. Valor: R$ 12.000,00. Item de Despesa 3.3.90.39-
99, PTR’es 264602. Assinatura: 19/6/2017.

 Contrato: AJ-093/17-06. Concorrência nº 003/2017. Proces-
so: 0163CP1703. Parecer Jurídico: AJ-200/1706. Contratante: 
Fundação Parque Zoológico de São Paulo. Contratado: Ricardo 
Gomes de Macedo EPP. CNPJ: 11.325.914/0001-49. Objeto: 
Permissão de uso para exploração comercial do Box 03 Leão 
Marinho, mediante retribuição mensal Vigência: 1º/7/2017 a 
30/6/2018. Valor: R$ 98.500,00. Assinatura: 22/6/2017.

 HOMOLOGAÇÃO
Homologo a decisão do Sr. Pregoeiro que no Pregão Ele-

trônico n° 021/2017, autorizado pelo Processo n° 0403PE1705, 
adjudicou os objetos deste certame para o licitante:

LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ nº. 
09.483.617/0001-80

Item 1 – AQUISIÇÃO DE 480 KG DE RAÇÃO PARA AVES, 
PSITACIDEOS (CALOPSITAS E MARITACAS) - no valor unitário de 
R$ 23,25 (vinte e três reais e vinte e cinco centavos), perfazendo 
o valor total de R$ 11.160,00 (onze mil, cento e sessenta reais).

Item 3 – AQUISIÇÃO DE 960 KG DE RAÇÃO PARA PRIMA-
TAS, ELABORADO COM MILHO INTEGRAL, MOÍDO, QUIRERA DE 
ARR - no valor unitário de R$ 29,00 (vinte e nove reais), perfa-
zendo o valor total de R$ 27.840,00 (vinte e sete mil, oitocentos 
e quarenta reais).

Item 4 – AQUISIÇÃO DE 480 KG DE RAÇÃO PARA AVES, 
TUCANOS, EMBALADOS E SACOS DE 12 KG - no valor unitário 
de R$ 25,10 (vinte cinco e dez centavos), perfazendo o valor 
total de R$ 12.048,00 (doze mil e quarenta e oito centavos).

Item 5 – AQUISIÇÃO DE 6.240 KG DE RAÇÃO PARA AVES, 
FLAMINGOS - no valor unitário de R$ 24,25 (vinte e quatro 
reais e vinte e cinco centavos), perfazendo o valor total de R$ 
151.320,00 (cento e cinqüenta e um mil, trezentos e vinte reais).

Item 6 – AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS, COM 20 UNIDADES, 
PARA AVES, MANUTENÇÃO TRINCA FERRO - no valor unitário 
de R$ 373,66 (trezentos e setenta e três reais e sessenta e seis 
centavos), perfazendo o valor total de R$ 747,32 (setecentos e 
quarenta e sete reais e trinta e dois centavos).

TERESA GAGLIARDI HARA - EPP - CNPJ nº. 58.450.446/0001-
06

Item 2 – AQUISIÇÃO DE 120 SACOS, DE 15 KG, DE RAÇÃO 
PARA CÃO ADULTO, FRANGO E ARROZ INTEGRAL - no valor 

• - “...que recebeu uma ligação da Secretaria do Meio 
Ambiente de São Paulo às 12:26 do dia 30/06/2017, pela Sra. 
Pregoeira Elaine Ap. Marques da Silva, informando que a CND 
Estadual estava positiva; diante disso a Requerente Honeywell 
enviou no mesmo dia 30/06/2017 às 12:47 hhoras para o e-mail 
sma.registrodepreços@sp.gov.br da Secretaria do Meio Ambien-
te a certidão de débitos tributários negativa...” (g.n.)

• - “que a Requerente Honeywell efetuou a entrega da 
Certidão Negativa de Débitos no próprio dia 30/06/2017, dentro 
do prazo previsto para a entrega dos documentos necessários 
para a habilitação, o que afastaria por completo qualquer 
irregularidade”;

• - “Porém, como visto, não prevalece a ilegalidade invo-
cada, certo de que a falha da apresentação da indigitada CND 
foi sanada tempestivamente, de forma que é medida de Direito 
que seja confirmada a habilitação da Requerente Honeywell”.

Para melhor ilustrar sua peça recursal, cita os itens do 
Edital de licitação que tratam do saneamento na documentação 
apresentada, bem como Mandados de Segurança sobre o tema.

II - ANÁLISE
1. - DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE
A interposição de recurso administrativo está condicionada 

aos requisitos de admissibilidade que deverão ser obrigatoria-
mente observados, sob pena da perda do direito de recorrer, em 
razão da decadência.

