
UNIVERSIDADE DESAO PAULO

EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N' 2/2021-RUSP

A UNIVERSIDADE DE SAO PAULO -- USP, considerando que o incremento do

Programa .,4/u/7?n/ USP demanda iniciativas que atraiam diplomados da USP para a

plataforma, e considerando os benefícios de aproximação com instituições da sociedade

que buscam por proHtssionais formados pela USP, toma público que receberá inscrições

de pessoas físicas ou jurídicas que tenham interesse em anunciar vantagens no Portal do

Programa .d/u/zzn/ USP, que beneficiem os seus usuários, em conformidade com as

condições e exigências estabelecidas neste edital e seu anexo.

,'''\

l.DOOBJETO

1. 0 objeto deste edital é o chamamento público para que pessoas físicas e jurídicas

publiquem vantagens no portal do Programa d/z//7?n/ USP, relacionadas a Saúde,

Educação, Cultura, Serviços e Lazer, mediante apresentação de proposta, dentro do

escopo de um projeto de oferecimento de serviços e vantagens para ex-alunos

cadastrados na plataforma d/zz/nn/ USP

1.1. As áreas às quais as vantagens devem estar relacionadas são Saúde, Educação,

Cultura, Serviços e Lazer.

1 .2. As vantagens poderão ser, exemplificativamente, em forma de desconto Hlnanceiro

e facilidade de obtenção do produto/serviço ofertado.

1.3. As vantagens preferenciais serão descontos em cursos de idiomas, ein cursos de

pós-graduação /afo senso, em diárias de hotéis, em restaurantes, em ingressos de

espetáculos culturais e exposições, e em atividades de lazer relacionadas com a saúde e

o bem-estar.
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1.4. Não serão aceitas vantagens insigninlcantes; ou que possam ferir a moral e os bons

costumes; ou de cunho discriminatório de qualquer natureza.

1.5. A aferição da conveniência da recepção da vantagem no escopo do prometo caberá

ao Conselho Executivo do Programa .4/umn/ USP, considerando sua compatibilidade

com o Estatuto da USPe o Código de:Etica da USP

11. DAS CONDIÇOES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO

2. Poderão atender ao chamamento público quaisquer pessoas físicas e jurídicas,

inclusive reunidas na forma de consórcio, desde que em situação regular, nos termos do

presente edital.

2.1. Não poderão participar do chamamento público as pessoas físicas ou jurídicas que,

por qualquer motivo:

a) estalam cumprindo penalidade de suspensão temporária ou impedimento do direito

de licitar ou contratar com os órgãos e entidades da Administração do Estado de São

Paulo, nos termos do Decreto n' 48.999, de 29/09/2004;

b) tenham sido declaradas inidâneas pelo Poder Público e não tenham sido reabilitadas;

c) estejam em débito com o sistema da seguridade social, nos termos do art. 195, $ 3',

da Constituição Federal;

d) tenham débito(s) registrado(s) no Cadin Estadual, nos termos da Lei Estadual n'

12.799/08;

e) estalam em processo de recuperação judicial ou falência;

f) estalam em processo de recuperação extrdudicial ou que sejam insolventes civis
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111. DA INSCRIÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO

3. As inscrições poderão ser feitas mediante a entrega dos documentos descritos no

subitem 3.1, devidamente identiülcados, junto ao escritório do Programa d/z//??n/ USP,

situado à Rua da Praça do Relógio, 109, Bloco K, sala 313, Butantã, São Paulo - SP,

CEP 05508-050,no período de 1 1/4/2021 a ] 0/4/2022 (período deum ano):

3.1. No ato da inscrição, o interessado deverá apresentar a seguinte documentação

a) Ficha de inscrição (ANEXO 1) devidamente preenchida;

b) Documentação de registro, sendo

b.l) cópia do RG ou CPF, acompanhada de coinprovante de residência, se pessoa física;

b.2) prova de inscrição no CNPJ e registro comercial, no caso de empresa individual;

b.3) prova de inscrição no CNPJ e ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,

devidamente registrado, em se tratando de sociedade empresarial, e, na hipótese de

sociedade por ações, acompanhados de documentos da eleição e posse dos seus

diretores;

b.4) prova de inscrição no CNPJ e inscrição do contrato social no Cartório de Registro

Civil de Pessoas Jurídicas, no caso de sociedade simples, e, quando for o caso, prova da

averbação, à margem da inscrição da sociedade, da nomeação de administrador por

instrumento em separado; ou

b.5) prova de inscrição no CNPJ e registro perante a entidade estadual da Organização

das Cooperativas Brasileiras, no caso de cooperativas, nos termos do artigo 107 da Lei

Federaln' 5.764,de 16/12/1971;

c) Descrição detalhada das vantagens a serem oferecidas
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IV.DAANÁLISEDASPROPOSTAS

4.1. Serão indeferidas liminarmente as inscrições que não forem acompanhadas da

documentação elencada no item 111, 3.1, ou as inscrições formuladas por proponentes

cuja participação esteja vetada nos termos do item 2.1 .

