
ERRATA - RETIFICAÇÃO DA DATA E HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO DAF n.° 006/21 - PROCESSO DAF n.° 022/21 

OFERTA DE COMPRA N°  163301160932021OC00048 

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 21/10/2021, ÀS 11HS. 

A COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO, sociedade por ações, empresa pública 

estadual, parte integrante da administração indireta do Estado de São Paulo com 

regime jurídico de direito privado, constituída por meio do Decreto-Lei Estadual nº 

63/1969, regulamentada e organizada pelo Decreto Estadual nº 52.102/2007, inscrita 

no CNPJ/MF sob o n° 09.062.893/0001-74, com sede no Município de São Sebastião, 

Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Altino Arantes, n° 372 - Centro, doravante 

referida como "Unidade Contratante", por intermédio dos seus representantes legais, 

usando a competência delegada pelos artigos 3° e 7°, inciso I, do Decreto Estadual n° 

47.297, de 06 de novembro de 2002, torna público que se acha aberta, nesta unidade, 

situada a Av. Dr. Altino Arantes, 372 - Centro - São Sebastião/SP - CEP 11608-623, 

licitação na modalidade PREGÃO, a ser realizada por intermédio do sistema eletrônico 

de contratações denominado "Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de 

São Paulo - Sistema BEC/SP", com utilização de recursos de tecnologia da 

informação, denominada PREGÃO ELETRÔNICO, objetivando a AQUISIÇÃO DE 

MÓDULO MCB PARA O SCANNER DE CARGAS DO PORTO DE SÃO 

SEBASTIÃO, sob o regime de empreitada por preço unitário, que será regida pela Lei 

Federal nº 10.520/2002, pelo Decreto Estadual n° 49.722/2005 e pelo regulamento 

anexo à Resolução CC-27, de 25 de maio de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, no 

que couberem, as disposições da Lei Federal nº 13.303/2016, do Decreto Estadual n° 

47.297/2002, do regulamento anexo à Resolução CEGP-10, de 19 de novembro de 

2002, do Regulamento de Licitações e Contratos da Companhia Docas de São 

Sebastião e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e 

seus anexos e ser encaminhadas por meio eletrônico após o registro dos interessados 

em participar do certame e o credenciamento de seus representantes no Cadastro 

Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo - CAUFESP. 

A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço 

eletrônico www.bec.sp.gov.br, no dia e hora mencionados no preâmbulo deste Edital, 

e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da equipe de apoio, designados nos 

autos do processo em epígrafe e indicados no sistema pela autoridade competente. 

 