Tal exigência obedece ao disposto no artigo 109, da Lei 
federal nº 8.666/93.

A empresa INTERMEC (SOUTH AMÉRICA) LTDA., manifes-
tou-se dentro do prazo legal, sendo sua manifestação de recurso 
recebida por esta Administração.

2. - DA ANULAÇÃO DO ITEM 1
Insurge a recorrente demonstrando seu inconformismo em 

relação à anulação do Item 1 (Lote 1) do pregão nº 17/2017/
DSAGC-RP, do qual sagrou-se vencedora.

Cita entendimentos do Tribunal de Justiça, onde invocam os 
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como itens 
16.7.1 e 16.7.2 do edital de licitação, que tratam de saneamento 
de falhas.

Inicialmente, é importante destacar que os procedimentos 
licitatórios analisados pelo Tribunal de Justiça, citados na peça 
recursal, se referem a atitudes tomadas pelo pregoeiro/presiden-
te da Comissão durante a sessão pública e não após a sessão 
estar encerrada.

A anulação, consoante orientação firmada pela doutrina 
e jurisprudência de Direito Administrativo, corresponde ao 
desfazimento do ato administrativo em decorrência de razões 
diretamente resultantes de sua ilegalidade. A anulação pode ser 
promovida pelo Judiciário ou pela própria Administração, de ofí-
cio ou mediante provocação de terceiros, sempre que se detectar 
a causa de invalidação que vicia determinado ato praticado em 
desconformidade com as normas e regulamentos em vigor.

Nesse sentido, aliás, é a orientação das Súmulas 346 e 
473 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Tais súmulas afirmam, 
respectivamente, de modo explícito e claro que "a Administra-
ção Pública pode declarar a nulidade de seus próprios atos" e 
que "a Administração pode anular seus próprios atos, quando 
eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se 
originam direitos...”

Declarada a nulidade do ato, estabeleceu-se, outrossim, que 
os efeitos gerados retroagem à data em que ele foi praticado, 
desconstituindo-se todas as consequências geradas a partir de 
sua edição.

A anulação resultará, pois, de haver a constatação de 
ilegalidade, sendo ela imposta à Administração sempre que 
detectar-se vício que impeça os efeitos do ato praticado. Não se 
confere à Administração mera faculdade ou qualquer poder para 
deliberar acerca da oportunidade e conveniência da anulação; 
a ela se impõe o dever de declarar nulo o ato praticado em 
desconformidade com a norma, desconstituindo, em seguida, os 
efeitos que então foram gerados.

No caso em tela, durante a fase de habilitação, a pregoeira, 
por um lapso, não percebeu que a Certidão de Débitos relativa 
aos tributos da Fazenda do Estado de Minas Gerais estava 
positiva. Por este motivo, por ter passado desapercebido, não 
há o que se falar na “pregoeira solicitar documentação comple-
mentar”, uma vez que a seu julgamento, toda a documentação 
estava correta.

Desta forma, transcorreu a sequência normal da sessão, a 
empresa foi habilitada, os documentos originais foram solicita-
dos e a sessão foi oficialmente encerrada.

Ocorre que imediatamente após o encerramento da sessão 
pública, a pregoeira se deu conta de que uma das certidões 
estava positiva, razão pela qual no mesmo momento, às 12:26, 
ou seja, após o encerramento da sessão pública, a pregoeira 
entrou em contato para relatar o ocorrido e, sequencialmente, 
foi recepcionado e-mail contendo nova certidão.

Porém, este fato não foi sanado durante a sessão pública, 
ocasião em que todos os demais licitantes teriam a oportunida-
de de tomar ciência do fato ocorrido, ferindo assim o princípio 
da transparência. Esta administração reconhece que o edital 
fala em saneamento de falhas. Porém, tal saneamento deve ser 
realizado enquanto a sessão ainda é pública, o que não ocorreu, 
por erro único e exclusivo da administração.

Se aceitássemos acolher tal documento após o encerramen-
to da sessão, estaríamos ferindo outro princípio: o da isonomia, 
uma vez que muitas empresas podem ter deixado de participar 
por irregularidade em algum tipo de documento.

Assim sendo, em conformidade com o artigo 41, da Lei 
federal nº 8.666/93, tanto a Administração, como as licitantes, 
estão estritamente vinculadas ao edital, não fazendo qualquer 
sentido que, após estipuladas as regras a serem seguidas, seja 
qual for das partes, se afaste das mesmas.