4.2. As propostas serão recebidas e analisadas em fluxo contínuo dentro do prazo fixado

no item 3.

4.3. Cada proposta não indeferida liminarmente, nos termos do item 4.1, será apreciada

pelo Conselho mencionado no item 1 .5 e, caso aceita, será formalizada, sem prquízo da

análise das demais propostas apresentadas posteriormente, caso tenham objeto diverso.

4.4. O envio das propostas nos termos do ANEXO l vinculará o proponente/interessado

aos termos do presente edital e ao cumprimento de todas as condições e obrigações

descritas na oferta, sendo que todas as informações e dados serão de total

responsabilidade do proponente/interessado.

V. DA DIVULGAÇÃO DAS VANTAGENS OFERECIDAS

5. A USP divulgará a VANTAGEM dentro da Plataforma .d/u/7z/z/ USP por meio da

funcionalidade "Clube de Vantagens" pelo período de 12 meses. A vantagem poderá

ter um prazo de validade que deverá ser explícito no ato de sua disponibilização na

plata6olma. O escritório do Programa .d/z//zzn/ USP poderá retirar a vantagem do ar a

qualquer momento, sem prévia consulta ao fornecedor.

5.1. As vantagens estarão descritas no item "Clube de Vantagens", que é uma

funcionalidade da Plataforma ,4/amn/ USP à qual apenas os a/z/mn/ cadastrados na

plataforma terão acesso.

5.2. O usuário que entrar na plataforma, por meio de sua senha, e buscar a ferramenta

denominada "Clube de Vantagens" poderá visualizar a descrição da vantagem

oferecida, acompanhada ou não de um logo da empresa doadora.
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5.3. O usuário vai visualizar o "tipo da vantagem e seu logo, se houver". Para usufruir

da vantagem, o a/un7mus deverá apresentar seu e-cara a/zlmnf, quando de sua

implantação, ou apresentar o cupom gerado pela plataforma .4/u/7?n/ para usuítuto da

vantagem

5.4. O contato a ser realizado entre o usuária CIJnscrito/jproponente será çb

responsabilidade exclusiva dos envolvidos, sem qualquer intervenção ou

responsabilidade por parte da USP

5.5. As vantagens divulgadas na Plataforma .d/u/z?ní USP são de responsabilidade

exclusiva do inscrito/proponente, sem que isso configure qualquer tipo de convênio ou

relação formal com a USP

VI.DISPOSIÇÕESGERAIS

6. Os casos omissos serão apreciados e decididos pela Reitoria da Universidade de São

Paulo, na forma da legislação vigente.

6.1. Para dirimir quaisquer questões deconentes deste chamamento público não

resolvidas na esfera administrativa será competente o Foro da Comarca da Capital do

Estado de São Paulo.

São Paulo, 1. 7 H de março de 2021
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ANEXOI

FicnADEiNSCRiçÃo

DADOSDOPROPONENTE

Nome/Razão Social

CPF/CNPJ

Rua/Av.:

N': Complemento

CEP:
Bairro

M unicípio:
UF

Telefone com DDD: ( )

e-/}zaíZ para contato

Descrição da vantagem

- Anexar os documentos descritos no item 111, subitem 3.1 , conforme o caso

- Enviar a logomarca ou logotipo da empresa, se houver, em alta resolução,

acompanhado desta Bicha de inscrição para o e'mai/ alumni@usp-br, assunto
"oferecimento de vantagem''



CDHU. hr«er AJ n' 022J2021. datado de l gD3/2021 . RODRIGO
LEVKOVICZ - Diretor Ex«uivo(23/D3/2021)

Encontra-se.aberta m Fundação para Consavação e a Pro
dução florutal do Estado de São Paulo. a lidtação na modalida
de de Pregão Eletrõnico n'. E-t2/2021 - Pro«sso n' 102n02t

objetivando a COFfTRATAÇÀo OE SERVIÇOS 0E MANUTENÇÃO
rIA BME DE PRaEÇÁO GUARlúMÁ PARQUE ESTADUAL
SERRA DO MAR - NÚCLEO nUTINGA PILÓS NO MU}JICÍPD DE

