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Presidência da República
S EC R E T A R I A - G E R A L

SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 4/2021 - UASG 110001

Nº Processo: 00059001399202022 . Objeto: Contratação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva nas instalações mecânicas e eletromecânicas da Presidência da
República. Total de Itens Licitados: 00003. Fundamento Legal: Art. 24, Inciso XI da Lei
nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Garantir a funcionalidade dos edifícios de acordo
com as necessidades da Presidência da República. Declaração de Dispensa em
09/02/2021. CAROLINA DE OLIVEIRA CABRAL. Coordenadora-geral de Licitação e
Contrato. Ratificação em 09/02/2021. MAURILIO COSTA DOS SANTOS. Diretor de
Recursos Logísticos. Valor Global: R$ 1.099.813,27. CNPJ CONTRATADA :
02.604.476/0001-67 CLIMATICA ENGENHARIA EIRELI.

(SIDEC - 09/02/2021) 110001-00001-2021NE000001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021 - UASG 110001 - SEC.ESP.ADM/PR

Número do Contrato: 3/2020.
Nº Processo: 00088.001027/2018-34.
Pregão. Nº 41/2019. Contratante: SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO/PR.
Contratado: 00.087.163/0001-53 - APECE SERVICOS GERAIS LTDA. Objeto: Prorrogação
do prazo de vigência, reequilíbrio econômico-financeiro dos preços contratados e
supressão de quantitativo.. Vigência: 06/02/2021 a 06/02/2022. Valor Total Atualizado
do Contrato: R$ 9.990.382,61. Data de Assinatura: 05/02/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 05/02/2021).

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM SÃO PAULO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2021 - UASG 110099 - SAD/SP/AGU

Nº Processo: 00589.001160/2020-64.
Dispensa Nº 1/2021. Contratante: SUPERINTENDENCIA ADMINISTRACAO EM SAO
P AU LO.
Contratado: 12.589.220/0001-81 - EFICIENCIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA. Objeto:
Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para atender as necessidades
da psf ribeirão preto.
Fundamento Legal: . Vigência: 29/01/2021 a 04/06/2021. Valor Total: R$ 83.480,04.
Data de Assinatura: 22/01/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 08/02/2021).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 11/2021 - UASG 110099 - SAD/SP/AGU

Número do Contrato: 14/2008.
Nº Processo: 00589.000924/2007-27.
Dispensa. Nº 8666/9300. Contratante: SUPERINTENDENCIA ADMINISTRACAO EM S AO
PAULO. Contratado: 57.049.793/0001-50 - J. MOREIRA EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES LTDA.. Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto corrigir a
inclusão de obrigações, na cláusula quinta, item i, do contrato original e, na cláusula
quarta, do nono termo aditivo; bem como corrigir a "letra" da obrigação incluída na
cláusula quinta, do 10º termo aditivo; proceder a readequação do valor do contrato,
a partir de 01/12/2020, com base no laudo de avaliação do imóvel e, realizar a
supressão de 24% da área do imóvel, a partir da entrega do espaço, com previsão de
vistoria e entrega para o dia 04/01/2021; a partir da entrega da área de 408m2, a
locação do imóvel passará a ter a área útil de 1.295,20m2 de acordo com a supressão..
Vigência: 01/07/2008 a 01/07/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$
1.458.040,50. Data de Assinatura: 12/01/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 12/01/2021).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 11/2021 - UASG 110099 - SAD/SP/AGU

Número do Contrato: 14/2008.
Nº Processo: 00589.000924/2007-27.
Dispensa. Nº 8666/9300. Contratante: SUPERINTENDENCIA ADMINISTRACAO EM S AO
PAULO. Contratado: 57.049.793/0001-50 - J. MOREIRA EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES LTDA.. Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto corrigir a inclusão
de obrigações, na cláusula quinta, item i, do contrato original e, na cláusula quarta, do
nono termo aditivo; bem como corrigir a "letra" da obrigação incluída na cláusula quinta,
do 10º termo aditivo; proceder a readequação do valor do contrato, a partir de
01/12/2020, com base no laudo de avaliação do imóvel e, realizar a supressão de 24% da
área do imóvel, a partir da entrega do espaço, com previsão de vistoria e entrega para o
dia 04/01/2021; a partir da entrega da área de 408m2, a locação do imóvel passará a ter
a área útil de 1.295,20m2 de acordo com a supressão.. Vigência: 01/07/2008 a 01/07/2024.
Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 1.458.040,50. Data de Assinatura: 12/01/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 12/01/2021).
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2020 - UASG 110621 - DTI/AGU

