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O SR. ANDRÉ LUIZ MALAVASI LONGO DE OLIVEIRA 
- Boa noite a todos. Não pensei que seria o primeiro, mas foi 
bom, pois me pegou de susto, de surpresa.

Vou ser bem breve, porque tenho três minutos para falar. 
Queria dizer a vocês que essa é mais do que uma homenagem 
para o Pérola Byington. É uma homenagem para vocês.

Poder ter o privilégio de fazer parte da história de vocês, 
da história do Hospital Pérola Byington transcende as prerro-
gativas da gestão da saúde pública. Desde que assumi a dire-
toria médica, em apoio ao Prof. Gebrim, nos idos de 2009, para 
apoiar seu projeto, sinto que mudamos a realidade do Hospital. 
E isso só foi possível com a ajuda de todos vocês, incansáveis 
colaboradores.

Recebemos do Prof. Gebrim um projeto, um planejamento 
e a autonomia necessária que precisávamos para realizar as 
mudanças que se impunham à época. Sinto que hoje atingimos 
o ápice dessa busca interminável, incansável por fazer mais e 
melhor com cada vez menos recursos.

Creio que conseguimos, então, com a participação intrín-
seca de cada um de vocês na sua plenitude. Qual é o nosso 
segredo, Professor? O nosso segredo são os nossos colabora-
dores, são vocês. Vocês sabem que o Hospital Pérola Byington 
não é para principiantes. É um Hospital onde os fracos não 
conseguem ficar muito tempo e vocês que estão aqui hoje são 
o exemplo disso.

A força a que me refiro, é claro, não é a força física, mas 
sim a força da perseverança, da pró-atividade, do comprome-
timento e, principalmente, a força da humanidade que vocês 
têm e a força que cada um diuturnamente carrega dentro de si.

Agradeço o apoio da nossa querida Vereadora Sandra Ta-
deu, que além de ser médica, tem a sensibilidade de por muitos 
anos lidar com os revezes da saúde pública. Hoje não apenas 
reconhece o nosso trabalho, do Pérola Byington, como nos aju-
da em várias frentes. Tem nos ajudado em questões, como por 
exemplo, da aquisição do nosso novo tomógrafo. Sua assessora 
e fiel escudeira Angelina Seixas sempre nos acolheu em todas 
as nossas demandas.

Toda essa história começou no encontro que tive com 
Angelina. Fui substituir o Prof. Gebrim numa reunião no Palácio 
dos Bandeirantes e a Angelina teceu um elogio ao Hospital Pé-
rola Byington. Eu disse: “Obrigado pelo elogio, mas queremos o 
prêmio da Salva de Prata”. Ganhamos muito mais, agora esta-
mos ganhando o nosso novo tomógrafo e agradeço também ao 
Deputado Jorge Tadeu.

Agradeço aos meus grandes amigos Alex Neves, Francisco 
Godoi e Eliana Granhen, que não medem esforços para ajudar-
-me nas batalhas diárias dos entraves administrativos. Agrade-
ço a todos os médicos; enfermeiros; auxiliares de enfermagem; 
auxiliares administrativos; à Aninha, que sempre me ajuda; ao 
pessoal do serviço social; ouvidoria; fisioterapia; psicologia; 
farmacêuticos; biomédicos; biólogos, que conseguem a mágica 
de transformar um ambiente de trabalho, que tinha tudo para 
ser hostil, num ambiente de trabalho de grande afetividade. 
Não poderia de forma alguma deixar de prestar o meu agrade-
cimento à enfermeira Rosana, que como ninguém sabe conduzir 
a equipe de enfermagem e toda a sua complexidade.

Agradeço às pacientes, que são a razão da nossa existên-
cia. Também não poderia deixar de agradecer à minha amada 
esposa, Alessandra, e aos meus queridos e amados filhos, Ra-
fael e Vitor, que conseguem me aceitar, apesar de tantas vezes 
ausente e mesmo assim continuam me amando.