PRAIA GRANDE - SR A abertura das Propostas dar-se-á no dia

08D4/2021 às 09:00 h«as. no site m.b«.SRgov.bç Oferta
de Comi)ra n' 261 t012604S2021 0C00024. As popostas serão
r«ebidas no she a partir do dia 26D3/202t. Os hteresndos
poderão. consultar o Edital completo nos cites htlp:lylHW.
fflorestdsp.gov.bC httpsJ/wwwimprensaonKial.üom.brÊ httpJy
www.beap.govbbr.

Qualquer dúvida ou es(brKimento deverá s©r enami.

ihado pdo site httpJ7wwwbbe(.sp.gov.bc e será respondido

lblauro lvo

mama equintes funcionáíipa da

Sequeaba resposta aos questão fetos recebidos par

A SEREM DESENVOLUDOS tIO AMBnO DO (ONWNIO FIRMA-

DO (OM O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ENERGK ELÉTRICA

DO ESTADO DE SÃO PAULO - DATE. A abertura dn Propostas
dar-se-á no dia 0804/2021 às 09:00 horas, no she m.bec
p.gov.h. Oferta de (ompra n' 261 101260452021 0(00023. As

propostas serão r«ebidas no site a parir do dia 26/03/2021
Os int«estados poderão (insultar o Edital ccvnpleto nos sitas

http:/flvw.ffloestal.sp.gov.br: https]7www.imprensaoficial
com.b& httpJ/www.bec.sp.gov.br.

Qualqua dúvida ou esdarecimento deverá s« encamb

nhado pelo site httpJ/m.becsp.gov.b e s«á respondido no
mesmo. Ficam nomeados os seguida fundonários da pasta
para impor a (omissão. são eles: Pregodra - Emana Aparecida
Salva - RG n' 19.277.40-S, Equipe de Apoio - Nados %nicius

Irevisan - RG; 40.932.841-2. Mouro lw Quaresma filho - RG
l.e SS.486.827 e Elisabeth Sutt« - RG n.' i56S283.3. senda a
senhora Elinbeth Suta«. subsaitora do Edital

:r AJ n': 30/2021 DATADO DE 24/03/202 1h

IV DA ANAbt DAS PROPOSTAS

4' As ínscHções s«ão recebidas no esaitório do Programa
Alumni USF! em documentos impresns. Não serão a(citas

ues poí e

d proPost ipresentad posterior tenham

São Paulo.

e entidades da Administração do Estado de São Paulo. nos ta.
mos do Decreto n' 48.999.de 29/09/2004:

b) tenham.sido dedarada inidõne3s' pelo Poder Públi(o e
tenham sido reabilitadas

d estejam em débito can o sistema da seguridade social.
nos tennn do art. 195. 5 3g. da Consüuição federal "

d) lmham débito(s) registradots) no (adin Estadual. nos
ermos da Lei Estadual Ro 1 2.799/08

J estalam em pro«sso de rewperaçáo judicial ou falênda;

11 S'!'" '"- p"""" & '««É«.ã iÚãÚlai;Ü ;'u=
sejam insolventes dais. ' ' '' '

1l. DA INSCNÇÀO E DA DO(UMErlnçÃ0

3. As insoições poderão ser feitas mediante a entrega dos
doamentos descritos no subitem 3.1. devidamente identiüca-

3.1. No ato da inaiçãa o interessado deverá apresentar a
seguinte documentação

a) fidta de inscrição(ANEXO D devidamente preenchida
b) Documentação de registrQ, senda
b.l) cópia do RG ou CPf; aonpanhada de mmprovante de

b2) proa de inscrição no CNPJ e registro comercial. no
caso de empresa indivídua

b3) proa de insaição no CNPJ e ato constitutiw. estatuto
ou mntrato s«ial em vigor. devidamente registradq em w
tratando de sociedade empre9rial. e. na hipótae de sodedade
por açõ« acompanhados de documentes'da eleição e possedos seus diretores; ' ' ' '"