Número do Contrato: 42/2016.
Nº Processo: 00693.000099/2015-83.
Pregão. Nº 5/2016. Contratante: DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO- AG U .
Contratado: 09.650.283/0001-91 - DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato nº 0042/2016-agu, por mais 12 (doze)
meses, tendo por termo inicial o dia 31 de dezembro de 2020 e final o dia 30 de dezembro
de 2021, bem como reajustar o valor inicialmente contratado, de acordo com o disposto
no inciso ii, do artigo 57, da lei nº 8.666/93, e cláusula sexta, do termo inicial.. Vigência:
30/12/2016 a 30/12/2021. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 1.264.496,09. Data de
Assinatura: 29/12/2020.

(COMPRASNET 4.0 - 29/12/2020).
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO RIO DE JANEIRO

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 1/2021

Objeto: Habilitação de associação ou cooperativa de catadores de materiais
recicláveis objetivando a realização de coleta seletiva de resíduos recicláveis descartados
nas unidades vinculadas a esta Superintendência de Administração (SAD/RJ) dos Municípios
do Rio de Janeiro e Niterói mediante assinatura de termo de compromisso próprio, bem
como criação de cadastro de reserva das associações e/ou cooperativas remanescentes,
classificadas em ordem de sorteio, caso não haja acordo.

Local da entrega da documentação: Advocacia-Geral da União -
Superintendência de Administração no Rio de Janeiro, Rua da Assembleia, nº 77, 13º andar
- Setor Protocolo, Centro, Rio de Janeiro/RJ.

Período de entrega da documentação: até dia 26 de fevereiro de 2021.
Local da audiência Pública: Advocacia-Geral da União - Rua Rodrigo Silva, nº 26,

18º Andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ.
Data da Sessão Pública do Chamamento: 29 de março de 2021. Horário: 14

horas.
O Edital encontra-se disponível no endereço: Rua Rodrigo Silva, nº 26, 18º

Andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ.
Esclarecimentos: Tel.: (21) 3095-6100. E-mail: sadrj.comissaopls@agu.gov.br.

Rio de Janeiro, 1º de fevereiro de 2021
MARGARETTE BRITES BARBOZA

Superintendente

GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2021 - UASG 110322 - GSI/PR

Número do Contrato: 1/2019.
Nº Processo: 00140.000004/2019-10.
Pregão. Nº 16/2018. Contratante: GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL/PR.
Contratado: 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.. Objeto: Prorrogação do
prazo de vigência até 23 de janeiro de 2022. Vigência: 23/01/2021 a 23/01/2022. Valor
Total Atualizado do Contrato: R$ 121.228,67. Data de Assinatura: 15/01/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 15/01/2021).

VICE-PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO

Apostila o contrato nº 02/2017, firmado com a ceb distribuição s.a, para a prestação do
serviço de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do palácio do
jaburu.
as despesas correrão à conta dos créditos orçamentários consignados no orçamento geral
da união à vice-presidência da república, no exercício de 2021, sob a seguinte classificação:
fonte de recursos 0100, natureza da despesa 33.90.39, programa de trabalho
04122003220000001 e notas de empenho nº 2021ne15, de 13 de janeiro de 2021 e e
2021ne18 de 14 de janeiro de 2021..

(COMPRASNET 4.0 - 09/02/2021).'

Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento

GABINETE DA MINISTRA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio Nº 889278/2019 formalizado entre o
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA, através da Assessoria
Especial de Relações Governamentais e Institucionais - AERIN/MAPA - UG 130141, CNPJ:
00.396.895.0001-25 e o MUNICÍPIO DE ANDARAÍ/BA, CNPJ: 13.922.570/0001-80. Processo:
21000.095291/2019-02. Objeto da alteração: alterar a CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR E DA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, modificando o valor da contrapartida, integrando ao Convênio
novo Plano de Trabalho. Valor Global: R$ 697.000,00 (Seiscentos e noventa e sete mil
reais), Valor de Contrapartida: R$ 297.000,00 (Duzentos e noventa e sete mil reais),
Vigência: 31/12/2019 a 31/12/2021. Data de Assinatura do Termo Aditivo: 9/02/2021.
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SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA BAHIA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 1/2020

O Provedor da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA BAHIA, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto em vigor, à vista do quanto disposto na
Lei nº 8.666/1993 e no item 15.1 do Edital do certame, resolve: 1. Homologar o processo
de licitação concorrência nº 001/2020, para que se produzam os devidos efeitos legais e
jurídicos. 2. Adjudicar o objeto da licitação à empresa RC Restauração e Construção Eireli,
CNPJ nº 05.959.628/0001-32, pela proposta mais vantajosa, no valor global de R$
4.345.237,65. Salvador/BA, 9 de fevereiro de 2021.

JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES ALVES

SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE
- CATANDUVAS/SC

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2021

Número do Contrato: 0173/2020 Nº Processo: 00001/2020 Concorrência Nº 00001/2020.
Contratante: SENAT- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE. CNPJ
Contratante: 73.471.963/0041-34. Contratado CONCÓRDIA MAT. ESC. E INFOR. EIRELLI CNPJ
04.556.398/0001-06. Objeto: Prorrogação da vigência contratual de Locação de
Impressoras. Fundamento Legal: Regulamento de Licitações e Contratos em vigor, Ato nº
03/2012. Vigência: 12/02/2021 a 12/08/2021. Data de Assinatura: 08/02/2021. Alice
Paganini - Presidente da Comissão

SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A.
CNPJ/MF n° 01.599.101/0024-80 | NIRE JUCEMG n° 31.902.486.255

ATO Nº 1 DE 28 DE SETEMBRO DE 2020

O Procurador - MARCOS ALEXANDRE PINTO VARELAS torna público o Memorial
Descritivo de Armazém Geral, Regulamento Interno e Tarifa Remuneratória em ANEXO.

MARCOS ALEXANDRE PINTO VARELAS

MEMORIAL DESCRITIVO DE ARMAZÉM GERAL
(Declarações do Artigo 1º Decreto Lei 1.102/1903): Rodovia Br-381 Fernão Dias,

s/n, Km 483,3, G 08, Distrito Industrial, Betim - MG, CEP 32669-895. CAPITAL SOCIAL: O
Capital Social da empresa é de R$ 168.727.738,58, sem destaque para as filiais.
CAPACIDADE: A área para estocagem e movimentação de produtos acabados é de
10.000m², em galpão coberto, a área de recepção e escritórios é de 120m², a capacidade
de armazenagem é de 20.000 toneladas. COMODIDADE: A unidade armazenadora
apresenta condições satisfatórias no que se refere à estabilidade estrutural e funcional,
com condições de uso imediato, segundo o laudo técnico aprovado pelo profissional
competente. SEGURANÇA: De acordo com as normas técnicas do armazém, consoante a
quantidade e a natureza das mercadorias, bem como com os serviços propostos no
regulamento interno e aprovados pelo profissional no laudo técnico de vistoria. NATUREZA
E DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS: O Armazém Geral se destina à guarda de
mercadorias gerais e secas, nacionais e ou nacionalizadas, inclusive as mercadorias,
perigosas, inflamáveis ou que necessitem de precaução especial, ficando a sociedade
responsável pela obtenção das licenças necessárias, excluem-se as mercadorias de natureza
agropecuária. EQUIPAMENTOS O armazém contem: 10 Carinhos Hidráulicos com
capacidade de 2.200Kg da marca Paletrans, 4 Empilhadeiras a Gás e 1 Sorter com
capacidade de 4000 pedidos por hora. SERVIÇOS: Armazenagem, movimentação de entrada
e saída de mercadorias, paletização de mercadorias, embalagem e reembalagem de
mercadorias, lonamento e deslonamento de veículos, conferência de mercadorias, emissão
de conhecimento de depósito e warrants.

REGULAMENTO INTERNO
1. DAS MERCADORIAS: 1.1. A empresa de armazéns gerais receberá em seu

