174 – São Paulo, 122 (207)
foi alterada para: declarado vencedor. No dia 31/10/2012, às
15:21:40 horas, a situação do
lote foi finalizada.
No dia 31/10/2012, às 15:21:40 horas, no lote (1) - Tiopental
sódico - a situação do lote
foi alterada para: adjudicado.
No dia 31/10/2012, às 15:21:40 horas, no lote (1) - Tiopental
sódico - pelo critério de
menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à
empresa CRISTALIA
PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA com o valor
R$ 11.844,00.
No dia 28/09/2012, às 14:30:33 horas, no lote (2) - Propofol
injetável - a situação do lote
foi alterada para: arrematado. No dia 25/10/2012, às
15:40:07 horas, a situação do lote foi
finalizada.
No dia 25/10/2012, às 15:40:07 horas, no lote (2) - Propofol
injetável - a situação do lote
foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração
foi o seguinte: Arrematante
28/09/2012 14:17:58:972 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
FARMACEUTICOS
LTDA R$ 26.000,00
28/09/2012 14:16:33:711 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO
IMPORTACAO E
EXPORTACA R$ 27.900,00
28/09/2012 14:13:42:638 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA R$ 31.999,00
28/09/2012 14:10:54:421 MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 33.000,00
Data-Hora Fornecedor Lance
28/09/2012 14:19:50:166 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA R$ 14.200,00
28/09/2012 14:19:40:416 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
FARMACEUTICOS
LTDA R$ 15.300,00
25/09/2012 11:49:43:507 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO
IMPORTACAO E
EXPORTACA R$ 45.000,00
concedeu desconto.. No dia 31/10/2012, às 15:23:35 horas,
a situação do lote foi finalizada.
No dia 31/10/2012, às 15:23:35 horas, no lote (2) - Propofol
injetável - a situação do lote
foi alterada para: adjudicado.
No dia 31/10/2012, às 15:23:35 horas, no lote (2) - Propofol
injetável - pelo critério de
menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à
empresa DF MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRITO F com o
valor R$ 29.970,00.
No dia 28/09/2012, às 14:31:00 horas, no lote (3) - Cloridrato de lidocaína - a situação do
lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/10/2012, às
08:34:43 horas, a situação do lote
foi finalizada.
No dia 17/10/2012, às 08:34:43 horas, no lote (3) - Cloridrato de lidocaína - a situação do
lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi
o seguinte: O coordenador IZABEL CRISTINA BRUZINGA FORMAGIO - desclassificou o
fornecedor: COMERCIAL
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.. No dia 25/10/2012, às
15:41:02 horas, a situação do
lote foi finalizada.
No dia 25/10/2012, às 15:41:02 horas, no lote (3) - Cloridrato de lidocaína - a situação do
lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia
31/10/2012, às 15:25:11 horas, a situação
do lote foi finalizada.
No dia 31/10/2012, às 15:25:11 horas, no lote (3) - Cloridrato de lidocaína - a situação do
lote foi alterada para: adjudicado.
No dia 31/10/2012, às 15:25:11 horas, no lote (3) - Cloridrato de lidocaína - pelo critério
de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação
à empresa CRISTALIA
PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA com o valor
R$ 15.580,00.
No dia 28/09/2012, às 14:42:57 horas, no lote (4) - Heparina
sódica - a situação do lote
foi alterada para: arrematado. No dia 25/10/2012, às
15:42:51 horas, a situação do lote foi
finalizada.
No dia 25/10/2012, às 15:42:51 horas, no lote (4) - Heparina
sódica - a situação do lote
foi alterada para: declarado vencedor. No dia 31/10/2012, às
15:28:09 horas, a situação do
lote foi finalizada.
No dia 31/10/2012, às 15:28:09 horas, no lote (4) - Heparina
sódica - a situação do lote
foi alterada para: adjudicado.
No dia 31/10/2012, às 15:28:09 horas, no lote (4) - Heparina
sódica - pelo critério de
menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à
empresa CRISTALIA
PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA com o valor
R$ 26.000,00.
