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: : : FUNDAÇAo PAULISTANA 
)., •• , DE EDUCAÇAO, TECNOLOGIA E CULTURA 

ADITIVO N. 01 AO CONTRATO N. 08/FuNDAÇAoPAULlSTANAl2017 

PROCESSO N.O 8110.2017/0000026-8 

CONTRATANTE: FUNDAÇAo PAULISTANA DE EDUCAÇAo, TECNOLOGIA E CULTURA 

CONTRATADA: DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA EPP. 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em dedetlzação, 

desratização, descupinização e limpeza da caixa d'agua. serviço prestado 

semestralmente, para a Escola Técnica de Saúde Pública ProfO Makiguti, situada 

Av dos Metalúrgicos 1945, Cidade Tiradentes - São Paulo - SP. 

VALOR 00 CONTRATO: R$ 2.810,00 (sendo para o serviço de limpeza de caixa o valor 

anual de R$ 1.466,60 (um mil quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta 

centavos) e para o serviço de dedetização, desratização e descuplnazação o valor 

anual de R$ 1.343,40 (um mil trezentos e quarenta e três reais e quarenta 

centavos). 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 80.10.12.363.3019.2.881.3.3.90.39.00 

A FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E CULTURA, inscrita 

no CNPJ/MF sob o n. 07.039.800/0001-65, situada na Av. São João, 473, 6° andar, 

Centro, São Paulo, capital, neste ato representado pela Sra. SIMONE SIMOES BRAGA, 

RF N° 754.812.5, portador da Carteira de Identidade nO 17.270.492-3 e CPF nO 

073.797.878-37 respondendo pelo cargo de Diretora Geral, conforme Portaria 166, de 

10 de abril de 2018, pubUcado no DOC de 11/04/2018, doravante denominada 

simplesmente CONTRATANTE, e a empresa DESINTEC SERVICOS TECNICOS 

LTOA EPP, inscrita no C.N.P.J. nO 58.408.204/0001-46 com sede na Rua Carneiro da 

Cunha - 1196 - - Vila da Saúde - São Paulo - SP - 04144001 neste ato, representada 

por seu representante legal, JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS, inscrito no 

CPF/MF sob nO 982.926.848-91, RG nO 08.289.092-4 SSP/SP, conforme instrumento 

probatório, designada a seguir como CONTRATADA, resolvem ajustar o CONTRATO 

N°. 08/FundaçãoPaulistana/2017, através do presente Termo Aditivo, com fulcro na Lei 

Federal 8.666/93, artigo 57, inciso li, Lei Municipal 13.278/2002, regulamentada lo 

Decreto Municipal 44.279/2003, consoante despacho autorizatório publicado 

12/04/2018, página 74, conforme segue: 

Av. São João 473, 6º andar, CEP: 01035-000 Centro - São Paulo - SP 
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: : : FUNDAÇAo PAULISTANA 
).,. ., DE EDUCAÇAO, TECNOLOGIA E CULTURA 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 

1.1 Fica prorrogado o prazo contratual por mais 12 (doze) meses, contados a partir 

de 04/05/2018, com renuncia ao reajuste previsto para o período. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DISPOSICOES FINAIS 

2.1 Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato que não 

colidam com os termos do presente Aditivo. 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias 

de igual teor, na forma e sob as penas da lei. 

Sio Paulo, 18 de abril de 2018. 

I!-SII~S B GA ) 
FUNDAÇÃO PAUL---~~----==-:DUCAÇÃO, TECNOLOGIA E CULTURA 

Respondendo pelo cargo de DIRETORA GERAL 

\. .. '- , 

Testemunha,. ] . 

/1 .t l 

/ 

Bruno Ru~. s~ntini 
RG 44.92 3 á-o 

I 

h--Al:HlKECIDO SOARES DE CAMPOS 

Sócio I Administrador 

. lelttp 
Luciana Kulik Camargo 

RG 25.907.700-8 
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dia, UI~I~ conlado, a parI" <1.1 convocação, ,ob p~na de mulla 
dr 1 0% (~z por trnlo) do valor 10lal da connalaç:io ca,o nao 
~Clil rctlfilda ou u!ur ilda (om aUaso sem lustificatlva aceita ptla 
AdlnlnlSlraç.io, atendendo-se, no tocante 11 documenta~o 
comprobatória da regularidade fiscal, o disposto no arti
go 40, do Deueto Municipal 44.279/03. 

