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Poderão ser enquadrados na tarifa residencial especial todos os imóveis resi-
denciais unifamiliares com área útil construída de até cem metros quadrados 
não enquadrados na tarifa social, exceto se for o mesmo excluído de acordo 
com o critério estabelecido na NOTA 2.4.
(iii) Categoria Comercial / Entidade de Assistência Social:
O enquadramento como Entidade de Assistência Social nos requisitos e crité-
rios abaixo dependerá de avaliação e aprovação das áreas comerciais da SA-
BESP, atendendo às instruções normativas da Companhia.
A SABESP considera como Entidades de Assistência Social aquelas que pres-
tam serviços/atividades de:
* Atendimento à criança e ao adolescente.
* Abrigo para crianças e adolescentes.
* Atendimento à pessoa portadora de deficiência.
* Atendimento ao idoso.
* Atendimento à pessoa portadora de doença em geral: Santas Casas de Mise-
ricórdia, casas de saúde, ambulatórios e hospitais assistenciais.
* Albergues.
* Comunidades terapêuticas  atendimento ao dependente químico.
* Casa de apoio e/ou abrigo que oferece ao paciente, portador de doença em 
geral, continuidade de tratamento.
* Programas de alimentação cadastrados nos governos: federal, estadual ou 
municipal.
Que atendam aos seguintes critérios:
a) Manter o pagamento em dia com a SABESP; e
b) Apresentar as certificações e demais documentos de acordo com os procedi-
mentos normativos da Companhia.
(iv) Categoria Pública com Contrato:
Pertencem a esta categoria as entidades da Administração Pública Direta Fe-
deral e as Secretarias de Estado que assinarem contrato com a SABESP e que 
atendam aos seguintes itens:
A) Estarem adimplentes quando da assinatura do contrato; e
B) Manterem o pagamento em dia com a SABESP; e
C) Aderirem ao Programa de Uso Racional de Água - PURA.
(v) Categoria Pública Municipal:
Poderão ser enquadrados nesta categoria todos os próprios municipais não 
residenciais.
2.5 Conceito de Adimplente:
Não possuir débitos em aberto e vencidos com a SABESP.
2.6 Conceito de Ligação Predial de Água (ou Ramal de Água):
É o conjunto formado de tubulações, peças especiais e hidrômetros (quando 
houver), conectado à rede distribuidora e situado entre esta e o local onde é 
feita a conexão da ligação predial de água com a instalação predial do imóvel 
abastecido, inclusive.
2.7 Conceito de Ligação Predial de Esgotos (ou Coletor Predial):
É o conjunto formado de tubulações, peças especiais, conectado à rede coletora 
e situado entre esta e o local onde é feita a conexão da ligação predial de esgo-
tos com a instalação predial do imóvel beneficiado, inclusive.
2.8 Conceito de Economia:
Considera-se economia todo o prédio, ou divisão independente de prédio, ca-
racterizado como unidade autônoma residencial para efeito de cadastramento 
e/ou cobrança, identificável e/ou comprovável na forma definida pela SABESP 
em norma apropriada.
3 OUTROS FORNECIMENTOS
3.1 O preço cobrado pela SABESP para fornecimento especial de água por in-
termédio de carros pipa ou tanque e fornecimento de água por contrato de de-
manda firme, bem como sua vigência são publicados no Comunicado Tarifário 
vigente para a Diretoria de Sistemas Regionais e suas respectivas Unidades 
de Negócio.
4 – TRCF – TAXA DE REGULAÇÃO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO:
Conforme §2º do artigo 2º da Deliberação ARSESP 406/2013, os valores das 
tarifas não incluem a Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização, que deverá 
ser discriminada na fatura dos clientes dos respectivos Municípios em que seja 
cobrada, nos termos da Lei Complementar Estadual 1.025, de 07 de dezembro 
de 2007, conforme discriminado no item 8 de nosso Comunicado 4/20, de 17 
de julho de 2020.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
A Diretoria

TERMO DE ALTERAÇÃO
Contrato MC 03.924/19, 18/12/2020, 1º termo, Prestação de serviços de distribui-
ção de água por caminhão tanque no município de Santo André na Unidade de 
Gerenciamento Regional Tamanduateí – Unidade de Negócio Centro – Diretoria 
Metropolitana – M, Par. Jur. MC 9.235/2020, aditamento de prazo por mais 90 
dias, passando o prazo a ser de 25/10/2019 a 18/03/2021, e aditamento do valor 
R$450.299,45, passando para R$3.878.673,05. BRD Caires Transportes Locações 
e Serviços Ltda. SP, 22/12/2020 – UN Centro.

