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tação Simplificada do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (“Lucro 
Presumido” ou “microempresa”).

CC – Lei n° 10.406 de 10 de Janeiro de 2002
Institui o Código Civil.
Art. 970. A lei assegurará tratamento favorecido, diferenciado 

e simplificado ao empresário rural e ao pequeno empresário, 
quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes.

A legislação atual estipula que não existe a obrigatoriedade 
de elaboração de contabilidade para as empresas individuais que 
possuam uma receita bruta anual de até R$ 60.000,00 (sessenta 
mil reais), e que estejam enquadradas como MEI – Microempre-
endedor Individual, registradas sob a égide da Lei Complementar 
128/2008.

Tais empresas não estão obrigadas a possuir os Livros Razão 
e Diário com balanço e contabilidade propriamente dita. Esse 
entendimento é baseado no Código Civil, Lei 10.406/2002 – arti-
go 1.179, § 2° e artigo 970, bem como nos artigos 68 e 18-A § 
1°, da Lei Complementar 123/2006 – Estatuto Nacional da Micro 
Empresa e Empresa de Pequeno Porte.

A Omissão Contida no Edital da Licitação
Importa ainda apontar sobre a inexistência de qualquer men-

ção à suposta obrigação das Meis licitantes deterem Patrimônio 
Líquido até a data de 31 de dezembro de 2014 e, desta forma, 
apresentarem Balanço Patrimonial.

Especificamente quanto ao momento da comprovação da 
capacidade econômico-financeira que deverá ser detida pela 
RECORRENTE, a simples leitura do que se encontra regulado na 
vigente Lei Complementar 123/2006. será suficiente para sanar 
qualquer dúvida quanto ao equívoco efetivamente cometido por 
essa respeitável Comissão Especial de Licitação.

Caso este presente recurso seja deferido e, caso venha ser a 
empresa Apparecida Antonio Soares de Souza- Mei vencedora do 
certame, a saúde financeira poderá ser comprovada pelo SCORE e 
bom relacionamento com Instituições Financeiras.

Se vencedora, será imediatamente transformada em ME, 
passando assim a possuir Balanço Patrimonial.

Quanto a menção ao erro de digitação na Declaração de 
Saúde e Segurança do trabalho, deve se considerar que:

1.1 A presente Concorrência é do tipo “maior lance ou 
oferta”, nos termos do Artigo 45, inciso IV da Lei 8666/93 e suas 
alterações posteriores, constituindo-se de 02 (duas) fases, sendo 
a 1ª, relativa à habilitação e a 2ª, relativa à proposta comercial.

O Direito
No que se refere aos ensinamentos doutrinários decorrentes 

das disposições contidas na vigente Lei 8.666/93, ao tratar da 
questão inerente à discricionariedade detida pela Administração 
Pública quando da adoção dos regramentos regedores do proces-
so concorrencial, trazemos à análise dessa respeitável Comissão 
Especial de Licitação a inatacável lição abaixo transcrita:

“É na determinação do conteúdo jurídico da isonomia, no 
dia-a-dia das licitações e contratações públicas, que surgirão as 
questões que o art. 3° ajudará a resolver. Ilustre-se com a apli-
cação do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, 
também explicitado no art. 3°. Suponha-se que edital de licitação 
venha a estabelecer requisito que se revele discriminatório, de 
molde a impossibilitar a participação no certame da empresa que 
o desatenda, inobstante tal requisito não se mostrar essencial, 
seja para habilitar-se o licitante ou para a testar a exequibilidade 
de sua proposta. Em outras palavras, entre o requisito do edital e 
as finalidades da licitação a que se refere não se vê nexo causal. 
Resulta claro que a presença do discrímen no ato convocatório 
almeja afastar da competição certa, ou certas, empresa, bene-
ficiando outra, ou outras. Nessas circunstancias, o edital há de 
ser desconsiderado quanto àquele requisito, porque o princípio 
da vinculação ao instrumento convocatório não derroga o da 
isonomia, devendo, antes, a ele subordinar-se.