..h4) píwa de ituciíção no CllPJ e inscrição do ontrato
modal no Canário de Registro (MI de Pescas Jurídias. no caso

bl9ü'i«di.8'.'i««üf . ;ii;ã'li=;;lÉ:;;
? qzg'm ü l«s..içh & südade. ü n;«.lição'Ü';Irei«i;l
orador por instrumento em separado; ou

c) Desaição detalhada das wntagens a saem ofHecidas.
M DA ANÁUSE DAS PROPOSTAS

4.1. Serão ndefetidas liminarmente as insaiçõu que não
caem acanpnhadas da d«umentação ekncada no itürn lll.

lãl; =;; =ggu=H::!:,Uá«.-.iã MéK
42. As propostas s«ão recebidas e analisadas em fluxo

ondnuo dentro do pnzo fixado no Rem 3

43. Cada proposta não indeferida liminarmente. nos termos
do item 4.1. niá apredada peb Conselho mendonado no item

!5 e,.aso a'Cita. «'á f««.àlizada. s-i pdÜ;l:li';LIÜ' :
demais propostas apresentadas pasteíiomientq. 'caso tenham

4.4. O envio das propostas nos termos do AtJEXO l vinculará

dllc

e pessoa nslca

propone teTesn a os termnç dn

131 (58)- 171

4.1. Serão indefetidu Iminarmente as inKrições que não
falem acompanhadas da do(umentação elenoda no item 3.1

ou as ínsaiçõa formukdas por proponentes aja participação
esteja vetada nos tempos do item 2.1 .

42. As propostas s«ão r«ebidas e analisadas em fluxo
continuo dentro do prazo fixado no item 3. O Programa Ahimn
USP analsa os oferecimentos de sagas q em especial se a nato

4.3. Cada proposta não indeferida liminarmente. nos termos

do item 4.1. será apredada pdo Conselho mendonado no item
2 q caso aceita. será fomializada. sem prejuízo da análse das

pasta pera compor a omisãq, são eles: Pregoeiro
Quaratm Filho - RG n.' 55.486.827, Equipe de Apoio - tirana
Aparedda Sida - RG n' t9.277.40-S. Marcos Vinidus liMan -
RG: 40.932.841 -2 e Ebsabeth Sutter - RG n.' 7.S6S.283-3. sendo
a wnhora Elisabeth Suttec subscHtora do Edital

hr«er AJ n' 020/202] DATADO DE 08D3/202 1

REPOSTA DE QUESTIONAMENTO N' OI

TOldADA DE PREÇOS N' OID02t
PRO(ESSO r1' 43n02]

OBJETO; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEREN(IAldENTO
E FISCAUZAÇÀO OA OBRA OE RESTAURO OE EOIFICAÇÕES E
MONUIIENTOS DO PESM - CAMINHOS DO MAR '

a ontrataçâo em refaência.
QUEnÃ0 01
Referente ao procedo licitatório FF IJ. 043J202 t e amada

de peço 0U2021. tendo como objeto o Gerendamento e Hs-
calização da obra de restauro de edificações e monumentos do

PESA-l - Caminho do maç gostaríamos de maiores informa(ões

sobre o item 19.23 no que se refae a comprovação de Hncujo
empregando/nntrato

A .eventual contratação de um profissional ou emlxaa
prestadora de serviço corri a expertise técnica em obras de res.
touro. podar ser comprovada atnvés de documento de vínalo

provisório (Declaração de vinculação futura). usual em alguns
processos licitatórios? '

REPOSTA O]
Vida item 6.1 .4. do Edital:

Qualificação técnia
a) Regi«ro w inscHção da empresa no Conselho Regiona

de Engenharia e Agronania - (REA ou no Conselho de Arquite.
turã e.Urbanismo - CAU. informe o caso. da região da sua sede

b) dedaração de que disporá. na data da mniBatação.
de equipe técnica especializada e disponível. bem como as

máquinas e/w equipamentos n«essária à exeoçao do dljeto
idtado AnexoV2. ' '

NIEXO \O

...-Ü Ê$gHIBãlÊPm:

TRANSPORTES METROPOLITANOS objeto diverso.

4.4: O envio da proposta/ins«ição. nos termos da Anexa
1, vhculará o popmemúnteres«; ;u k'ml;; do presente

ediül e ao wmprímento de todas as condições e obrigações
d.Kdt« .«, .l"ü. "nü q«e t.ú«'a'iÚl;i;à.ã":'ã;;;;
s«ão de total respaisabilidade do proponente/interessada

v OA OiVUICAÇÃo OAS vxcÓ (irtntclõAi' '

S. A IJSP não fará publiddade de pessoas físicas e jurídicas

n=HH'%{.="=:S=h$':8úlÉ
meus. (:aso as vagas nlam preenchidas antes disso. o insaita/

empresa proponente deverá solidtar ao esaitório do Programa
Alumni USB via e mail. a retirada do anúndo. '