AVISO DE LICITAÇÃO LPI 01777/20 - BID
Execução da 3ª Etapa das Obras para Ampliação do Sistema de Esgotamento 
Sanitário no Bairro Cidade São Pedro, Gleba A e Gleba B – Município de Santa-
na do Parnaíba, na área de atuação da Unidade de Negócio Oeste – Superinten-
dência de Gestão de Empreendimentos da Metropolitana – Diretoria Metropoli-
tana - M. Edital completo disponível para download a partir de 23/12/20 - www.
sabesp.com.br/licitacoes - mediante obtenção de senha no acesso - cadastre 
sua empresa. Receb. Doc. Habilitação e Proposta: 10/02/21, às 09:00h., Sala de 
Licitações 1 - Av. do Estado, 561 - Unidade I - Pte. Pequena - SP/SP.
SP. 22/12/20 - ME A DIRETORIA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO SABESP 

CSS 04.145/20
Prestação de serviços técnicos para desenvolvimento e implantação de ge-
renciador de comunicação via tecnologia celular GPRS/3G para registro e 
análise de dados operacionais. Edital disponível para “download” a partir de 
22/12/2020 - www.sabesp.com.br/fornecedores - mediante obtenção de senha e 
credenciamento (condicionante a participação) no acesso “Cadastro de Forne-
cedores”. Problemas c/ obtenção de senha, contatar fone (11) 3388-6724/6812 
ou informações na Av. Estado, 561 – Ponte Pequena – São Paulo/SP. Envio das 
Propostas a partir da 00h00 de 18/01/21 até as 09h00 de 19/01/21 - www.sabesp.
com.br/fornecedores. As 09h00 será dado início a Sessão Pública.
S.P. 22/12/20 - (TO) A DIRETORIA

COMUNICADO
A Sabesp comunica aos interessados que considera fracassado o Pregão Sa-
besp Online nº 02.526/20 – Fornecimento de Aeradores Submersíveis para o 
Sistema de Esgotamento Sanitário Barra do Una e Engenho no Município de 
São Sebastião, Pertencentes ao Programa Onda Limpa Litoral Norte- Superin-
tendência de Gestão do Programa de Recuperação Ambiental da Baixada San-
tista – TB. CSM, 22/12/2020 A DIRETORIA

ADITAMENTO 01 / NOVA DATA DE ABERTURA 

DE LICITAÇÃO
PREGÃO SABESP MC 03.821/20 – Prestação de Serviços para Otimização de Re-
des e Ramais de Esgoto e Serviços de Engenharia para Limpeza, Desobstrução 
e Televisionamento de Redes e Ramais de Esgoto na Área da UGR Tamanduateí 
- Unidade de Negócio Centro – Diretoria Metropolitana – M. Informamos que a 
nova data para envio das “Propostas” será a partir das 00h00 (zero hora) do dia 
11/01/2021 até as 08h59 do dia 12/01/2021, no site da SABESP na internet www.
sabesp.com.br/licitações. Às 09h00 será dado início a sessão Pública pela Co-
missão. Credenciamento dos Representantes permanentemente abertos atra-
vés do site acima. O edital completo será disponibilizado a partir de 22/12/2020 
para consulta e download, na página da SABESP na Internet www.sabesp.com.
br/licitações. mediante obtenção de senha no acesso – cadastre sua empresa. 
Problemas c/ o site contatar fone (**11) 3388-8619. SP 22/12/2020 UN Centro.

PUBLICAÇÃO DE TERMO DE ALTERAÇÃO 

CONTRATUAL
5º T.A., Contrato nº 22.410/16, 11/12/20, prestação de serviços postais e entrega 
de documentos e encomendas para atendimentos das Unidades da Alta Ad-
ministração, adesão ao pacote de serviços Bronze, V.I. R$ 180.000,00 e V.A. R$ 
310.000,00, Parecer CJ nº 8639/2020 de 13/10/20, EMPRESA BRASILEIRA DE 
CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT.