No dia 28/09/2012, às 14:43:48 horas, no lote (5) - Citrato
de fentanila - a situação do lote
foi alterada para: arrematado. No dia 17/10/2012, às
08:35:46 horas, a situação do lote foi
finalizada.
No dia 17/10/2012, às 08:35:46 horas, no lote (5) - Citrato
de fentanila - a situação do lote
foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o
seguinte: O coordenador - IZABEL
CRISTINA BRUZINGA FORMAGIO - desclassificou o fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA
RIOCLARENSE LTDA.. No dia 25/10/2012, às 15:43:42 horas,
a situação do lote foi
finalizada.
No dia 25/10/2012, às 15:43:42 horas, no lote (5) - Citrato
de fentanila - a situação do lote
foi alterada para: declarado vencedor. No dia 31/10/2012, às
15:29:37 horas, a situação do
lote foi finalizada.
No dia 31/10/2012, às 15:29:37 horas, no lote (5) - Citrato
de fentanila - a situação do lote
foi alterada para: adjudicado.
No dia 31/10/2012, às 15:29:37 horas, no lote (5) - Citrato
de fentanila - pelo critério de
menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à
empresa CRISTALIA
PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA com o valor
R$ 15.300,00.
No dia 27/09/2012, às 10:01:03 horas, o Pregoeiro da licitação - IZABEL CRISTINA
BRUZINGA FORMAGIO - desclassificou a proposta do fornecedor - DUPATRI
HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA, no
lote (3) - Cloridrato de
lidocaína. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICA
O PRESENTE
FORNECEDOR POIS O REGISTRO APRESENTADO APRESENTA-SE INATIVO JUNTO A
ANVISA.
No dia 17/10/2012, às 08:34:42 horas, o Pregoeiro da licitação - IZABEL CRISTINA
BRUZINGA FORMAGIO - desclassificou o fornecedor COMERCIAL CIRURGICA

Diário Oficial Poder Executivo - Seção I
RIOCLARENSE LTDA, no lote (3) - Cloridrato de lidocaína. O
motivo da desclassificação foi:
Conforme conferencia da area técnica desclassifica o ora
arrematente conforme segue:
- Certificado de boas praticas - não apresentou documento
válido (cópia do certificado
emitido pela ANVISA, pagina da internet ou do Diario Oficial
do certificado não é documento
aceito pela area técnica.
No dia 17/10/2012, às 08:35:46 horas, o Pregoeiro da licitação - IZABEL CRISTINA
BRUZINGA FORMAGIO - desclassificou o fornecedor COMERCIAL CIRURGICA
RIOCLARENSE LTDA, no lote (5) - Citrato de fentanila. O
motivo da desclassificação foi:
Conforme conferencia da area técnica desclassifica o ora
arrematente conforme segue:
- Certificado de boas praticas - não apresentou documento
válido (cópia do certificado
emitido pela ANVISA, pagina da internet ou do Diario Oficial
do certificado não é documento
aceito pela area técnica
- Não apresentou amostra, nem protocolo de renovação
do Registro.
No dia 31/10/2012, o Pregoeiroda Disputa da licitação - IZABEL CRISTINA BRUZINGA
FORMAGIO - cadastrou a seguinte minuta da ata:
Informamos que o Sr. Graciano Nunes de Sousa participou
do presente certame como
equipe de apoio técnica, na conferência da habilitação das
empresas participantes.
Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a
tratar, o Pregoeiro da Disputa
declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações
detalhadas sobre o andamento do processo.