E claro, agradeço ao amigo Prof. Gebrim, que é o respon-
sável e o maestro disso tudo que temos feito até aqui. Então, 
essa é a noite de vocês, esse prêmio é para vocês. Na verdade, 
esse é o meu mais sincero e carinhoso agradecimento a tudo 
o que vocês, nossos colegas, têm nos dado no Hospital Pérola 
Byngton.

Muito obrigado a todos. (Palmas)
A SRA. CECILIA DE ARRUDA - Ouviremos as palavras da 

Dra. Eliana Lúcia Tavares Granhen.
A SRA. ELIANA LÚCIA TAVARES GRANHEN - Boa noite 

a todos: Dr. Milton Leite, Presidente da Câmara dos Vereadores; 
Vereadora Sandra Tadeu; Dr. Luiz Henrique Gebrim, Diretor do 
Centro de Referência da Saúde da Mulher; Dr. André Luiz Mala-
vasi, Diretor de Saúde; demais autoridades presentes; prezados 
colegas com os quais compartilho essa honra e homenagem; 
queridos colegas amigos; meu particular amigo Dr. Francisco 
Godoi, que me saudou com a calorosa amizade e uma recíproca 
admiração.

Sou especialmente grata ao Prof. Gebrim, bem como ao Dr. 
André Malavasi, que acreditam cada dia na minha capacidade 
gerencial. O nosso trabalho no Centro de Referência da Saúde 
da Mulher está bem longe do fim, mas o que fizemos juntos 
até agora já fez uma enorme diferença na vida de centenas 
de pessoas.

Vamos arregaçar as mangas e prosseguir nessa jornada 
com mais dedicação do que nunca. Fizemos muito até agora, 
então, imaginem o que ainda poderemos fazer no futuro. Por 
fim, gostaria de dedicar o dia de hoje à minha filha, Paloma 
Granhem, pelas ausências ao seu lado, mas nunca negligencia-
da pelas orientações.

Quero dizer-lhes que estamos tentando manter e construir 
toda a história que foi feita por uma pessoa chamada Pérola 
Byington. Filha de ingleses nasceu em Santa Bárbara d’Oeste e 
foi sempre ligada às questões sociais. Sempre pensou à frente 
e toda sua luta foi voltada ao direito da mulher, pensava nisso 
sempre, lutou muito para conseguir isso.

Nasceu em 3 de dezembro de 1879 e faleceu em 1963. 
Durante esse período, criou o hospital, que foi inicialmente 
chamado de Hospital Pró Cruzada da Infância e Maternidade, 
foi mais ou menos esse o nome. Com sua morte, em 1963, 
esse hospital passou a ser chamado de Pérola Byington. Pouco 
tempo depois, passou a ser chamado de Centro de Referência 
da Saúde da Mulher.

A Sra. Pérola Byington pegava as pacientes que não tinham 
condições de ter filhos e trabalhar. Nasciam no Pérola Byington 
e as mães já saíam de lá empregadas. Tinham emprego e dei-
xavam seus filhos na creche e a Sra. Pérola Byington cuidava 
deles. A creche era custeada pela própria associação. Ao final 
do trabalho as mães pegavam seus filhos e iam embora para 
casa. A grande maioria era mãe solteira, que não tinha trabalho. 
Ela arranjava emprego junto com o serviço social. Seu trabalho 
no serviço social se destacava muito.

Trabalho no Pérola Byington desde 1995. Antes eu traba-
lhava em outro hospital e acabei prestando um concurso no 
Pérola. Considero o Hospital Pérola Byington, o Centro de Refe-
rência da Saúde da Mulher, uma extensão da minha casa. Amo 
o Hospital e estou orgulhosa de receber esse prêmio. Por isso, 
muito feliz por compartilhar esse momento com vocês.

Era o que eu tinha a falar. (Palmas)
A SRA. CECILIA DE ARRUDA - Ouviremos as palavras do 

Dr. Francisco José Franco de Godoi.
O SR. FRANCISCO JOSÉ FRANCO DE GODOI - Boa noite 

a todos. É com muita honra que me encontro cercado de todos 
os nossos amigos do Pérola. Cada um tem a sua participação. 
A união desse grupo, e mais os que estamos representando, 
ajudou a construir esse trabalho e com certeza merece junto 
conosco todos os louros, os méritos.