“A igualdade de todos perante a lei ocupava, nos textos 
constitucionais brasileiros anteriores, posição de permeio aos 
demais direitos individuais. A Carta de 1988 alterou lhe a topo-
grafia, inserindo-a na cabeça do artigo em que arrola os direitos 
fundamentais. A mudança, como fazer ver Celso Ribeiro Bastos: 
“é prenhe de significação... Na verdade, a sua função é a de um 
verdadeiro princípio a informar e a condicionar todo o restante 
do direito... A igualdade não assegura nenhuma situação jurídica 
específica, mas garante o indivíduo contra toda má utilização que 
possa se feita da ordem jurídica. A igualdade é, portanto, o mais 
vasto dos princípios constitucionais, não se vendo recanto onde 
ela não seja impositiva”.

“Posta nestes devidos termos, a isonomia prescindiria de 
menção expressa para impor-se às licitações e contratações 
públicas. Mas andou bem o legislador ao incluí-la em disposição 
enunciadora dos princípios básicos da licitação, como que a 
advertir administradores e licitantes de que aqueles princípios há 
de ser aplicados em harmonia com o da igualdade.

Requerimento
O que a licitante inabilitada REQUER é o mesmo gozo e 

privilégio para se habilitar e continuar no certame, assim como 
foi com a licitante Dentinhos Bar Ltda.

Assim é que se REQUER a essa respeitável Comissão Especial 
de Licitação que se digne de rever a reformar a decisão exarada, 
mais precisamente que julgou como inabilitada no presente 
certame a empresa APPARECIDA ANTONIO SOARES DE SOUZA – 
MEI, visto que a HABILITAÇÃO da mesma é imprescindível para 
a validade do presente procedimento público concorrencial, vez 
que, conforme fartamente demonstrado, cumpriu dita licitante 
absolutamente todas as exigências reguladas no referido instru-
mento convocatório.

Não sendo acatado o pedido acima formulado, REQUER que 
se digne V. Exa. de fazer remessa do presente recurso à autoridade 
que lhe for imediatamente superior, a fim de que a mesma o apre-
cie, como de direito. PEDE sejam intimadas as demais licitantes 
para, querendo, impugnarem o presente recurso administrativo.

Não sendo acatado a presente medida recursal, REQUER 
sejam extraídas peças de todo o processo licitatório, remetendo-
as ao ilustre Representante da Procuradoria da República respon-
sável pela análise das irregularidades decorrentes das contrata-
ções públicas com o fim de apurar possíveis irregularidades na 
prática dos atos administrativos na condução do referido certame.

Não sendo acatado a presente medida recursal, REQUER que 
sejam extraídas peças de todo o processo licitatório, remetendo-
as ao ilustre Representante da Controladoria Geral da União 
responsável pela análise das contratações celebradas pela Procu-
radoria da República no Estado de São Paulo, com o fim de apurar 
possíveis irregularidades na prática dos atos administrativos na 
condução do referido certame.

Não sendo acatado a presente medida recursal, REQUER 
que sejam extraídas peças de todo o processo licitatório, reme-
tendo-as ao Egrério Tribunal de Contas da União, bem como, ao 
Ministério Público de Contas da União, com o fim de se apurar a 
necessidade de instauração de uma Tomada de Contas Especiais 
quanto ao objeto licitado.

Nestes termos,
Pede e Espera Deferimento
São Paulo, 13 de outubro de 2015
APPARECIDA ANTONIO SOARES DE SOUZA – MEI
Recorrente”
O documento original digitalizado foi encaminhado aos 

demais licitantes, via e-mail.
Artigo 109 § 3º da Lei Federal 8.666/93: Interposto, o recurso 

será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo 
no prazo de 5(cinco) dias úteis.