IZABEL CRISTINA BRUZINGA FORMAGIO
Pregoeiro da Disputa
SANDRA JOSEFINA FERRAZ ELLERO GRISI
Autoridade Competente
ROSANGELA ANTONIA BATISTA DE SOUZA
Membro Equipe Apoio
Proponentes:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRITO
F
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
MEIZLER BIOPHARMA S/A
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA USP
Encontra-se aberto no HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, PREGÃO ELETRONICO nº 264/2012
- PROC. 2012.1.3097.62.9, destinado à aquisição de Agulha
hipodérmica, agulha de coleta à vácuo, adaptador universal, e
escalpe. O acolhimento das propostas será de 05/11/2012 às
10:00 horas até 22/11/2012 às 10:00 horas. A data de abertura
das propostas será a partir do dia 22/11/2012 às 10:00 horas e
a realização da sessão do pregão será em 26/11/2012 às 14:00.
As informações estarão disponíveis nos sítios http://www.enegociospublicos.com.br, http://www.usp.br/licitacoes e www.
licitacoes-e.com.br (Banco do Brasil).

INSTITUTO DE ASTRONOMIA,
GEOFÍSICA E CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS
COMUNICADO
PREGÃO 08/2012 – IAG-USP
PROCESSO Nº 2012.1.693.14.0
OBJETO:Prestação de Serviço de Manutenção Preventiva e
Corretiva de Grupo Gerador
Comunicamos que foi ANULADO o Pregão em epígrafe,
conforme Informação da Pregoeira anexa à fl. 76 dos autos. Os
autos encontram-se com vistas franqueadas para consulta dos
eventuais licitantes.
São Paulo em, 30/10/2012.
Tércio Ambrizzi
Diretor

INSTITUTO DE FÍSICA
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO 32/2012
Processo Nº 2012.1.1213.43.5
Interessado: INSTITUTO DE FÍSICA DA USP
OBJETO DA LICITAÇÃO: Aquisição de materiais para escritório
LICITANTE VENCEDORA:
1.HELIO MASSASHI SAITO & CIA LTDA-EPP, pelo melhor
lance para o Lote Único, na importância total de R$ 11.348,00
(Onze Mil, Trezentos e Quarenta e Oito Reais);
2.Adjudicado o valor total de R$ 11.348,00 (Onze Mil, Trezentos e Quarenta e Oito Reais);
Nos termos do Fechamento da Pregoeira, homologo o
julgamento referente ao Pregão Eletrônico nº 32/2012 - IFUSP,
conforme adjudicação da Pregoeira em Ato de 24/10/2012 e
autorizo a despesa.
HOMOLOGAÇÃO
Processo Nº 2012.1.1154.43.9
Interessado: INSTITUTO DE FÍSICA DA USP
OBJETO DA LICITAÇÃO: Aquisição de cadeiras
PREGÃO 30/2012
LICITANTES VENCEDORAS:
1.NATYFLEX COMÉRCIO MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - pelo
melhor lance para o LOTE 01, na importância total de R$
66.400,00 (Sessenta e seis mil e quatrocentos Reais);
2.Adjudicado o valor total de R$ 66.400,00 (Sessenta e seis
mil e quatrocentos Reais);
Nos termos do Fechamento do Pregoeiro, homologo o
julgamento referente ao Pregão Eletrônico nº 30/2012 - IFUSP,
conforme adjudicação do Pregoeiro em Ato de 16/10/2012 e
autorizo a despesa.
São Paulo, 26 de outubro de 2012.
HOMOLOGAÇÃO
Processo Nº 2012.1.1215.43.8
Interessado: INSTITUTO DE FÍSICA DA USP
OBJETO DA LICITAÇÃO: Aquisição de ventiladores
PREGÃO 31/2012
LICITANTES VENCEDORAS:
1.PARALELAS COM. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
LTDA., pelo melhor lance para o ITEM 01, na importância total
de R$ 4.100,00 (Quatro mil e cem Reais);
2.Adjudicado o valor total de R$ 4.100,00 (Quatro mil e
cem Reais);
Nos termos do Fechamento do Pregoeiro, homologo o
julgamento referente ao Pregão Eletrônico nº 31/2012 - IFUSP,
conforme adjudicação do Pregoeiro em Ato de 26/10/2012 e
autorizo a despesa.
São Paulo, 27 de outubro de 2012.