Então, o Centro de Referência da Saúde da Mulher é admi-
nistrado pela Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo e tem 
como missão a assistência referenciada em diversas áreas: a 
oncologia genital e mamária; a reprodução humana assistida; a 
sexualidade; a uroginecologia e a violência sexual.

Além dessa atuação, temos também o desenvolvimento de 
educação em saúde da comunidade, ensino médico, intercâm-
bio com outras instituições de ensino e a pesquisa. Também 
replicamos o nosso conhecimento, o Professor Gebrim faz 

co Licitações-e no site: http://www.licitacoes-e.com.br. A disputa 
ocorrerá a partir das 10:30 do mesmo dia.

Esclarecimentos podem ser obtidos junto a Comissão Per-
manente de Licitações da São Paulo Turismo S/A., Av. Olavo Fon-
toura, 1209 - Portão 35 - Parque Anhembi - Santana - São Pau-
lo, das 09:00 às 12:00h e das 14:00 às 17:00h, pelo telefone: 
(11) 2226-0491, ou ainda pelo e-mail: licitacoes@spturis.com.

Comissão Permanente de Licitações – São Paulo Turismo S.A.
 Processo de Compras n° 0480/17 - Pregão Eletrônico 

- n°112/17
OBJETO: Contratação de empresa especializada em locação 

de veículo com motorista, sob o regime de empreitada por 
preço unitário, pelo período de 12 (doze) meses renováveis 
por iguais ou menores períodos, conforme bases, condições e 
especificações do Edital e seus Anexos.

COMUNICAMOS que em 22/03/2018 o Diretor Adminis-
trativo Financeiro e de Relação com Investidores da São Paulo 
Turismo S.A, HOMOLOGOU o procedimento licitatório em que 
foi ADJUDICADO o objeto à Empresa EJS Transportes e Locadora 
Eireli -CNPJ 15.023.074/0001-10 pelo valor de R$ 124.915,92 e 
AUTORIZOU a contratação. Comissão Permanente de Licitações.

 SÃO PAULO PARCERIAS
 GABINETE DO PRESIDENTE

 EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO – MENOR 
PREÇO GLOBAL

Processo 2018-0.021.832-6 – Pregão Eletrônico 001/2018
Objeto: Prestação de Serviços de (i) análise, seleção e ob-

tenção de documentos de imóveis do Município de São Paulo 
e/ou de direitos reais a eles relativos, passíveis da realização 
de operação de alienação ou de operações utilizando veículos 
societários ou de mercado de capitais; (ii) análise e recomen-
dação da forma mais adequada de destinação de cada um dos 
imóveis, demonstrando a viabilidade econômica, a viabilidade 
jurídica e a viabilidade operacional da alternativa recomen-
dada; e (iii) a elaboração de minutas padrão de documentos 
licitatórios visando à alienação ou outras formas de destinação 
dos referidos imóveis, inclusive por meio de sua integralização 
em Fundo de Investimento Imobiliário, conforme especificações 
constantes do Termo de Referência, Anexo I do presente Edital.

Data e horário da nova sessão: 29/03/2018 – 10h.
Esclarecimento: No âmbito do Pregão Eletrônico nº 

001/2018-SPP, registra-se que as opções de recomendação da 
forma mais adequada de destinação de cada um dos Ativos 
Imobiliários contidas no item 3.1.3.a, do Anexo I – Termo de 
Referência, não são exaustivas. Nesse sentido, esclarece-se que 
dentre as opções também devem ser considerada a possibilida-
de da utilização dos imóveis na prestação de serviços públicos.

