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e subscrição de serviços da tecnologia MICROSOFT, conforme especificações 
constantes do Termo de Referência que integra este edital como Anexo I. Co-
municamos a reti-ratificação da seguinte resposta registrada na BEC: 1) Pedido 
de Esclarecimento efetuado no dia 06/11/2020 às 16h53m34, LANLINK SOLU-
ÇÕES, pergunta 2: PERGUNTA 2: 2- SOBRE OS CRÉDITOS NÃO UTILIZADOS 
DO (AMC) No Termo de Referência em “1.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
E QUANTIDADES” é dito conforme abaixo: “r) Quando a vigência de um TC 
(Termos de Compra) contratado com base no SKU 6QK- 00001 estiver próxima 
do seu término os eventuais saldos remanescentes de cada uma das compras 
realizadas, sejam do tipo “Pré-Pago” ou “Up-front” serão considerados como 
“Créditos à disposição” ou vouchers para uso da Prodesp no ambiente Micro-
soft Azure pelo prazo de até 36 meses.” Informamos que conforme condição 
aprovada pelo fabricante para o processo da PRODESP, esses créditos rema-
nescentes só poderão ser adquiridos/resgatados para Instâncias Reservadas 
as quais poderão ter duração de 12 ou 36 meses. Dito isso, em atendimento 
ao Item r), entendemos que conforme condição aprovada pelo fabricante, os 
eventuais saldos remanescentes das compras realizadas com base na “SKU 
6QK-00001” serão disponibilizados único e exclusivamente por meio de Instân-
cias Reservadas. Está correto nosso entendimento? Caso contrário, solicitamos 
a gentileza de maiores esclarecimentos. RESPOSTA: Valores adquiridos através 
do TC e não utilizados, poderão ter o saldo devolvido ao contrato de operacio-
nalização. O saldo remanescente da compra realizada no tipo “Pré-Pago” será 
considerado como “reserva de instancia” pelo prazo de até 36 meses. A nova 
data da sessão está marcada para o dia 17/11/2020 às 09h.

Secretaria de Governo

COSESP - Companhia de Seguros do 
Estado de São Paulo

CNPJ 62.088.042/0001-83

LEILÃO DE VEÍCULO
Companhia de Seguros do Estado de São Paulo, CNPJ: 62.088.042.0001/83 esta-
rá efetuando leilão público do veículo GM-Blaser Tornado, placas DPJ-8638 ano 
2004/2005. O leilão (ON LINE) ocorrerá no dia 26/11/2020 as 11 horas através do 
Site: www.sodresantoro.com.br. Bem em exposição na Rua Pamplona, 227 – 
Bela Vista/SP, somente no dia 25/11/2020 das 9 horas as 16 horas. Demais condi-
ções de venda vide edital no site do leiloeiro oficial, informações: 11 2464.6464.

Secretaria da Fazenda e Planejamento

METRÔ - Companhia do Metropolitano de 
São Paulo

CNPJ 62.070.362/0001-06

AVISO
INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO – PROCESSO Nº 10014870
(Art. 153, inciso I, do Regulamento de Licitações, Contratos e Demais Ajustes da 
Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô)
OBJETO: Fornecimento de Cabo Montado para Gerador de Pulso. FUTURA 
CONTRATADA: Sécheron Equipamentos Ferroviários do Brasil Ltda. RATIFICA-
ÇÃO: O Ato de Inviabilidade de Competição foi ratificado pelo Diretor-Presi-
dente.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10015721 - FORNECIMENTO DE CONECTOR ELÉTRI-
CO - OFERTA DE COMPRA (OC) Nº 373301370932020OC00490 - CLASSE BEC: 
9012 .O Edital completo encontra-se disponível nos sítios, www.bec.sp.gov.br, 
www.imesp.com.br e www.metro.sp.gov.br, a partir do dia 11/11/2020. A sessão 
pública do Pregão será realizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, no 
dia 26/11/2020, às 09h00. 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10015803 - FORNECIMENTO DE CARTAO DE PROXIMI-
DADE, SMART CARD. - OFERTA DE COMPRA (OC) Nº 373301370932020OC00495 
CLASSE BEC: 8695. O Edital completo encontra-se disponível nos sítios, www.
bec.sp.gov.br,www.imesp.com.br e www.metro.sp.gov.br, a partir do dia 
12/11/2020. A sessão pública do Pregão será realizada no endereço eletrônico 
www.bec.sp.gov.br, no dia 26/11/2020, às 09h00. 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10015909 – FORNECIMENTO DE GASES INDUS-
TRIAIS. OC nº 373301370932020OC00475. CLASSE nº 6695. O Edital completo 
encontra-se disponível nos sítios, www.bec.sp.gov.br, www.imesp.com.br e 
www.metro.sp.gov.br, a partir do dia 12/11/2020. A sessão pública do Pregão 
será realizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, no dia 26/11/2020, 
às 09h00. 

EXTRATO DE RESCISÃO
Processo 4000521201-CONSÓRCIO CONSTRAN-OAS-Termo de Rescisão Unila-
teral do Contrato-Parecer JUC/CCA-984 de 13/09/19-Data Ass: 09/11/2020

Secretaria de Transportes Metropolitanos

Companhia Docas de São Sebastião
O Pregoeiro e Equipe de Apoio da Companhia Docas de São Sebastião/SP in-
forma que a Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico nº 004/20 - Processo 
- 003/19, fica adiada "sine die" para ajustes no Termo de Referência e no Edital. 
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Certifi cação Digital 
Imprensa Ofi cial
Segurança e agilidade na
administração da sua empresa.
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