Os autos permanecem com vista franqueada aos interes-
sados.

Leonice Maria Silva de Farias
Presidente da Comissão de Licitações

 FACULDADE DE MEDICINA
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE MEDICINA
ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA
Pregão para Registro de Preços nº 31/2014 - FM
Extrato de Contrato nº 97/2015 - FM
Processo nº: 2014.1.1618.5.4
Contratante: Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo.

questionado ao representante da Empresa Dentinhos Bar Ltda, 
sobre os originais dos documentos de Atestado de Desempenho 
Anterior e o Registro Junto ao Conselho Regional de Nutrição e 
o mesmo alegou que tinha esquecido em sua residência. Durante 
o processo licitatório o mesmo aproveitou o tempo que ainda 
decorreria e pediu para uma segunda pessoa (esposa) buscar os 
documentos e os mesmos foram aceitos pela comissão especial 
de licitação, sob a alegação de que estava dentro do período de 
conferência.

2.5. Serão inabilitadas as empresas que apresentarem em 
desacordo os documentos necessários à habilitação. No caso, seus 
envelopes de nº 02 permanecerão fechados, ficando à disposição 
para retirada, num prazo de até 30 (trinta) dias, no endereço 
inicialmente citado neste edital.

"Art. 365 Fazem a mesma prova que os originais:
(.. )
lll - as reproduções dos documentos públicos, desde que 

autenticadas por oficial público ou conferidas em cartório, com os 
respectivos originais." (grifamos)

As "cópias" ou "reproduções fotográficas" sem a autenti-
cação, mais chamadas de "cópias simples", não geram efeitos 
legais para os procedimentos licitatórios, tendo em vista que as 
reproduções fotográficas não autenticadas não constituem docu-
mentos (STF, RTJ 108/156; STJ, RHC 3.446, DJU 30.5.94, p. 13493, 
in RBCCr 7/213; TJSP, RT 746/568). Com efeito, o art. 32, caput, da 
Lei Federal no 8.666/93, determinou que "os documentos neces-
sários à habilitação poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente 
ou por servidor da Administração, ...".

Da mesma sorte, resta claro que, para fins de habilitação, não 
serão aceitas as "cópias simples" ou "reproduções fotográficas" 
sem autenticação.

O Equívoco Cometido pela Comissão Especial de Licitação
Através da leitura da Ata de Reunião realizada na data de 9 

de outubro de 2015 por essa Comissão Especial de Licitação, ao 
proceder-se com o registro da decisão que inabilitou a RECOR-
RENTE, assim se posicionou esse respeitável colegiado:

ATA DE ABERTURA DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015-FFLCH
PROCESSO Nº 2014.1.2837.8.6
ENVELOPE Nº 1 – HABILITAÇÃO
DATA DE ABERTURA DO ENVELOPE Nº 01: 09/10/2015 às 