S.lIAs vagas estarão.desaitas no item 'Banco de Oponu
nidades'; que é Um3 funcionalidade da Pbtafoiiiia Alumni USP
sendo que apenas os alumní cadastrados na plataforma terão

GABINETE DO SECRETÁRIO

EXTRATO DECONTRATO
PRO(ESSA gM N' STM-PRC-2020.-®238;
COIWWO STM N' OOtD021
CONTRATANTE: SE(:REIARIA DE ESTADO DOS TRANSPOR-

TES METROPOLnANOS - STM

CONTRATADA: CERRADO VIAGENS EIRELI - EPP;

Dueto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO
SlnEMATIZAM DE VAGENS CORlbRATl\aS rIACiONNS E
INTERNACIONNS;

.Valor:Oral« total estimada do presente contrato é de R$
43200.00. sendo RS 28.800.00 pala o prante exeíck

montante de ns.!4.400.00 para o exerdcio de 2022. tal despesa
operará a Classífi(ação Económica 339033St e 339033S2' rcs...
pe(üvamcnte. na UGE/UD 370101 - Gabinete do Se«etário. na

FuMnal Piogramátia. 26.122.37035090.0000 - Coordenação
Administração G«al da STM: '

Prazo de vigência: 12(doze) meses a untar da data de
l U03n021

Data de assinatura: 1 8/03/2021=
Patear CllSTM Oe 125/2020, de 03/1 2J2020.

a«sso às vagas.

S.2. O usuário que ecoar na platafoma. por meio de sua
s«iha. e busca a amamenta denominada:Band de opatuni
dada' dwerá Seledonar palawas.diave que o diredonem para

vagas de seu intaesse. Em outras palavras hav«á um filtro na
busca de oportunidades no qual o uwátio pode 61trar somente
as vagas de seu interesse

S.3. O. usuálío ni visualizar o 'nome da vaga. nome de
pessoas Hsícas e jurídcas. e seu Ioga. se houver

S.4. Caso haja o int«esse pelas cegas anunciadas. o usuário

!:lP '""" " ""!"...«-'« p"';" e'ü; ;ããi-='=
ambiente externo à platafama. O'contato a ser re;lhado eMe

o usuário e o innito/Proponente será de responsabilidade

sabidlióad dos aparte da usp. qualquerinteímção 'ou respon

U. DbPOS}ÇÕES GERAL

H&o:a::=,=H:UK':%a==dE!:.R

N': - Complemento:
Bairro: - CEP:EP:

!!N VERSIDADE DE SÃO PAULO

REITORIA

VICE-REITORIA
UNl\eUIDADE DE SÃO PAULO
REnORU
COMUNICADO DE CHAMAMENTO PÚBLI(O

Toma nulo o temo da publicação realçada no Diário Oficia
do Estado em 20m3/202t. Seção ]. Págha] S9. refKente ao
P''':=.?0gj=9?Q.J:l:p!.nn.ü !Jgm. 'W111W:

EDlnl DE CHAMAMENTO PÚBUCO P tn02iaUgi
A UNIVERSIDADE DE SÀO PAULO - Ug:considerando que

ncremento do Programa Alumni USP demanda inidativas que
traiam .diplomados da USP para a platafama. e considerando

a benefídos da apíodmação mm instítuiçõa da sodedade que
buscam.por profisionais formados pela USl! talha público que

Keberá insaições.de pessoas física e jiRidica que tenham
«ase em anunciar vagas de trabalho na Platafoma Alumni

USl! em confamidade com as condições e udgêndas estabele-
das neste edital e seu anexo.

DO OBJnO

t . O oyeto deste edital é.o chamamento público para que
pessoas física e jurHias publiquem vagas na platafomia Alu-

mni USl! mediante apresentação de proposta. deíWO do estopa
de um prometo.de captação de profissionais gladuadu ou pós-
.graduados pela Universidade de São Paulq e cadastr#u na
plataforma Alumni USP

1 .1 . A natureza e qualidade das vagas of«ácidas dewrão

star rehdonadas às áreas de formação dos diplomada da
Universidade de São Paulo.

1 2. A af«ição da conveniência do a«ite de determinada
ferra de vaga cÜa natureza não estqa darammte reladonada

à fomlação dos diplanados da USP caberá n Conselho Exew-
tivo do Programa Alumni USR

1 3.A Universidade de São Paulo não fará nenhum tipo de
propaganda de pessoas fífias e jurídias que estão oferecendo