depósito mercadorias gerais e secas, nacionais e/ou nacionalizadas, excluindo as
mercadorias estrangeiras e as mercadorias de natureza agropecuária, perigosa, inflamável
ou que necessite de precaução especial. 1.2. Os depósitos poderão ser recusados se a
mercadoria não for tolerada pelo regulamento interno, se não houver espaço para a sua
acomodação e/ou se, em virtude das condições em que ela se achar, puder danificar as já
depositadas. 2. OPERAÇÕES E SERVIÇOS: 2.1. Procedimento: 2.1.1. No recebimento a
empresa fará contar e pesar a mercadoria, registrando em documento específico a sua
quantidade e peso, bem como os serviços a serem efetuados para seu perfeito
armazenamento. 2.1.2. A empresa emitirá recibo de depósito, especificando os dados do
depositante e da mercadoria depositada, bem como a quantidade e peso. 2.1.3. As saídas
ou devoluções de mercadorias somente serão efetuadas quando for reconhecido o pedido
de liberação pelo armazém. 2.1.4. Quando solicitado pelo depositante a empresa emitirá
dois títulos unidos, mas separáveis à vontade, denominamos conhecimento de depósito e
warrant, em que constarão as designações, para sua validade, e identificações nos termos
da legislação vigente, devendo, ambos, serem assinados por um fiel depositário do
armazém e por sócio da empresa depositária, podendo este último ser representado por
procurador. 2.2. Prazo: 2.2.1. O prazo de depósito será de 6 meses a contar da data da
entrada da mercadoria no armazém, podendo ser prorrogado livremente por acordo entre
as partes. 2.2.2. Vencido o prazo de depósito, a mercadoria reputar-se-á abandonada e o
armazém geral dará aviso ao depositante, marcando o prazo de 8 dias improrrogáveis para
a retirada da mercadoria contra a entrega do recibo ou dos títulos emitidos. 2.2.3. Findo
este prazo, que correrá do dia em que o aviso for registrado no correio, o armazém geral
mandará vender a mercadoria por corretor ou leiloeiro, em leilão público, anunciado com
antecedência de três dias pelo menos, observando-se as disposições do art. 28, §§ 3º, 4º,
6º e 7º do decreto lei 1.102 de 1.903. 2.3. Seguro: 2.3.1. O Armazém fará em seu nome
seguro das mercadorias depositadas, e em caso de sinistro será indenizado pelo valor
declarado na apólice, tendo que ressarcir o depositante conforme preço de mercado na
data de sinistro. 2.4. Restrições Legais: 2.4.1. O Armazém não pode estabelecer preferência
entre os depositantes a respeito de qualquer serviço. 2.4.2. O Armazém não pode
emprestar ou fazer, por conta própria ou alheia, qualquer negociação sobre os títulos que
emitir. 2.5. Horário de funcionamento: 2.5.1. As mercadorias deverão ser manuseadas em
dias úteis no horário comercial das 8h00m às 17h00m. 2.6. Responsabilidade: 2.6.1. O
Armazém é responsável pela mercadoria depositada, obrigando-se ao ressarcimento
indenizatório caso ocorram danos inerentes à má conservação, manipulação e sinistro
ocorrido durante a vigência do contrato de armazenagem. 2.6.2. O direito de indenização
prescreve em 3 meses, contados do dia em que a mercadoria foi ou devia ser entregue.
2.7. Inadimplência: 2.7.1. O Armazém tem o direito de retenção para garantia do
pagamento das armazenagens e despesas com a conservação e com as operações,
benefícios e serviços prestados às mercadorias, a pedido do dono; dos adiantamentos
feitos com fretes e seguro, e das comissões e juros, quando as mercadorias lhes tenham
sido remetidas em consignação. 2.7.2. O Inadimplemento do pagamento da armazenagem
ou serviços acarretará o vencimento antecipado do prazo de depósito e se adotarão os
procedimentos previstos nos itens 2.2.2. e 2.2.3. 3. DISPOSIÇÕES GERAIS: 3.1. Os seguros
e emissões, circulação e extinção dos títulos emitidos pela empresa, bem como os casos
omissos neste regulamento, serão regidos pelas disposições do Decreto Federal 1.102 de
21/11/1903.

TARIFA REMUNERATÓRIA
. Serviço Descrição Base de Cálculo Tarifa R$
. Armazenagem Armazenagem por período

de 30 dias ou fração.
Tonelada 54,60

. M² 49,14

. Seguro Seguro contra danos às mercadorias (período de 15 dias) "Ad valorem" 0,20%

. Movimentação Mercadoria paletizada Tonelada 35,15

. Mercadoria não paletizada M³ 75,92

. Tonelada 70,13

. Paletização Paletização de mercadorias M³ 13,50

. Tonelada 30,00

. Outros serviços Embalagem ou reebalagem Por milheiro 780,00

. Lonamento e deslonamento de veículos Por milheiro 115,00

. Valores extraordinários a serem cobrados para operações realizadas fora do
expediente de funcionamento (08h00m às 17h00m de segunda a sexta feira)