10:10 horas
Aos nove dias do mês de outubro de dois mil e quinze, às dez 

horas e dez minutos, na sala 141 do prédio da Administração da 
FFLCH, deu inicio à sessão de abertura do envelope 01 – habili-
tação, referente à Concorrência acima numerada, cuja qual, trata 
de concessão de uso de espaço para exploração de serviço de 
lanchonete/restaurante de propriedade da Universidade de São 
Paulo, localizada no campus “Armando de Salles Oliveira”, em 
São Paulo, com área total de 305,83 m2, nas dependências dos 
prédios de História e Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras 
e Ciências Humanas da USP. Para a presente licitação, foi emitido 
o Edital da Concorrência 01/2015, sendo que o aviso de licitação 
foi publicado, conforme preconiza a legislação. Entregaram os 
envelopes de habilitação e proposta as empresas, Soares & 
Soares Alimentação Ltda EPP, representada por Samara Pereira 
dos Santos Soares, Dentinho’s Bar Ltda ME, representada por 
Gilmar Brasilino, Lanchonete Rainha das Saladas, representada 
por Renato Pires Savignano, Apparecida Antônio Soares de Souza 
ME, representada por Apparecida Antônio Soares de Souza e 
Marella’s Comercio de Alimentos Ltda EPP, sem representante. 
Abriu-se a sessão publica, credenciando-se as empresas partici-
pantes. Na sequência os envelopes de habilitação foram abertos 
e a Comissão procedeu á análise da documentação. Com base 
no item 2.7 do Edital, esta comissão procedeu a autenticação 
dos documentos apresentados em cópia simples, solicitando aos 
representantes seus originais. A empresa Dentinho’s Bar Ltda 
não possuía o original do Atestado de Desempenho Anterior e o 
Registro Junto ao Conselho Regional de Nutrição, no momento 
da solicitação e durante a sessão pediu para uma terceira pessoa 
buscar os originais, que os entregou no decorrer da analise da 
documentação, motivo pelo qual foi aceito pela Comissão. Após 
análise da documentação e antes da divulgação do resultado, 
todos os documentos foram repassados aos representantes das 
empresas para conferência, análise e rubrica. A presidente da 
Comissão deu a palavra aos representantes para que pudessem 
indicar apontamentos para constar em ata, porém, ninguém se 
manifestou. A presidente declarou que as empresas Soares & 
Soares Alimentação Ltda EPP, Marella’s Comercio de Alimentos 
Ltda EPP, Lanchonete Rainha das Saladas Ltda ME, Dentinho’s Bar 
Ltda ME estavam com toda documentação correta e foram habi-
litadas. A empresa Apparecida Antonio Soares de Souza MEI, foi 
inabilitada por descumprir o item 2.1.3.1, pois apresentou Livro 
Caixa com assinatura datada de 2011 e não o Balanço Patrimo-
nial ou Diário Geral e na Declaração de Atendimento às Normas 
Relativas à Saúde e Segurança no Trabalho a empresa aparece 
como “vencedora” e não “interessada em participar”. Fica aberto 
o prazo recursal de cinco dias úteis a partir da publicação. Nada 
mais havendo a relatar, foi lavrada e assinada a presente ata.

Leonice Maria Silva de Farias
Presidente da Comissão Especial de Licitações
Ismaerino de Castro Júnior
Membro da Comissão Especial de Licitações
Fernanda de Oliveira Smaniotto Bispo
Membro da Comissão Especial de Licitações
João Carlos da Silva
Membro da Comissão Especial de Licitações
Samara Pereira dos Santos Soares
Representante da Empresa Soares & Soares Alimentação 

Ltda EPP
Apparecida Antonio Soares de Souza
Representante da Empresa Apparecida Antonio Soares de 

Souza MEI
Gilmar Brasilino
Representante da Empresa Dentinho’s Bar Ltda ME
Renato Pires Savignano
Representante da Empresa Lanchonete a Rainha das Saladas 

Ltda ME
Obs.: A representante da Empresa inabilitada nesse certame 

Apparecida Antonio Soares de Souza- Mei não assinou a presente 
ata, por não concordar com A INABILITAÇÃO.

Todos os documentos que exigem assinaturas não podem 
deixar de serem assinados, pois assim não ocorrendo, tornam-se 
nulos, colocando sob suspeita o procedimento licitatório, nota-
damente contratos, pareceres, atas de reunião e relatórios da 
Comissão de Licitação, bem como aqueles que exigem assinaturas 
da autoridade competente.

Alguns exemplos de omissão de fatos mais comuns, na 
realização de processos licitatórios e que deixam de ser relatados 
na Ata de Reunião: documentos de regularidade fiscal vencidos, 
propostas sem assinaturas, falta de algum documento exigido no 
edital e não menção da interposição de recursos efetuado por 
uma empresa que se sentiu prejudicada durante o andamento 
da licitação.