Por todo o acima exposto fica evidente que a Comissão de 
Licitação não pode descumprir as regras e condições previstas 
no edital e na legislação vigente, em função de atender às 
expectativas do interesse privado. Suas decisões devem se pau-
tar pela isonomia, objetividade e transparência, não benefician-
do ou prejudicando indevidamente qualquer proponente, motivo 
pelo qual propôs a anulação do item 1 da presente licitação, nos 
termos do artigo 49 da Lei 8.666/93.

III – CONCLUSÃO
Esta Administração não privilegia e nem prejudica nenhum 

licitante e não existe nenhuma transgressão jurídica em cumprir 
na íntegra os objetivos de um procedimento licitatório.

Por todo o acima exposto, concluímos que a tese encam-
pada pela recorrente não convence, por falta de base legal para 
sua fundamentação.

É de se dizer, ainda, que o ato administrativo em questão é 
perfeito, válido e eficaz, eis que estribado na legislação que rege 
a matéria, cumprindo todos os princípios da licitação.

A licitação, como se demonstrou, seguiu todos os ditames 
legais e o procedimento previsto pelo edital, exceto na habilita-
ção de empresa com base em certidão com irregularidade, o que 
causou a ilegalidade do ato público. Desta forma, esta Comissão 
de Licitação agiu estritamente dentro de todos os princípios 
constitucionais, como todo agente público deve agir, quando fica 
constatada a irregularidade em sua decisão, devendo, em nome 
da lisura, reformar sua decisão.

Diante do exposto, podemos concluir que todos os atos pra-
ticados pela Comissão foram pautados pela legislação em vigor, 
de modo que proponho o não acolhimento do recurso interposto 
pela empresa INTERMEC (SOUTH AMERICA) LTDA.

Por conseguinte, considerando o disposto no § 4º, do artigo 
109, da Lei federal nº 8.666/93, propomos o encaminhamento 
ao Sr. Chefe de Gabinete da Secretaria do Meio Ambiente.

DESPACHO DO CHEFE DE GABINETE de 13/07/2017
À vista dos elementos que instruem os presentes autos, 

em especial a manifestação da Comissão de Licitação, às folhas 
retro, a qual acolho integralmente, no uso das atribuições a mim 

Valor: R$ 70.393,05 (setenta mil, trezentos e noventa e três 
reais e cinco centavos)

Classificação dos recursos: Natureza de Despesa: 33903796 
UGE 260120, Programa de Trabalho: 18542261857190000, Nota 
de Empenho 2017NR00224.

Data da Assinatura: 07/07/2017.
 EXTRATO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO PU/32/2017/

CPU – SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE – COORDENADORIA 
DE PARQUES URBANOS

Concorrência: 01/2017/CPU
Processo: 4.604/2017
Permissão de Uso n°: PU/32/2017/CPU
Parecer Jurídico: 147/2017
Contratante: Secretaria do Estado do Meio Ambiente – 

Coordenadoria de Parques Urbanos
Contratado: Lapa Brasil Alimentos Ltda.-ME
CNPJ: 07.119.466/0001-50
Objeto: Concessão de permissão de uso qualificado e 

remunerado para exploração de barracas e trailer visando o 
comércio de alimentos, bonés, pequenos artesanatos e souveni-
res, locação de bicicletas, patins e assemelhados, no interior do 
Parque Villa-Lobos.

Vigência: a partir de 29/06/2017
Valor: R$ 196.500,00 (cento e noventa e seis mil e qui-

nhentos reais)
Data da Assinatura: 23/06/2017
 EXTRATO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO PU/14/2017/

CPU – SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE – COORDENADORIA 
DE PARQUES URBANOS

Concorrência: 01/2017/CPU
Processo: 4.605/2017
Permissão de Uso n°: PU/14/2017/CPU
Parecer Jurídico: 147/2017
Contratante: Secretaria do Estado do Meio Ambiente – 

Coordenadoria de Parques Urbanos
Contratado: Ana Claudia Ortuno Sejas 22922306828
CNPJ: 24.901.945/0001-42
Objeto: Concessão de permissão de uso qualificado e 

remunerado para exploração de barracas e trailer visando o 
comércio de alimentos, bonés, pequenos artesanatos e souveni-
res, locação de bicicletas, patins e assemelhados, no interior do 
Parque Villa-Lobos.