HOMOLOGAÇÃO
Processo Nº 2012.1.1215.43.8
Interessado: INSTITUTO DE FÍSICA DA USP
OBJETO DA LICITAÇÃO: Aquisição de ventiladores
PREGÃO 33/2012
LICITANTES VENCEDORAS:
1.VALKA COM. MAT. PARA CONSTRUÇÃO E SERV. ALVENARIA LTDA-ME., pelo melhor lance para o LOTE 01, na importância
total de R$ 6.900,00 (Seis mil e novecentos Reais);
2.Adjudicado o valor total de R$ 6.900,00 (Seis mil e novecentos Reais);
Nos termos do Fechamento do Pregoeiro, homologo o
julgamento referente ao Pregão Eletrônico nº 33/2012 - IFUSP,

conforme adjudicação do Pregoeiro em Ato de 29/10/2012 e
autorizo a despesa.
São Paulo, 29 de outubro de 2012.
Encontra-se aberta no Instituto de Física da Universidade de
São Paulo-USP, PREGÃO ELETRÔNICO número 35/2012-IFUSP,
destinado aquisição de móveis para escritório, do tipo MENOR
PREÇO.
Início Acolhimento Propostas: 01/11/2012 10h00
Limite Acolhimento Propostas: 21/11/2012 10h00
Abertura Propostas: 21/11/2012 10h00
Sessão Pública: 22/11/2012 14h00
O Edital encontra-se disponível nos sites www.if.usp.br/
licitacao,www.usp.br/licitacao, www.licitacoes-e.com.br.
Extrato de Contrato
Concorrência 01/2012 - IFUSP
Processos: Vol. I 2012.1.506.43.9 – Vol. II 2012.1.862.43.0
Extrato de Contrato nº 81585
Contratante: Instituto de Física da Universidade de São
Paulo
Contratada: Construmag Projetos e Construções Ltda.
Objeto: Construção do edifício bloco de serviços
Valor do contrato: R$ 1.622.326.44 (Hum milhão, seiscentos
e vinte e dois mil, trezentos e vinte e seis reais e quarenta e
quatro centavos)
Data da assinatura: 01/11/2012

INSTITUTO DE MATEMÁTICA E
ESTATÍSTICA
Encontra-se aberto no INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA da UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – USP, o PREGÃO
PRESENCIAL número 12/2012, destinado à serviço de Encadernação de Livros, tipo MENOR PREÇO, POR ITEM.
Haverá vistoria obrigatória para o objeto licitado. A sessão
pública para abertura será na data 22/11/2012 às 10h, na Rua
do Matão, 1010 – Bloco B - Térreo - Anfiteatro Jacy Monteiro - Cidade Universitária, Butantã – São Paulo. A íntegra do
Edital pode ser obtida pelo site http:// www.usp.br/licitacoes. As
informações estarão disponíveis também no site http:// www.enegociospublicos.com.br.

PREFEITURA DO CAMPUS USP DA CAPITAL
PREFEITURA DO CAMPUS USP DA CAPITAL
RETIFICAÇÃO:
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº
52/2012 – PUSP-C
Na publicação do DOE do dia 24/10/2012:
Onde se lê: Processo nº. 2012.1.388.49.5
Leia-se: Processo nº. 2012.1.479.49.0
PREFEITURA DO CAMPUS USP DA CAPITAL
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 51/2012 – PUSP-C
Processo nº. 2012.1.458.49.3
Objeto da Licitação: Aquisição de Mascara e filtro “EPI’S”.
Valor Adjudicado: R$ 13.300,00
Homologo o julgamento referente ao Pregão Eletrônico nº.
51/2012 – PUSP-C
Conforme ato de 11/10/2012, e autorizo a despesa.

PREFEITURA DO CAMPUS USP
DE SÃO CARLOS
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO N.