O Edital poderá ser retirado no endereço eletrônico da Pre-
feitura do Município de São Paulo – PMSP: http://e-negociosci-
dadesp.prefeitura.sp.gov.br; ou no sítio do ComprasNet: http://
www.comprasgovernamentais.gov.br – UASG: 926151

 CÂMARA MUNICIPAL
Presidente: Milton Leite

 GABINETE DO PRESIDENTE
 CÂMARA MUNICIPAL

 SECRETARIA GERAL PARLAMENTAR

SECRETARIA DE REGISTRO PARLAMENTAR E 
REVISÃO - SGP-4

82ª SESSÃO SOLENE
23/10/2017
A SRA. PRESIDENTE (Sandra Tadeu - DEM) - Está aberta 

a sessão. Sob a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos. 
A presente sessão solene se destina à entrega da Salva de Prata 
em homenagem ao Centro de Referência da Saúde da Mulher – 
Hospital Pérola Byington, nos termos do Decreto Legislativo nº 
41, de 16 de agosto de 2017, desta Vereadora, que contou com 
a aprovação unânime dos Srs. Vereadores desta Casa.

Passo a palavra a Sra. Cecilia de Arruda, Chefe do Cerimo-
nial do Palácio Anchieta, para a condução dos trabalhos.

A SRA. CECILIA DE ARRUDA - Senhoras, senhores, auto-
ridades, sejam bem-vindos à Câmara Municipal de São Paulo.

Para compor a Mesa, convidamos os Srs.: Deputado Federal 
Jorge Tadeu Mudalen; Dr. Luiz Henrique Gebrim; Dr. André Luiz 
Malavasi Longo de Oliveira; Dra. Eliana Lúcia Tavares Granhen; 
Dr. Francisco José Franco de Godoi; Gislaine Caresia, Coorde-
nadora de Políticas para as Mulheres da Secretaria Municipal 
de Direitos Humanos e Cidadania; Dr. Rafael Pitanga Guedes, 
Defensor Público, neste ato representando o Dr. Eduardo Depiné 
Filho, Defensor Público-Geral do Estado de São Paulo. (Palmas)

Convidamos todos para, em pé, ouvirmos o Hino Nacional 
Brasileiro, executado pela banda da Guarda Civil Metropolita-
na, sob a regência do maestro Marcos Johnny.

- Execução do Hino Nacional Brasileiro.
A SRA. CECILIA DE ARRUDA - A Câmara Municipal de 

São Paulo agradece à banda da Guarda Civil Metropolitana e 
ao maestro Marcos Johnny.

Registramos e agradecemos a presença dos médicos, en-
fermeiros, funcionários e pacientes do Hospital Pérola Byington.

Recebemos diversas mensagens cumprimentando-nos pelo 
evento, dentre as quais destacamos as dos Srs.: Dr. Geraldo Al-
ckmin, Governador do Estado de São Paulo; João Doria, Prefeito 
de São Paulo; Bruno Covas, Vice-Prefeito e Secretário Municipal 
das Prefeituras Regionais; Vereador Milton Leite, Presidente 
da Câmara Municipal de São Paulo; Desembargador Wilson 
Fernandes, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª 
Região; Silvio Hiroshi Oyama, Presidente do Tribunal de Justiça 
Militar do Estado de São Paulo; Cel. PM Helena dos Santos Reis, 
Secretária-Chefe da Casa Militar e Coordenadora Estadual da 
Defesa Civil; Lourival Gomes, Secretário de Estado da Admi-
nistração Penitenciária; Dr. Hélcio Tokeshi, Secretário de Estado 
da Fazenda; Marcos Monteiro, Secretário de Estado de Planeja-
mento e Gestão; Prof. José Renato Nalini, Secretário de Estado 
da Educação; Dr. David Uip, Secretário de Estado de Saúde; 
Rodrigo Garcia, Secretário de Estado da Habitação; Deputado 
Floriano Pesaro, Secretário de Estado de Desenvolvimento So-
cial; Clodoaldo Pelissioni, Secretário de Estado dos Transportes 
Metropolitanos; Dra. Linamara Rizzo Battistella, Secretária de 
Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo; 
Edmur Mesquita, Subsecretário de Estado de Desenvolvimento 
Metropolitano; Dr. Gianpaolo Poggio Smanio, Procurador-Geral 
de Justiça; Julio Semeghini, Secretário Municipal de Governo; 
Dr. Anderson Pomini, Secretário Municipal da Justiça; Daniel 
Annenberg, Secretário Municipal de Inovação e Tecnologia; 
Dra. Eloisa de Souza Arruda, Secretária Municipal de Direitos 
Humanos e Cidadania. Agradecemos ainda as mensagens dos 
Vereadores da Câmara Municipal de São Paulo: Adilson Ama-
deu, Atílio Francisco, Aurélio Nomura, Celso Jatene, Claudinho 
de Souza, Claudio Fonseca, Dalton Silvano, David Soares, Edir 
Sales, Gilson Barreto, Jair Tatto, Paulo Frange, Rodrigo Goulart e 
Toninho Paiva; Prof. Dr. Marco Antonio Zago, Reitor da Universi-
dade de São Paulo.