Vigência: a partir de 29/06/2017
Valor: R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais)
Data da Assinatura: 28/06/2017
 EXTRATO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO PU/13/2017/

CPU – SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE – COORDENADORIA 
DE PARQUES URBANOS

Concorrência: 01/2017/CPU
Processo: 4.606/2017
Permissão de Uso n°: PU/13/2017/CPU
Parecer Jurídico: 147/2017
Contratante: Secretaria do Estado do Meio Ambiente – 

Coordenadoria de Parques Urbanos
Contratado: Bikego Locação e Manutenção de Bicicletas 

Ltda.
CNPJ: 26.393.675/0001-31
Objeto: Concessão de permissão de uso qualificado e 

remunerado para exploração de barracas e trailer visando o 
comércio de alimentos, bonés, pequenos artesanatos e souveni-
res, locação de bicicletas, patins e assemelhados, no interior do 
Parque Villa-Lobos.

Vigência: a partir de 24/06/2017
Valor: R$ 2.268.519,15 (dois milhões, duzentos e sessenta e 

oito mil, quinhentos e dezenove reais e quinze centavos)
Data da Assinatura: 23/06/2017
 EXTRATO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO PU/24/2017/

CPU – SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE – COORDENADORIA 
DE PARQUES URBANOS

Concorrência: 01/2017/CPU
Processo: 4.607/2017
Permissão de Uso n°: PU/24/2017/CPU
Parecer Jurídico: 147/2017
Contratante: Secretaria do Estado do Meio Ambiente – 

Coordenadoria de Parques Urbanos
Contratado: CD Distribuidora de Alimentos Ltda.
CNPJ: 12.374.436/0001-20
Objeto: Concessão de permissão de uso qualificado e 

remunerado para exploração de barracas e trailer visando o 
comércio de alimentos, bonés, pequenos artesanatos e souveni-
res, locação de bicicletas, patins e assemelhados, no interior do 
Parque Villa-Lobos.

Vigência: a partir de 29/06/2017
Valor: R$ 92.250,00 (noventa e dois mil e duzentos e 

cinquenta reais)
Data da Assinatura: 22/06/2017
 EXTRATO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO PU/22/2017/

CPU – SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE – COORDENADORIA 
DE PARQUES URBANOS

Concorrência: 01/2017/CPU
Processo: 4.608/2017
Permissão de Uso n°: PU/22/2017/CPU
Parecer Jurídico: 147/2017
Contratante: Secretaria do Estado do Meio Ambiente – 

Coordenadoria de Parques Urbanos
Contratado: CMI Comércio de Produtos Alimentícios Ltda.-

-ME
CNPJ: 21.682.243/0001-27
Objeto: Concessão de permissão de uso qualificado e 

remunerado para exploração de barracas e trailer visando o 
comércio de alimentos, bonés, pequenos artesanatos e souveni-
res, locação de bicicletas, patins e assemelhados, no interior do 
Parque Villa-Lobos.

Vigência: a partir de 29/06/2017
Valor: R$ 97.498,35 (noventa e sete mil, quatrocentos e 

noventa e oito reais e trinta e cinco centavos)
Data da Assinatura: 23/06/2017
 Despacho do DSAGC, de 13/07/2017 - Resposta de Recurso
I - SINOPSE
Trata o presente da análise do recurso interposto pela 

empresa INTERMEC (SOUTH AMERICA) LTDA, com fulcro no 
inciso I, § 3º do artigo 109 da Lei 8.666/93, referente ao Pregão 
DSAGC-RP nº 18/2017 – Processo SMA n° 3.938/2017, que tem 
por objeto a constituição de sistema de registro de preços para 
futuras e eventuais aquisições de informática para a SMA e 
órgãos participantes, conforme segue:

1. - DO RECURSO APRESENTADO
A empresa supracitada apresentou seu recurso, tempestiva-

mente, valendo destacar:
• - “apresentar oposição à anulação” do pregão eletrônico 

DSAGC-RP nº 18/2017, cuja intenção de anular foi publicada no 
Diário Oficial do Estado em 04/07/2017.

• - “Que a pregoeira fez constar da ata de habilitação 
que a requerente teria o prazo de 2 dias úteis para entregar os 
documentos para sua habilitação” ;

• - “Que não houve recurso por nenhum interessado 
contra a habilitação da requerente e a sessão foi encerrada e a 
requerente foi declarada vencedora do certame às 12:12:36 do 
mesmo dia 30/06/2017” (g.n.);

• - “...de fato, no dia 30/06/2017, a requerente Honeywell 
enviou a documentação para habilitação através do chat da ses-
são pública do pregão à Il. Pregoeira na qual constava, por um 
lapso, uma Certidão Positiva de Débitos com relação à Fazenda 
Estadual Mineira, datada de 02/05/2017”;

• - “ ...que a Pregoeira poderia inclusive ter solicitado ime-
diatamente a documentação complementar ou esclarecimentos 
à Requerente Honeywell para que sanasse o equívoco, como 
previsto no item 16.7 do Edital”;
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