15/2012-PUSP-SC
A Prefeitura do Campus USP de São Carlos, torna público
aos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, sob n. 15/2012-PUSP-SC do tipo menor preço por
lote, cujo objeto é o fornecimento de pão do tipo francês com
30 gramas cada unidade para os Restaurantes Universitários
do Campus da USP de São Carlos/SP, conforme especificações
e condições constantes do Edital e seus Anexos, cujo envio de
propostas eletrônicas será aceito do dia 01/11/2012 às 9 horas
até o dia 19/11/2012 às 14h30min, estando a sessão de disputa
agendada para o dia 19/11/2012 às 15h30min, sendo o acesso
à sessão por meio da página virtual do Banco do Brasil: www.
licitacoes-e.com.br.
O Edital na íntegra encontrar-se-á disponível a partir do
dia 01/11/2012, além da página do Banco do Brasil, citada
anteriormente, nos seguintes endereços: www.usp.br/licitacoes e
www.e-negociospublicos.com.br
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO N.
16/2012-PUSP-SC
A Prefeitura do Campus USP de São Carlos, torna público
aos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, sob n. 16/2012-PUSP-SC do tipo menor preço por
lote, cujo objeto é o fornecimento de leite pasteurizado integral
UAT para os Restaurantes Universitários do Campus da USP de
São Carlos/SP, conforme especificações e condições constantes
do Edital e seus Anexos, cujo envio de propostas eletrônicas
será aceito do dia 01/11/2012 às 9 horas até o dia 19/11/2012
às 9 horas, estando a sessão de disputa agendada para o dia
19/11/2012 às 10h30min, sendo o acesso à sessão por meio
da página virtual do Banco do Brasil: www.licitacoes-e.com.br.
O Edital na íntegra encontrar-se-á disponível a partir do
dia 01/11/2012, além da página do Banco do Brasil, citada
anteriormente, nos seguintes endereços: www.usp.br/licitacoes e
www.e-negociospublicos.com.br
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO N.
18/2012-PUSP-SC
A Prefeitura do Campus USP de São Carlos, torna público
aos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, sob n. 18/2012-PUSP-SC do tipo menor preço por
lote, cujo objeto é o fornecimento de carnes bovinas (patinho
e miolo da alcatra) para os Restaurantes Universitários do
Campus da USP de São Carlos/SP, conforme especificações e
condições constantes do Edital e seus Anexos, cujo envio de
propostas eletrônicas será aceito do dia 01/11/2012 às 9 horas
até o dia 20/11/2012 às 9 horas, estando a sessão de disputa
agendada para o dia 20/11/2012 às 15h30min, sendo o acesso
à sessão por meio da página virtual do Banco do Brasil: www.
licitacoes-e.com.br.
O Edital na íntegra encontrar-se-á disponível a partir do
dia 01/11/2012, além da página do Banco do Brasil, citada
anteriormente, nos seguintes endereços: www.usp.br/licitacoes e
www.e-negociospublicos.com.br
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO N.
17/2012-PUSP-SC
A Prefeitura do Campus USP de São Carlos, da UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO torna público aos interessados que
realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, sob
n. 17/2012-PUSP-SC do tipo menor preço por lote, cujo objeto
é o fornecimento de carnes suína, bovina, de frango, de peixe
e embutidos para os Restaurantes Universitários, nas áreas 1
e 2 do Campus da USP de São Carlos, conforme especificações
e condições constantes do Edital e seus Anexos, cujo envio de
propostas eletrônicas será aceito do dia 01/11/2012 às 9 horas
até o dia 20/11/2012 às 9 horas, estando a sessão de disputa
agendada para o dia 20/11/2012, às 14h00min, sendo o acesso
à sessão por meio da página virtual do Banco do Brasil: www.
licitacoes-e.com.br.
O Edital na íntegra encontrar-se-á disponível a partir do dia
01/11/2012, além da página do Banco do Brasil, citada anteriormente, nos seguintes endereços: www.usp.br/licitacoes, www.
prefeitura.sc.usp.br e www.e-negociospublicos.com.br
Julgamento de Licitação:
Concorrência n. 04/2012 – PUSP-SC
Processo n. 2012.1.811.52.5
Objeto: Execução da reforma no prédio do Bloco A, da Moradia Estudantil, na área 1 do Campus de São Carlos/SP.