Neste momento, ouviremos as palavras do Dr. André Luiz 
Malavasi Longo de Oliveira.

A Lei de Licitações autoriza que a Administração exija a 
realização de visita técnica pelo licitante como requisito de qua-
lificação. Isso se afere a partir da leitura do art. 30, inciso III da 
Lei n°8.666/93, que dispõe : “a documentação relativa à qua-
lificação técnica limitar-se-á: (…) III – comprovação, fornecida 
pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando 
exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e 
das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto 
da licitação”.

Merece ser destacado ainda que, de acordo com diversos 
entendimentos do Tribunal de Contas da União, a vistoria 
técnica é cabível quando for imprescindível e tem o objetivo 
de fornecer as empresas licitantes, antes da elaboração de 
sua proposta de preços, o conhecimento real das condições do 
objeto a ser licitado.

Nesse  sent ido, convém menc ionar  o  Acórdão 
2826/2014-Plenário, conforme excerto reproduzido a seguir:

"(...) A exigência de visita técnica antes da licitação é 
admitida, desde que atendidos os seguintes requisitos: (i) de-
monstração da imprescindibilidade da visita; (ii) não imposição 
de que a visita seja realizada pelo engenheiro responsável 
pela obra; e (iii) não seja estabelecido prazo exíguo para os 
licitantes vistoriarem os diversos locais onde os serviços serão 
executados. (...)"

No caso em apreço, do ponto de vista técnico, a vistoria se 
faz necessária em razão de o prédio do TCMSP possuir traços 
arquitetônicos bastante diferenciados, acarretando restrições 
técnicas para intervenções na sua infraestrutura.

A finalidade dessa vistoria é proporcionar ao proponente o 
conhecimento integral das dificuldades para o encaminhamento 
das fibras das portarias A e B até o Datacenter, a conferência 
e a constatação prévia de todos os detalhes e características 
técnicas do local, para que o mesmo tome conhecimento de 
tudo aquilo que possa influir no custo e na execução do objeto 
da licitação, e, em decorrência, as propostas possam refletir 
com exatidão o valor da sua execução, evitando-se possíveis 
inexecuções do objeto contratado, que poderiam acarretar a 
interrupção do serviço de telefonia e um grande prejuízo às 
atividades deste Tribunal.

 SÃO PAULO TURISMO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

 PROCESSO DE COMPRAS N° 0052/18 - PRE-
GÃO ELETRÔNICO - N°010/18

OBJETO: Contratação, sob regime coletivo empresarial, de 
assistência à saúde de empregados, diretores e aprendizes da 
São Paulo Turismo S.A. e de seus dependentes, por meio de 
plano ou seguro privado, sob o regime de empreitada por preço 
unitário, por um período de 12 (doze) meses, conforme bases, 
especificações e condições do Edital e seus Anexos.