Estes tipos de erros podem demonstrar que não houve a 
transparência necessária, pois jamais devem ser omitidos fatos 
importantes acontecidos durante o andamento da licitação. Por-
tanto, as Atas e Relatórios da Comissão, devem estar completos e 
com o relato fiel de todos os acontecimentos ocorridos no pleito 
licitatório.

http://jus.com.br/artigos/25934/cuidados-imprescindiveis-na-
licitacao-de-modo-a-nao-comprometer-a-administracao-publica

2.1.3 Quanto à qualificação econômico-financeira:
2.1.3.1 Apresentação de publicação do último balanço 

patrimonial incluindo a documentação do resultado do exercício. 
Não sendo a licitante obrigada a publicar seu balanço, deverá 
apresentar cópia legível de página do DIÁRIO GERAL, onde 
tenha sido transcrito o balanço patrimonial, ATIVO/PASSIVO, e 
a demonstração do resultado do exercício. Estes documentos 
deverão conter as assinaturas dos sócios, do contador respon-
sável, com os respectivos termos de abertura e encerramento, 
registrados no Registro Público das Empresas Mercantis (Junta 
Comercial) ou Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Esta 
exigência também se aplica às licitantes que optam pela Tribu-

 ESCOLA POLITÉCNICA
 Escola Politécnica
Contrato nº 12/2014
1º Termo de Aditamento
Contratante: Universidade de São Paulo (Escola Politécnica)
Contratada: Elevadores Atlas Shindler CNPJ nº 

00.028.986/0146-72
Objeto: com base no artigo 57, Inciso II da Lei Federal 

8.666/93, objetivando prorrogar o ajuste por mais um período de 
12 (doze) meses a contar de 06/10/2015.

Data da Assinatura: 02/10/2015
Processo: 2014.1.1263.3.5
Modalidade: Inexigibilidade
Número: 02/2014
Extrato de Aditamento
Escola Politécnica
Contrato nº 16/2014
1º Termo de Aditamento
Contratante: Universidade de São Paulo (Escola Politécnica)
Contratada: Elevadores Atlas Shindler CNPJ nº 

00.028.986/0146-72
Objeto: com base no artigo 57, Inciso II da Lei Federal 

8.666/93, objetivando prorrogar o ajuste por mais um período de 
12 (doze) meses a contar de 06/10/2015.

Data da Assinatura: 02/10/2015
Processo: 2014.1.1263.3.5
Modalidade: Inexigibilidade
Número: 02/2014
Extrato de Aditamento
 AVISO DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberta na Escola Politécnica da USP a licitação:
Pregão Eletrônico nº 141/2015 - EP
Processo nº 2015.1.2005.3.0
Oferta de Compra nº 102103100582015OC00128
Objeto: Aquisição de ferragens e ferramentas, conforme 

condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.
Data início para acolhimento das propostas eletrônicas:
15/10/2015 às 08h
Data e local da Sessão Pública de Processamento do Pregão:
29/10/2015 às 09h00 no endereço eletrônico: www.bec.

sp.gov.br.
O edital completo encontra-se disponível nos sites: www.usp.

br/licitacoes e www.imprensaoficial.com.br. 
 Escola Politécnica da USP
Serviço de Materiais
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 131/2015 – EP
Processo nº: 2015.1.1743.3.8
Objeto: aquisição de ponto de acesso remoto
Licitante Vencedor: Binário Distribuidora de Equipamentos 

Eletrônicos Ltda.;
Valor total adjudicado: R$ 86.500,00.
Despacho do Diretor da Escola Politécnica da USP, de 

14/10/2015.
Homologo o procedimento licitatório, conforme adjudicação 

do pregoeiro em ato de 14/10/2015 e autorizo a respectiva 
despesa.