Conforme Julgamento procedido pela Comissão de Licitação da PUSP-SC, as empresas Fragalli Engenharia Ltda. EPP e
Zaccarelli e Zaccarelli Construções Ltda. – EPP, participantes do
certame, foram declaradas habilitadas.

quinta-feira, 1º de novembro de 2012
Em ato contínuo, foram abertos os envelopes propostas
e, após análise foram classificadas as empresas licitantes na
seguinte ordem:
1ª classificada: Zaccarelli e Zaccarelli Construções Ltda. –
EPP, no valor de R$ 289.354,69.
2ª classificada: Fragalli Engenharia Ltda. EPP, no valor de
R$ 303.149,55.
As vistas ao processo estão franqueadas aos interessados.
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO N.
19/2012-PUSP-SC
A Prefeitura do Campus USP de São Carlos, da UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO torna público aos interessados que
realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, sob
n. 19/2012-PUSP-SC do tipo menor preço por lote, cujo objeto
é o fornecimento de diversos tipos de gêneros alimentícios
para consumo nos Restaurantes Universitários, nas áreas 1 e
2 do Campus da USP de São Carlos, conforme especificações
e condições constantes do Edital e seus Anexos, cujo envio de
propostas eletrônicas será aceito do dia 05/11/2012 às 9 horas
até o dia 21/11/2012 às 9 horas, estando a sessão de disputa
agendada para o dia 21/11/2012, às 14h30min, sendo o acesso
à sessão por meio da página virtual do Banco do Brasil: www.
licitacoes-e.com.br.
O Edital na íntegra encontrar-se-á disponível a partir do dia
01/11/2012, além da página do Banco do Brasil, citada anteriormente, nos seguintes endereços: www.usp.br/licitacoes, www.
prefeitura.sc.usp.br e www.e-negociospublicos.com.br
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO N.
22/2012-PUSP-SC
A Prefeitura do Campus USP de São Carlos, da UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO torna público aos interessados que
realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, sob n.
22/2012-PUSP-SC do tipo menor preço por lote, cujo objeto é o
fornecimento de óleo diesel comum para Caldeira do Restaurante Universitário, na área 1 do Campus da USP de São Carlos,
conforme especificações e condições constantes do Edital e
seus Anexos, cujo envio de propostas eletrônicas será aceito
do dia 05/11/2012 às 8 horas até o dia 23/11/2012 às 9 horas,
estando a sessão de disputa agendada para o dia 23/11/2012, às
14h30min, sendo o acesso à sessão por meio da página virtual
do Banco do Brasil: www.licitacoes-e.com.br.
O Edital na íntegra encontrar-se-á disponível a partir do dia
01/11/2012, além da página do Banco do Brasil, citada anteriormente, nos seguintes endereços: www.usp.br/licitacoes, www.
prefeitura.sc.usp.br e www.e-negociospublicos.com.br
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO N.
21/2012-PUSP-SC
A Prefeitura do Campus USP de São Carlos, da UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO torna público aos interessados que
realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, sob n.
21/2012-PUSP-SC do tipo menor preço por lote, cujo objeto é o
fornecimento de sucos concentrados para consumo nos Restaurantes Universitários, nas áreas 1 e 2 do Campus da USP de São
Carlos, conforme especificações e condições constantes do Edital
e seus Anexos, cujo envio de propostas eletrônicas será aceito
do dia 05/11/2012 às 8 horas até o dia 26/11/2012 às 9 horas,
estando a sessão de disputa agendada para o dia 26/11/2012, às
14h30min, sendo o acesso à sessão por meio da página virtual
do Banco do Brasil: www.licitacoes-e.com.br.