Comunicamos que em 23/03/2018, o Sr. Diretor Adminis-
trativo Financeiro e de Relação com Investidores da São Paulo 
Turismo S.A. CONHECEU a Impugnação ao Edital apresentada 
pela empresa AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL 
S/A., e no mérito NEGOU-LHE PROVIMENTO. As respostas ao 
questionamento enviado foram respondidos no sistema ‘licita-
coes-e” (www.licitacoes-e.com.br - nº de referência 711228). 
Dessa forma, mantém-se as datas de acolhimento de propostas 
e da sessão pública, conforme inicialmente publicado: Propostas 
Comerciais deverão ser encaminhadas até 26/03/2018 às 10:00, 
horário de Brasília, pelo sistema eletrônico Licitações-e no site: 
http://www.licitacoes-e.com.br. A disputa ocorrerá a partir das 
11:00 do mesmo dia. Comissão Permanente de Licitações – São 
Paulo Turismo S.A.

 Processo de Compras n° 0505/17 - Pregão Eletrônico 
- n°118/17

OBJETO: Contratação de empresa, sob o regime de emprei-
tada por preço unitário, para prestação de serviços de seguro de 
vida e assistência funerária, por um período de 12 (doze) meses, 
renováveis por iguais ou menores períodos, conforme bases, 
especificações e condições do Edital e seus Anexos.

Comunicamos que encontra-se aberta licitação na modali-
dade PREGÃO ELETRÔNICO, para o objeto em referência, sendo 
que o Edital encontra-se disponível na integra para download, 
através do sistema eletrônico Licitações-e (www.licitacoes-e.
com.br - nº de referência 712882) e nos sites: http://e-negocios-
cidadesp.prefeitura.sp.gov.br.e http://www.spturis.com.

As Propostas Comerciais deverão ser encaminhadas até 
10/04/2018 às 09:00, horário de Brasília, pelo sistema eletrôni-
co Licitações-e no site: http://www.licitacoes-e.com.br. A disputa 
ocorrerá a partir das 10:00 do mesmo dia.

Esclarecimentos podem ser obtidos junto a Comissão Per-
manente de Licitações da São Paulo Turismo S/A., Av. Olavo Fon-
toura, 1209 - Portão 35 - Parque Anhembi - Santana - São Paulo, 
das 09:00 às 12:00h e das 14:00 às 17:00h, pelo telefone: (11) 
2226-0491, ou ainda pelo e-mail: licitacoes@spturis.com.

Comissão Permanente de Licitações – São Paulo Turismo 
S.A.

 Processo de Compras n° 0428/17 - Pregão Eletrônico 
- n°100/17

OBJETO: Contratação de empresa especializada em servi-
ços de impermeabilização em reservatórios de água potável, 
sob o regime de empreitada por preço global, para prestação 
de serviços de Engenharia para reparo de impermeabilização 
de reservatório de água potável em torre elevada do Parque 
Anhembi, conforme bases, condições e especificações do Edital 
e seus anexos.

Comunicamos que encontra-se aberta licitação na modali-
dade PREGÃO ELETRÔNICO, para o objeto em referência, sendo 
que o Edital encontra-se disponível na integra para download, 
através do sistema eletrônico Licitações-e (www.licitacoes-e.
com.br - nº de referência 712890) e nos sites: http://e-negocios-
cidadesp.prefeitura.sp.gov.br.e http://www.spturis.com.

As Propostas Comerciais deverão ser encaminhadas até 
11/04/2018 às 10:00, horário de Brasília, pelo sistema eletrôni-
co Licitações-e no site: http://www.licitacoes-e.com.br. A disputa 
ocorrerá a partir das 11:00 do mesmo dia.

Esclarecimentos podem ser obtidos junto a Comissão Per-
manente de Licitações da São Paulo Turismo S/A., Av. Olavo Fon-
toura, 1209 - Portão 35 - Parque Anhembi - Santana - São Paulo, 
das 09:00 às 12:00h e das 14:00 às 17:00h, pelo telefone: (11) 
2226-0491, ou ainda pelo e-mail: licitacoes@spturis.com.

Comissão Permanente de Licitações – São Paulo Turismo 
S.A.