RECURSO INDEFERIDO PG CSS 04.016/20
O Pregoeiro após a avaliação dos recursos Interpostos pelas empresas: L5 
TRANSPORTE e LOGÍSTICA LTDA e PARANÁ SOLUÇÕES LOGÍSTICAS TRANS-
PORTES LTDA contra a habilitação da empresa LBR TRANSPORTES VENTURA 
LTDA, decidiu indeferi-lo, posição acompanhada por ato da Sra. Superintenden-
te de Suprimentos e Contratações Estratégicas com agendamento p/ vistas Av. 
do Estado, 561 – Unidade I - SP, 08h30 às 11h30/13h30 às 16h00.
SP. 22/12/20 - CS A DIRETORIA

AVISO DE LICITAÇÃO
LI Nº 04470/20-RT - Execução de obras para perfuração do poço P5 no muni-
cípio de Coroados-SP. Edital disponível para download - www.sabesp.com.br/
licitacoes - a partir de 22/12/20, mediante obtenção de senha e credenciamento 
(condicionante a participação) no acesso - cadastre sua empresa - Problemas c/ 
site, contatar fone (0**11) 3388-6984. Informações Rua Tenente Florêncio Pupo 
Netto, 300 – Bloco 4 - Lins-SP, Fone 0XX14 - 3533-5586. Envio das propostas a 
partir da 00h:00 (zero hora) do dia 19/01/21 até às 09h:00 do 20/01/21 no site da 
SABESP: www.sabesp.com.br/licitacoes. Às 09h:00 do dia 20/01/21 será dado 
início à sessão pública pela Comissão Julgadora. Lins, 22/12/20-RT.

REVOGAÇÃO
DECISÃO ADMINISTRATIVA FINAL. Revogação dos Lotes 1.0, 2.0 e 3.0 da Lici-
tação Sabesp 90.807/20 (REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE 

SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA no valor global de R$ 
165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), conforme disposição contida na 
proposta disposta às fls. 296 e 299 e na ata juntada aos autos às fls. 305 a 311.
II- Convoque-se a Licitante vencedora, para firmar o respectivo instrumento 
contratual.

Secretaria de Governo

SABESP – Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo

CNPJ 43.776.517/0001-80

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO SABESP ME 02389/20 - Prestação de serviços de engenharia com 
disponibilização de equipamentos para fornecimento “on-line” de análises qua-
litativas de amostras de esgotos para automação de Estações de Tratamento de 
Esgotos - Diretoria Metropolitana - M. Edital completo disponível para downlo-
ad a partir de 22/12/2020 - www.sabesp.com.br/licitacoes - mediante obtenção 
de senha e Credenciamento (condicionante a participação) no acesso “Cadastro 
de Fornecedores”. Fone (11) 3388-6493/6760. Problemas c/ site, contatar fone 
(11) - 3388-6984 ou informações: (11) 5089-2911 – MES – Rua Cel. Diogo, 275 – 
Cambuci – São Paulo/SP. Envio das “Propostas” a partir da 00h00 (zero hora) 
do dia 18/01/2021 até às 10h00 do dia 19/01/2021 no site da SABESP acima. Às 
10h05 do dia 19/01/2021 será dado início à sessão pública. SP, 22/12/2020 (ME).

AVISO DE LICITAÇÃO
PG RA 03701/20 – Aquis. Grupo Diesel Motor-Gerador para ETE no Bº dos Altos 
da Brancal, município de Itapeva na UNA Paranapanema -RA. Edital completo 
disponível para download a partir de 21/12/2020 - www.sabesp.com.br/licitaco-
es - mediante obtenção de senha no acesso - cadastre sua empresa - Problemas 
c/ site (11) 3388-6984 ou informações Av Pe Antonio Brunetti, 1234 V. Alves – 
Itapetininga/SP (15) 3275-9138. Recebimento das propostas a partir das 00:00h 
do dia 07/01/2021, até as 09:00h do dia 08/01/2021 no site da Sabesp. As 09:01hs 
do dia 08/01/2021 será dado inicio a sessão. UNA Paranapanema-22/12/2020.