O Edital na íntegra encontrar-se-á disponível a partir do dia
01/11/2012, além da página do Banco do Brasil, citada anteriormente, nos seguintes endereços: www.usp.br/licitacoes, www.
prefeitura.sc.usp.br e www.e-negociospublicos.com.br
Encontra-se aberto na Prefeitura do Campus USP de São
Carlos o PREGÃO 20/2012 – PUSP-SC - fornecimento de gás
GLP para consumo nos Restaurantes Universitários, Áreas 1 e 2
do Campus da USP de São Carlos/SP, em conformidade com as
regras e condições constantes no Edital e seus anexos, do tipo
MENOR PREÇO. A realização da sessão será no dia 22.11.2012
às 9 horas, no Prédio da Administração da PUSP-SC - Sala do
Conselho Gestor do Campus – Av. Trabalhador São-carlense, 400
– Centro – São Carlos/SP.
Vistoria obrigatória: 20/11/2012 das 9h30min às 11h30min.
As informações estarão disponíveis nos seguintes sítios:
http://www.usp.br/licitacoes
http://www.prefeitura.sc.usp.br

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
REITORIA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO
UNIVERSITÁRIO
Diretoria Geral de Administração
ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS –
ENVELOPES “B”
CARTA CONVITE DGA Nº 83/2012 - PROCESSO: 03-P07244/2012
OBJETO: Reforma da sala EM 30 do Bloco A, Graduação,
conforme edital de valorização dos espaços de ensino de Graduação de 2011.
Aos trinta dias do mês de outubro do ano de dois mil e
doze, na sala de reuniões da Diretoria de Licitações, situada no
Prédio da Administração da Universidade Estadual de Campinas,
Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, Distrito de Barão Geraldo,
Campinas, Estado de São Paulo, reuniu-se a Comissão Julgadora
de Propostas, sob a presidência do Sr. Cleber Santana Fonseca,
para proceder ao julgamento das propostas apresentadas para
a Carta-Convite em epígrafe. Após avaliar cuidadosamente a
proposta, decidiu a Comissão:
Classificar as empresas: 1. BPS MANUTENÇÃO ELÉTRICA
LTDA. ME, por estar de acordo com o edital e seus anexos.
Propor a Homologação/Adjudicação:
Da licitação à empresa BPS MANUTENÇÃO ELÉTRICA
LTDA. ME. pelo critério de menor preço global e por ser a única
licitante classificada e por atender as necessidades da unidade
interessada.
Não há que se falar em prazo recursal, posto que ilógico a
única empresa participante desta fase recorrer da sua própria
classificação, podendo o certame prosseguir com a homologação/adjudicação.
Resposta ao Questionamento do PP DGA 353/2012
Objeto: Prestação de serviços de execução de cabeamento
de fibra-óptica, com fornecimento de materiais, nas dependências da Faculdade de Engenharia Química - FEQ.
Com relação aos questionamentos enviados por empresas
licitantes, foram elaboradas as seguintes respostas:
Pergunta 1: No Anexo I Instalação de conectores M8V RJ45
fêmea CAT6 para terminação do cabeamento nas áreas de trabalhos. Pedimos seu esclarecimento quanto a menção do termo
“M8V”.Esta termo refere-se a alguma marca especifica de cabo?
Resposta 1: A nomenclatura “M8V” se refere a um conector
M8V, que significa Módulo de 8 Vias, e não um código de uma
marca específica, devendo assim ser utilizados conectores RJ45
Fêmea (M8V) que atendam a descrição contida no Anexo I do
Edital.
Campinas, 31 de outubro de 2012.
ADENDO II
PREGÃO ELETRÔNICO DGA 310/2012
PROCESSO 28-P-21458/2012
OFERTA DE COMPRA BEC/SP 102201100592012OC00819
OBJETO: Aquisição de Carteira Universitária Monobloco
A Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP comunica a todos os interessados que promoveu as seguintes alterações
no Edital:
1) - No item 01 (único) do Anexo I do Edital, foram incluídas
as seguintes informações:
“Descrição complementar: a prancheta deverá ser na cor
branca; a estrutura da carteira deverá ser na cor cinza; do total
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