 Processo de Compras n° 0551/17 - Pregão Eletrônico 
- n°124/17

OBJETO: Contratação de empresa especializada, sob o re-
gime de empreitada por preço unitário, para fornecimento con-
tinuado de energia elétrica, incluídos equipamentos e sistemas, 
por um período de 12 (doze) meses, renováveis por iguais ou 
menores períodos, conforme bases, especificações e condições 
do Edital e seus Anexos.

Comunicamos que encontra-se aberta licitação na modali-
dade PREGÃO ELETRÔNICO, para o objeto em referência, sendo 
que o Edital encontra-se disponível na integra para download, 
através do sistema eletrônico Licitações-e (www.licitacoes-e.
com.br - nº de referência 712886) e nos sites: http://e-negocios-
cidadesp.prefeitura.sp.gov.br.e http://www.spturis.com.

As Propostas Comerciais deverão ser encaminhadas até 
10/04/2018 às 09:30, horário de Brasília, pelo sistema eletrôni-

cartões possam ser utilizados pelos diretores, empregados e 
estagiários da SP - URBANISMO.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação do prazo contratual 
por 90 (noventa) dias corridos, até 16/06/18, ficando acordado 
entre as partes que, em havendo a conclusão do procedimento 
relativo ao pregão eletrônico nº 002/18, com a consequente 
contratação do vencedor, o presente ajuste ficará rescindido de 
pleno direito, mediante simples comunicação da contratante.

CONTRATANTE: SÃO PAULO URBANISMO
CNPJ: 43.336.288/0001-82
CONTRATADO(A): PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SER-

VIÇOS LTDA.
CNPJ: 02.959.392/0001-46
VALOR: R$ 439.725,27 (quatrocentos e trinta e nove mil, 

seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e sete centavos).
DATA: 16/03/2018

 EXTRATO DE ADITAMENTO Nº 03 AO CON-
TRATO Nº 0741430000

Objeto: Prestação de serviços de instalação, abastecimento, 
higienização e manutenção de máquinas automáticas de café 
expresso e bebidas quentes.

Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo contratual por 
mais 12 (doze) meses, até 03/03/19 e Alteração do índice de 
reajuste contratual determinado pelo Decreto 57.580/2017, em 
decorrência da publicação da Portaria SF nº 389 de 18/12/17, 
para índice de Preços ao Consumidor, apurado pela FIPE.

Contratante: SÃO PAULO URBANISMO
CNPJ: 43.336.288/0001-82
Contratado(a): PIERCOFFEE LOCAÇÕES SERVIÇOS LTDA. 

EPP.
CNPJ: 06.889.835/0001-20
Valor: R$ 42.300,00 (quarenta e dois mil e trezentos reais)
Data: 02/03/2018

 TRIBUNAL DE CONTAS
 GABINETE DO PRESIDENTE

 COMISSÃO DE LICITAÇÕES 1
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2018 – ESCLARECIMENTOS –
Processo: TC nº 72.013.512/17-58 - Objeto: Contratação de 

empresa especializada para a operação do Serviço Telefônico 
Fixo Comutado STFC, destinado ao tráfego de chamadas entre a 
rede pública de telefonia e o TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNI-
CÍPIO DE SÃO PAULO, pelo período de 30 (trinta) meses.

O Pregoeiro torna público os questionamentos formulados 
pela EDITAL ASSESSORIA & CONSULTORIA e as respectivas 
respostas deste E. Tribunal.

Questionamento 1) Qual o valor estimado da contratação?
Resposta: Em atenção ao seu pedido, o Pregoeiro esclarece 

que, com respaldo em entendimento respaldado por parte da 
doutrina especializada, bem como pela jurisprudência deste E. 
TCMSP, os orçamentos estimados em planilhas de quantitativos 
e preços unitários não constituem elementos obrigatórios do 
edital de uma licitação na modalidade pregão.