 FACULDADE DE ARQUITETURA E 
URBANISMO
 Homologação de Licitação
Pregão 17/2015 - FAU
Processo: 2015.1.1019.16.0
Objeto: contratação de serviços para “Confecção de Impres-

sos”
Lote dos Itens 01; 02; 03 e 04:
Vencedora: GBF WindGraf Gráfica e Editora Ltda.. CNPJ: 

01.471.497/0001-99
Valor: R$ 44.900,00
Despacho do Vice-Diretor: Homologo o julgamento referente 

ao Pregão 17/2015 – FAU conforme adjudicação do pregoeiro 
em 18/09/2015.

 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E 
CIÊNCIAS HUMANAS
 SERVIÇO DE COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO BEC Nº 

65/2015 - FFLCH
PROCESSO Nº 2015.1.3722.8.9
OFERTA DE COMPRA Nº: 102108100582015OC00107
A FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 

da UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO torna público aos interessados 
que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, 
sob nº 65/2015 – FFLCH, do tipo MENOR PREÇO, cujo objeto é a 
aquisição de MICROCOMPUTADORES, conforme especificações e 
condições constantes do edital e seus anexos.

Data do início do prazo para envio da proposta eletrônica: 
16/10/2015.

Data e hora da abertura da sessão pública: 29/10/2015 às 
10:00 horas.

A realização da sessão será por meio da página virtual da 
"Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São 
Paulo - Sistema BEC/SP": www.bec.sp.gov.br. O edital encontra-se 
disponível nos sites: www.financeiro.fflch.usp.br/compras, www.
usp.br/licitacoes e www.imprensaoficial.com.br.

 CONCORRÊNCIA Nº 01/2015-FFLCH
PROCESSO: 2014.1.2837.8.6 e volumes
OBJETO: - Concessão de uso de espaço para exploração 

de serviço de lanchonete/restaurante de propriedade da Uni-
versidade de São Paulo, localizada no campus “Armando de 
Salles Oliveira”, em São Paulo, com área total de 305,83 m2, nas 
dependências dos prédios de História e Geografia da Faculdade 
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP.

ASSUNTO: - RECURSO IMPETRADO PELA EMPRESA APPARE-
CIDA ANTONIO DE CAMARGO - 259.963.588-83

Transcrevemos na íntegra o recurso protocolado no Serviço 
de Expediente da FFLCH/USP, em 13/10/2015:

“Elma Sra.
Leonice Maria Silva de Farias
Presidente da Comissão Especial de Licitação
Com Referência ao Processo Nº. 2014.1.2837.8.6
Promovido sob a Modalidade de Concorrência de nº 01/2015
A EMPRESA APPARECIDA ANTONIO DE CAMARGO - 

259.963.588-83, Micro empreendedor lndividual, regularmente 
inscrita no CNPJ/MF sob o no 19.817.403/0001-56, com sede à 
Avenida Cândido Portinari, 1100 - Vila Jaguara, CEP: 05114-001, 
São Paulo, SP, de acordo com as determinações contidas na 
Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, mais precisamente o artigo 
109, inciso l, alínea “a)" demais dispositivos legais pertinentes 
à matéria, vem, perante V. Exa., interpor o presente RECURSO 
ADMINISTRATIVO contra a equivocada decisão proferida por essa 
respeitável Comissão Especial de Licitação que a julgou como 
inabilitada no presente certame, tudo conforme adiante segue, 
rogando, desde já, seja a presente dirigida à autoridade que lhe 
for imediatamente superior, caso V. Exa. não se convença das 
razões abaixo formuladas e, "spont propria", não proceda com 
a reforma da decisão ora atacada, decidindo, por consequência, 
pela habilitação da signatária.

Tempestividade
É o presente Recurso Administrativo plenamente tempestivo, 

uma vez que a intimação para da Decisão Administrativa ora ata-
cada se deu aos 9 (nove) dias do mês de outubro de 2015. Sendo 
o prazo legal para a apresentação da presente medida recursal 
de 05 (cinco) dias úteis, são as razões ora formuladas plenamente 
tempestivas, uma vez que o termo final do prazo recursal na 
esfera administrativa apenas se dará em data de 17 de outubro 
do ano em curso, razão pela qual deve essa respeitável Comissão 
Especial de Licitação conhecer e julgar a presente medida.