. Conferência Conferência de mercadorias Hora 23,20

. Movimentação Operação de empilhadeira Hora 25,40

JUCESP: 27882214 15/01/2021 Gisela Simiema Ceschin; JUCEMG: nº 1207
02/02/21 Marinely Paula Bomfim

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
DO RIO GRANDE DO SUL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 6/2021

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Sul -
Sebrae RS torna público que fará licitação para aquisição de insumos de copa para Sede
SEBRAE/RS na modalidade de sistema de registro de preços pelo período de 12 meses, sob
demanda, no dia 22 de fevereiro de 2021 às 14 horas (Fase de Lances). Os interessados em
retirar o Edital completo poderão acessá-lo nos seguintes endereços eletrônicos:
http://www.scf3.sebrae.com.br/portalcf/Licitacoes e http://www.licitacoes-e.com.br.

Porto Alegre, 9 de fevereiro de 2021.
RENATA BRITO THIESEN CAMARA

Pregoeira

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
DE SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2021

Processo 3321/2020 - OC 811000801002021OC00007
O Pregoeiro e a Comissão Permanente de Licitação do SEBRAE-SP tornam

público que se encontra aberta a licitação supra, destinada a contratação de empresa
especializada no fornecimento serviço de portal (Captive Portal) para autenticação e
autorização de acesso à internet através de rede sem fio (Wireless) para o Sebrae do
Estado de São Paulo, cujas especificações constam do termo de referência, a abertura está
marcada para o dia 24/02/2021 às 09:00 horas. O Edital da presente licitação encontra-se
disponível no portal do SEBRAE-SP (www.scf3.sebrae.com.br/portalcf).

Em, 9 de fevereiro de 2021
ROBSON KALLAI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2021

Processo 618/2020 - OC 811000801002021OC00009
O Pregoeiro e a Comissão Permanente de Licitação do SEBRAE-SP tornam

público que se encontra aberta a licitação supra, destinada a Contratação de empresa
especializada em obras de reforma e em adequações civis e elétricas para o novo imóvel
do Escritório Regional Sorocaba (FASE 2), conforme as especificações e condições
estabelecidas neste termo de referência, cujas especificações constam do termo de
referência, a abertura está marcada para o dia 23/02/2021 às 09:00 horas. O Edital da
presente licitação encontra-se disponível no portal do SEBRAE-SP
(www.scf3.sebrae.com.br/portalcf).

Em, 9 de fevereiro de 2021
ROBSON KALLAI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2021

Processo 617/2020 - OC 811000801002021OC00008
O Pregoeiro e a Comissão Permanente de Licitação do SEBRAE-SP tornam

público que se encontra aberta a licitação supra, destinada a contratação de empresa
especializada em climatização para o fornecimento e a instalação de novo sistema de ar
condicionado para o imóvel do Escritório Regional Sorocaba, cujas especificações constam
do termo de referência, a abertura está marcada para o dia 23/02/2021 às 09:00 horas. O
Edital da presente licitação encontra-se disponível no portal do SEBRAE-SP
(www.scf3.sebrae.com.br/portalcf).

Em, 9 de fevereiro de 2021
ROBSON KALLAI

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 5/2020

Processo 0394/2020
A Comissão Permanente de Licitações do SEBRAE-SP torna público que,

analisadas as propostas técnicas das empresas licitantes, chegaram ao seguinte resultado:
LCA CONSULTORES S.S., pontos 275 e IT 10; TENDÊNCIAS CONSULTORIA INTEGRADA S/S
LTDA., pontos 205 e IT 7,4545 e GO ASSOCIADOS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA,
pontos 145 e Desclassificada. A área técnica analisou os documentos e verificou que a
empresa GO ASSOCIADOS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA não atendeu ao item 1.1.2.1
do Anexo Proposta Técnica, visto que a empresa não apresentou Diplomas ou certificados
de nível superior completo para o profissional indicado como Palestrante, sendo a proposta
da referida empresa desclassificada, nos termos do item 1.1.4 do Anexo Proposta Técnica
do Edital. As análises dos documentos constantes das propostas técnicas estão autuadas ao
processo e, assim como a íntegra do presente resultado, poderão ser obtidas no portal do
SEBRAE-SP (www.sebraesp.com.br).

Em, 9 de fevereiro de 2021.
VIVIANE ALTAFIN

Comissão de Licitações