A título exemplificativo, destacamos a posição de Maria 
Sylvia Zanella di Pietro. Em entrevista publicada na Revista 
do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, a desta-
cada doutrinadora emite a seguinte opinião ao comentar as 
inovações trazidas pela Lei 12.462/2011 (Regime Diferenciado 
de Contratação - RDC) quanto à divulgação do orçamento 
estimado apenas em momento posterior à seleção da proposta 
vencedora.

“Essa medida é ótima. No Decreto Lei 2300 não havia a 
exigência de divulgação do orçamento estimado e ninguém 
nunca criticou. Também a lei do pregão não exige. Fala-se muito 
em superfaturamento. Acho que o superfaturamento começa 
dentro da própria Administração Pública com a elaboração 
desse orçamento estimado. Se ele não for conhecido previa-
mente, cada licitante fará a sua própria pesquisa de preço e de 
mercado e apresentará o orçamento sem nenhuma influência 
por parte da Administração. Se o orçamento estimado é divul-
gado previamente à apresentação das propostas, os licitantes 
não vão fugir muito de seu conteúdo.” (DI PIETRO, Maria Sylvia 
Zanella. Professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro: entrevista. 
Entrevistadores: Leonardo Ferraz, Juliana Marchesani, Diego de 
Melo, Silvia de Araújo. Revista do Tribunal de Contas do TCEMG, 
Belo Horizonte, v. 82, n. 1, p. 15-26, jan./mar. 2012).

Luiz Alberto Blanchet produziu outro comentário doutriná-
rio no mesmo sentido que merece ser destacado, como pode ser 
verificado a seguir:

“[...] a publicidade do orçamento não é imprescindível 
para que os interessados possam elaborar suas propostas, 
pois se fosse, a Lei no 8.666/93 não teria abolido o tipo de 
licitação “preço base”. A publicação dos orçamentos distorce 
os preços a serem propostos porque o proponente deixará de 
calcular os seus próprios custos para se basear no orçamento 
da Administração (é mais cômodo e ele sabe que os demais 
também o farão!). A prática tem demonstrado que quando 
não se dá publicidade ao orçamento, a variação dos preços é 
maior, tornando maior a competitividade e a vantagem para o 
interesse público.” (BLANCHET, Luiz Alberto. Roteiro prático das 
licitações. Curitiba: Juruá, 1994. p. 55.).

Assim, acredita-se que os proponentes, na condição de 
detentores da expertise relativa ao objeto, dispõem dos meios 
suficientes para precificação de suas propostas com base nas 
especificações técnicas constantes no Termo de Referência.

Considerando ainda que tal prática se coaduna com o 
objetivo precípuo da Administração ao conduzir um procedi-
mento licitatório, qual seja, a busca da proposta mais vantajosa, 
informamos que o valor de referência poderá ser revelado na 
sessão pública apenas quando finalizada a etapa de lances e 
negociação.

Questionamento 2) “Está previsto no item 9.6.3 do Edital 
que a Vistoria Técnica é obrigatória sob pena de inabilitação. No 
entanto a obrigatoriedade da

Visita Técnica é contrario ao entendimento do TCU confor-
me Acórdão

212/2017 Plenário é de que o Edital deve prever a possi-
bilidade de

substituição do Atestado de Vistoria por Declaração do 
Responsável

técnico do licitante de que possui pleno conhecimento do 
objeto da

licitação. Entendemos que será aceito Declaração do Lici-
tante conforme

entendimento do TCU em substituição da Declaração exi-
gida no item 9.6.3.

Está correto nosso entendimento?
‘Acórdão 212/2017 Plenário (Representação, Relator Minis-

tro José Múcio
Monteiro)
A vistoria ao local da prestação dos serviços somente deve 

ser exigida
quando imprescindível, devendo, mesmo nesses casos, o 

edital prever a
possibilidade de substituição do atestado de visita técnica 

por
declaração do responsável técnico da licitante de que 

possui pleno
conhecimento do objeto, das condições e das peculiarida-

des inerentes à
natureza dos trabalhos."
Resposta: Não, o entendimento não está correto.
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