COMUNICADO – 9/20
A COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SA-
BESP, nos termos da Deliberação ARSESP 1.099, de 18 de dezembro de 2020, 
publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo (Caderno Executivo I, pág. 5) 
em 19 de dezembro de 2020; do Decreto da Prefeitura Municipal de Lins, 12.350, 
de 9 de dezembro de 2020, publicado em Lins, através do Diário Oficial do Mu-
nicípio de Lins, de 11 de dezembro de 2020; do artigo 28 do Regulamento do 
Sistema Tarifário, aprovado pelo Decreto Estadual 41.446, de 16 de dezembro 
de 1996, comunica que as Tarifas e demais condições que vigorarão no Municí-
pio de Lins a partir de 26 de janeiro de 2021, serão as seguintes:
1 PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA E/OU COLETA DE ESGOTOS:
1.1 Diretoria de Sistemas Regionais - Exclusivo para o município de Lins, que 
integra a Unidade de Negócio Baixo Tietê e Grande  RT.
Tarifas dos serviços de fornecimento de
água e/ou coleta de esgotos:
Classes de consumo

m3/mês Tarifas de água - R$ Tarifas de esgoto - R$
Residencial / Social (i)

0 a 10 7,98 /mês 6,40 /mês
11 a 20 1,26 / m3 1,01 / m3

21 a 30 2,68 / m3 2,16 / m3

31 a 50 3,88 / m3 3,12 / m3

acima de 50 4,58 / m3 3,64 / m3

Residencial / Especial (ii)
0 a 10 18,88 /mês 15,14 /mês

11 a 20 2,62 / m3 2,09 / m3

21 a 50 4,03 / m3 3,21 / m3

acima de 50 4,84 / m3 3,85 / m3

Residencial / Normal
0 a 10 23,62 /mês 18,89 /mês

11 a 20 3,29 / m3 2,61 / m3

21 a 50 5,04 / m3 4,03 / m3

acima de 50 6,03 / m3 4,82 / m3

Comercial / Entidade de Assistência Social (iii)
0 a 10 23,68 /mês 18,94 /mês

11 a 20 2,84 / m3 2,23 / m3

21 a 50 4,58 / m3 3,64 / m3

acima de 50 5,35 / m3 4,29 / m3

Comercial / Normal
0 a 10 47,32 /mês 37,82 /mês

11 a 20 5,58 / m3 4,45 / m3

21 a 50 9,09 / m3 7,25 / m3

acima de 50 10,64 / m3 8,51 / m3

Industrial
0 a 10 47,32 /mês 37,82 /mês

11 a 20 5,58 / m3 4,45 / m3

21 a 50 9,09 / m3 7,25 / m3

acima de 50 10,64 / m3 8,51 / m3

Pública com Contrato (iv)
0 a 10 35,48 /mês 28,37 /mês

11 a 20 4,18 / m3 3,35 / m3

21 a 50 6,83 / m3 5,46 / m3

acima de 50 7,98 / m3 6,40 / m3

Pública sem Contrato
0 a 10 47,32 /mês 37,82 /mês

11 a 20 5,58 / m3 4,45 / m3

21 a 50 9,09 / m3 7,25 / m3

acima de 50 10,64 / m3 8,51 / m3

Pública Municipal (v)
0 a 10 23,68 /mês 18,94 /mês

11 a 20 2,84 / m3 2,23 / m3

21 a 50 4,58 / m3 3,64 / m3

acima de 50 5,35 / m3 4,29 / m3

2 NOTAS
2.1 As tarifas residenciais dos serviços de fornecimento de água e/ou coleta de 
esgotos serão aplicadas, cumulativamente, por economia.
2.2 Serão cadastrados como “residencial social” um montante obrigatório de 
dez por cento das economias residenciais do município.
2.3 Serão cadastrados como “residencial especial” um montante obrigatório 
de trinta e cinco por cento do total de economias residenciais normais do mu-
nicípio.
2.4 Caso o número de economias residenciais a serem cadastradas nas catego-
rias descritas nos itens 2.2 e 2.3 supere o percentual fixado nos itens anteriores 
serão excluídos da categoria, por ordem decrescente, os imóveis de maior área 
de construção.
(i) Categoria Residencial Social:
A - Critérios:
Terá direito a pagar a Tarifa Residencial Social o cliente que, mediante avaliação 
pelas áreas comerciais da SABESP, realizada com base em instruções normati-
vas da Companhia, atenda aos seguintes critérios:
A1) Residência Unifamiliar:
a) O cliente deverá ter: renda familiar de até 3 salários mínimos, ser morador 
de habitação subnormal com área útil construída de 60 m² e ser consumidor 
monofásico de energia elétrica com consumo de até 170 kWh/mês.
Ou
b) Estar desempregado, sendo que o último salário seja de no máximo 3 (três) 
salários mínimos, neste caso o tempo máximo será de 12 meses, não podendo 
ser renovado.
A2) Habitação Coletiva:
a) As habitações consideradas sociais, como cortiços e as verticalizadas tais 
como Unidade Social Verticalizada resultante do processo de urbanização de 
favelas, deverão ser cadastradas na tarifa social.
B - Parâmetros:
B1) Para ser cadastrado o cliente deverá estar adimplente com a SABESP. Caso 
estiver inadimplente, deverá efetuar acordo para pagamento dos débitos.
B2) Os clientes deverão, a cada 24 meses, comprovar o enquadramento na ta-
rifa social, sob pena de descadastramento automático para os que não com-
provarem ou não atingirem as condições estabelecidas para a renovação do 
cadastramento.
B3) Os clientes cujas ligações acusarem fraude de qualquer natureza perderão 
o cadastramento nesta tarifa, além de sofrerem as sanções já previstas nas 
normas da empresa.
B4) Procedimento: Assinar Termo de Compromisso e anexar documentos de 
comprovação de renda (holerite), área útil do imóvel (IPTU do exercício) e de 
consumo de energia elétrica (conta de energia atual).
(ii) Categoria Residencial Especial:

SÃO PAULO TURISMO S.A.
CNPJ 62.002.886/0001-60

FATO RELEVANTE
A São Paulo Turismo S.A. (“SPTURIS” ou “Companhia”) vem informar ao mer-
cado e aos seus acionistas acerca da publicação, na data de hoje, no Diário Ofi-
cial da Cidade de São Paulo, referente à Concorrência Internacional n° 001/20, 
cujo objeto é a concessão onerosa de uso do Complexo Anhembi para reforma, 
gestão, manutenção, operação e exploração, por particulares: a Comissão Es-
pecial de Licitações (CEL) da SÃO PAULO TURISMO S.A. COMUNICA que, após 
análise da Proposta Comercial apresentada pela única licitante e, com base 
nos termos, condições e exigências do respectivo Edital, procedeu ao JULGA-
MENTO e DECIDIU pela CLASSIFICAÇÃO da Proposta Comercial ofertada pela 
seguinte licitante, por ter atendido na íntegra aos termos, condições e exigên-
cias do Edital e por seus respectivos preços ofertados estarem acima do valor 
mínimo admitido nesta licitação:
1º) GL EVENTS BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA.: valor global da proposta 
R$53.740.236,00 (cinquenta e três milhões, setecentos e quarenta mil, duzentos 
e trinta e seis reais);
Assim, abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de publicação 
deste Julgamento em todos os veículos, passando a contar a partir da data 
da última veiculação, para a eventual interposição de recurso administrativo.
Os autos do respectivo processo licitatório encontram-se com vistas franquea-
das aos interessados, no endereço http://processos.prefeitura.sp.gov.br, procu-
rar pelo Processo SEI! nº 7210.2020/0000956-3.
Por fim, a Companhia informa que manterá seus acionistas informados acerca 
do tema que trata o presente Fato Relevante.
São Paulo, 22 de Dezembro de 2020.
FREDERICO HANNAH MATTAR ROZANSKI
Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CDHU - Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano

CNPJ 47.865.597/0001-09

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PG 31.45.013 – Face aos elementos constantes no processo do Pregão Eletrô-
nico nº 013/2020 – Registro de Preços de Materiais de Higiene e Limpeza, para 
atendimento das demandas advindas dos Edifícios CIDADE I, II e IV, HOMO-
LOGO o procedimento licitatório e o resultado do pregão em prol da empresa 
detentora da ata Papa Lix Plásticos e Descartáveis Ltda., conforme segue: LOTE 
1: Item / Quantidade estimada / Valor unitário (R$); 1 / 95 / 157,52; 2 / 55 / 23,32; 3 
/ 50 / 35,51; 4 / 253 / 38,16; 5 / 255 / 38,80; 6 / 305 / 132,71; 7 / 400 / 306,18; 8 / 8.440 
/ 79,92; 9 / 1.500 / 285,62; 10 / 7.106 / 420,10; 11 3.040 / 197,37; 12 / 15.360 / 56,92; 
13 / 1.000 / 39,20; 14 / 14.000 / 16,70. LOTE 2: Item / Quantidade estimada / Valor 
unitário (R$); 1 / 160 / 66,04; 2 / 35 / 942,34; 3 / 4.800 / 207,65; 4 / 300 / 187,41; 5 
/ 60 / 1,22; 6 / 75 / 39,22; 7 / 2.000 / 160,06; 8 / 2.000 / 160,06; 9 / 45 / 160,06; 10 / 
1.500 / 82,04; 11 / 20 / 82,04; 12 / 350 / 82,04 / 13 / 10 / 1.135,26 e 14 / 80 / 376,30. 
LOTE 3: Item / Quantidade estimada / Valor unitário (R$); 1 / 30 / 16,10; 2 / 240 
/ 2,06; 3 / 40 / 10,65 e 4 / 800 / 82,10, perfazendo o valor global estimado de R$ 
8.044.904,43. Diretor Presidente

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PG 31.45.026 – Face aos elementos constantes no processo do Pregão Eletrô-
nico nº 026/2020 – Serviços de Manutenção de Equipamentos do Sistema de 
Combate a Incêndio dos Edifícios CIDADE I, II e IV, HOMOLOGO o procedimento 
licitatório e a adjudicação efetuada pela pregoeira em prol da empresa Novo 
Brasil Comércio e Equipamentos e Sistemas Contra Incêndios Ltda. – EPP, pelo 
valor global de R$ 99.234,00, os preços unitários adjudicados e homologados 
estão disponíveis no site www.cdhu.sp.gov.br. Diretor Presidente

Secretaria de Habitação

CPOS - Companhia Paulista de 
Obras e Serviços

CNPJ 67.102.020/0001-44

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2020
A Companhia Paulista de Obras e Serviços — CPOS (em liquidação) torna pú-
blica a abertura de Credenciamento de associações e cooperativas de catadores 
de materiais recicláveis, em observância ao artigo 225 da Constituição Federal e 
à Lei estadual nº 14.470/11, para coleta e fragmentação para reciclagem dos do-
cumentos produzidos e acumulados pela CPOS (Proc. CPOS nº 0116/2020-A1), 
consoante as atividades descritas em Edital, o qual se encontra à disposição 
dos interessados para download completo exclusivamente no site www.cpos.
sp.gov.br (Editais/Serviços Gerais). Os envelopes dos documentos dos interes-
sados em se credenciar devem ser protocolizados junto ao Setor de Protocolo 
da CPOS, localizada na Rua Tangará, 70 - Vila Mariana — São Paulo/SP, no pe-
ríodo de 23/12/2020 a 11/1/2021, das 8h às 17h, mediante a apresentação de 2 
(duas) vias, em separado, do requerimento de credenciamento para protocolo. 
Eventuais esclarecimentos poderão ser encaminhados a Comissão Especial de 
Credenciamento para o e-mail licitacoes_cpos@cpos.sp.gov.br ou protocoli-
zados, nos dias e horários de expediente, diretamente na Sede da CPOS no 
endereço indicado, em até 2 (dois) dias úteis anteriores ao prazo final para a 
entrega dos envelopes.

Secretaria de Governo

Imprensa Oficial do Estado S.A. - IMESP
CNPJ 48.066.047/0001-84

DESPACHO
Processo:  173.835/2020
Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO 025/2020
Objeto: Aquisição de Soluções de infraestrutura de segurança da informação 
para Autoridade Certificadora da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo – 
IMESP, que possibilitem a visibilidade e controle de tráfego, filtragem de conte-
údo WEB, prevenção contra ameaças de rede modernas, filtro de dados, VPNs 
e controle granular de banda de rede, compreendendo fornecimento de equi-
pamentos, armazenamento de logs, licenciamento por subscrição e suporte 
técnico, conforme o Memorial Descritivo:
I - Homologo o objeto do Pregão em referência à empresa QUINTA ONDA 

www.imprensaofi cial.com.br

SAC 0800 01234 01
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