O Motivo do Recurso.
O presente recurso é interposto em decorrência de haver 

essa Comissão Especial de Licitação, ao julgar inabilitada a sig-
natária do certame supra especificado, pois em dado momento, 
após o inicio da conferência da documentação de habilitação, foi 

VALOR ADJUDICADO: R$ 929.999,94
DESPACHO DO VICE-REITOR DE 14.10.2015 POR DELE-

GAÇÃO DO MAGNÍFICO REITOR CONFORME ARTIGO 42 DO 
ESTATUTO DA USP.

HOMOLOGO o procedimento licitatório referente ao Pregão 
Presencial Nº 10/2015 – RUSP, ADJUDICO o objeto do certame em 
favor da empresa INFORMÓBILE INDÚSTRIA E COM. DE MÓVEIS 
LTDA. e autorizo a despesa.

 SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 033/2015
PROCESSO Nº 2015.1.1002.35.6
OBJETO: CARNES DE FRANGO
ITENS 01 e 05 para a empresa PERFIL JD COMERCIO DE 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI - EPP., no valor total de R$ 
64.300,00.

ITENS 02, 04, 06 e 07 para a empresa AGRICOLA JANDELLE 
S/A., no valor total de R$ 134.845,00.

ITEM 03 para a empresa JGZANA ALIMENTOS LTDA. , no 
valor total de R$ 79.500,00.

ITEM 08 para a empresa SILVANA APARECIDO PRELA EPP, no 
valor total de R$ 3.900,00.

DESPACHO DO SUPERINTENDENTE DE 14/10/2015
Homologo o procedimento licitatório referente ao Pregão 

033/2015 – SAS conforme Ato do Pregoeiro em 08/10/2015 e 
autorizo a despesa.

 SUPERINTENDÊNCIA DO ESPAÇO FÍSICO 
DA USP
 Julgamento de Licitação
TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2015 – Execução do remanes-

cente das obras do Prédio do Grupo Gerador de Ressonância 
Magnética – CIERMag – 1ª Etapa, do Instituto de Física de São 
Carlos da USP. Processo 15.1.374.82.9. A Comissão Julgadora 
CLASSIFICA em 1º lugar a firma CONSTRUTORA HABCON LTDA. 
– EPP por ter atendido as exigências do edital e ter apresentado 
proposta de menor preço global entre as demais concorrentes, 
classificadas na seguinte ordem: FRAGALLI ENGENHARIA LTDA. – 
EPP – 2º lugar; G&A CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. – EPP – 3º lugar; 
e AB CONSTRUÇÕES LTDA. – EPP – 4º lugar.

Fica designada a data de 26.10.2015, às 14h30 na SEF, 
para a abertura do envelope nº 02 (habilitação), caso não haja 
interposição de recurso.

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E 
HUMANIDADES
 COMUNICADO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 28/2015
PROCESSO: 2015.1.1029.86.6
Objeto: Microcomputadores “all in one”
A Escola de Artes Ciências e Humanidades da Universidade 

de São Paulo comunica aos interessados que a data fixada para 
realização da sessão pública de processamento do pregão em 
referência fica SUSPENSA para revisão nas especificações do 
objeto licitado, a partir de revisões realizadas pelos requisitantes 
dos materiais desta licitação.

Oportunamente será publicado no Diário Oficial, comuni-
cado com nova data, para a sessão pública de processamento 
do pregão.

 ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES
 SEÇÃO DE COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO BEC Nº 

23/2015-ECA
PROCESSO Nº 2015.1.1374.27.0
OFERTA DE COMPRA Nº: 102123100582015OC00043
A Escola de Comunicações e Artes da UNIVERSIDADE DE SÃO 

PAULO – através da Seção de Compras, torna público aos interes-
sados que realizará licitação na modalidade: PREGÃO ELETRÔ-
NICO sob nº. 23/2015-ECA, do tipo MENOR PREÇO, tendo como 
objetivo a aquisição de água mineral, conforme especificações e 
condições constantes do edital e seus anexos. Data do início do 
prazo para envio da proposta eletrônica: 16.10.2015. Data e hora 
da abertura da Sessão Pública: dia 30.10.2015 às 09:00 horas. A 
realização da sessão será por meio da página virtual da "Bolsa 
Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo - Siste-
ma BEC/SP": www.bec.sp.gov.br. O edital encontra-se disponível 
nos sites: www.imprensaoficial.com.br, opção: e-negociospublicos 
e www.usp.br/licitacoes.

 SEÇÃO DE COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO BEC Nº 

24/2015-ECA
PROCESSO Nº 2015.1.1378.27.5
OFERTA DE COMPRA Nº: 102123100582015OC00044
A Escola de Comunicações e Artes da UNIVERSIDADE DE 

SÃO PAULO – através da Seção de Compras, torna público aos 
interessados que realizará licitação na modalidade: PREGÃO 
ELETRÔNICO sob nº. 24/2015-ECA, do tipo MENOR PREÇO, tendo 
como objetivo a aquisição de notebook, conforme especificações 
e condições constantes do edital e seus anexos. Data do início do 
prazo para envio da proposta eletrônica: 16.10.2015. Data e hora 
da abertura da Sessão Pública: dia 04.11.2015 às 09:00 horas. A 
realização da sessão será por meio da página virtual da "Bolsa 
Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo - Siste-
ma BEC/SP": www.bec.sp.gov.br. O edital encontra-se disponível 
nos sites: www.imprensaoficial.com.br, opção: e-negociospublicos 
e www.usp.br/licitacoes.

 ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA
 PROCESSO Nº 2015.1.1414.88.3
PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 28/15-EEL
OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços 

de manutenção corretiva em trator.
EXTRATO DE JULGAMENTO
Trabalhos desenvolvidos nos termos da Lei Federal 10.520/02, 

Decreto Estadual 47.297/02, e Resolução CEGP-10/02.
Sessão Pública realizada em 14/10/2015 às 09h00.
Empresa Licitante: MÁRCIO THIMÓTEO ZANIN – ME.
Após negociação de preços, deu-se como proposta aceitável 

da empresa MÁRCIO THIMÓTEO ZANIN – ME com o valor total 
do item de R$ 7.000,00.

A empresa apresentou os documentos em conformidade com 
o edital, sendo habilitada e declarada vencedora.

Não havendo a manifestação de interposição de recursos, 
o objeto foi adjudicado em ato continuo à respectiva empresa 
vencedora.

Pregoeiro: Hélio do Carmo Costa
Equipe de Apoio: Douglas Mendes Barbosa, Gabriel Luz 

Nunes Júnior e João Donizete Ferreira.

 ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
 Encontra-se aberto na UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, por 

intermédio da ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS, o 
PREGÃO ELETRÔNICO nº 043/2015-EESC, destinado à aquisição 
de materiais elétricos para a Escola de Engenharia de São Car-
los/USP, do tipo MENOR PREÇO. O acolhimento das propostas 
eletrônicas acontecerá a partir do dia 15/10/2015, estando o 
encerramento e a abertura agendados para o dia 29/10/2015, 
às 09h00min. O acesso à sessão por meio da página virtual 
do Sistema BEC/SP – www.bec.sp.gov.br. Oferta de Compra: 
102117100582015OC00041. O Edital na íntegra encontra-se 
disponível na página do Sistema BEC/SP, bem como nos sites: 
www.usp.br/licitacoes, www.e-negociospublicos.com.br e www.
eesc.usp.br.