6029.2018/0000251-8 Secr~larla MUniCipal d~ Srguran 
ço Ulbana Ad~ao a Ala ~ Rogislro do Preço, - 1 - No oxer 
cicio das allibuiçõos a mim conforldas por Lrl o pola Paliaria 35 
d~ 06 d~ julho dr 2017. a vlSla dos olomenlos quo inS1ru~m o 
pl~,enlo. noladamenl~ a manifestaç.ío da AssesSOria lur idlCa, 
com lundamonto no all igo 15. inCISO 11, daLoI FOOeral 8.666/93, 
artigo 3" da LI'I MuniCipal 13.278/02. rrgulamentada pelo De· 
crPlo 44 ,279/0] c alteraçoo,. AUTORIZO a utihzaçao da Ata de 
RI'fJIStro ~ Preço 001/2018, 90renciada pela Marinha do Brasil 

8ase de fuzileiros Navais da Ilha <1.1\ flores, cuja ~tenlora i
a emplesa AUTARQUIA COM~RClO E SAÚDE ANIMAL LTDA, 
mscrna no CNPJ 07 ,764.000/0001 07, visando a aquis ição de 
120 kg (trnto c vint~) quilos de ração seca para c ~~ fllhotl'\, 
pe lo valor unltarlO de RS 9.30 (nov~ reais c tllnta centavos) 
o qUilo, totahzando o valor dr RS 1.1 t6,OO (um mil c cento e 
delessels), bem como 2.880 Kg (doIS mil onocento, c oitenta) 
quilos de raçdo seca para cães adultos - atletas c lIabalho. pelo 
valor Unltãllo de RS 11 ,00 (onze reais) o quilo, totahzando o 
v"lor ~ RS 31.680.00 (mnta c um mil ,orscentos c oitenta r 
rrms), perfazendo o valor total da aquiSlçâo o montante de RS 
32.796,00 (tllnta c dOIS mil, setecentos r novenla ~ selSl, para 
Mendrr a demanda do Canil da Guarda Civil Melropolnana. 
conforme itrm 2 c 3 da reforida Ala. consoanle especilicações 
da RequlSlçâo de MalrMI. hnk 7002459. - 11 - Por conseqiu;n 
Cla. AUTORIZO a rmissão da rospectiva nota de emprnho a 
lavor da aludida ompr~sa, consoanto a nota ~ resOlVa 24979, 
onorando a dOlaçaD orçamentária 3B.l0.06 181.3013 2.192.33 
.90.3000.00, do OIçamenlo vlgonte. - JJJ - A roforida NOla ~ 
Emponho valora como conlralo, obsorvando so a, exigl!ncias 
conlldas no Decreto 57578/2017 (Anexo do Empenho), c dr 
vrr. " 'rret,,ada no prazo maximo de 03 (trO$) dias liteis, conta 
dos a partir da convocaç:'o, sob pena de muna ~ 10% (~z por 
conlo) do valor 10lal da conlralaç';o caso n~o seja retirada ou 
letlrada com allaso sem justificativa acena pela Adminislração, 
atendendo-se, no tocante li documentaç~o comprobatória 
da regularidade fiscal, o disposto no artigo 40, do Deae
to Municipal 44.279/03. 

6029.2017/0000885-9 - Secretaria Municipal de Se
gurança Urbana. - Apllcaçlo de penalidade de multa. 
- I. - No oxerClcio das atllbuições a mim conferidas nos 
Irrmos da Portaria 351SMSUl2017 e. a vISta dos elemrnlos de 
convlCçoo presenles nos autos, especialmenle. a manofestaç.!o 
do lesponsavel pelo recebimento do objoto. c da Assrssoria 
luridica. qur acolho como razão dr decidir. com fundamonto 
no artigo 87. " da Lei Federal 8 666/93, APLICO a empresa 
Rali Comércio e Serviços EIRELI - ME. inscnta no CNPJ sob 
o n" 54.633 128/0001 11, pona pecuniária no valor total de 
RS 2,202,49 (dois mil duzenlos c dOIS roais c quarenta o nove 
contavos). (oll"'Pondenle a 20% (vinte por cento) acrescido 
do 2.5'10 (dOIS c meio por "nto). indd""tes sobre o valor total 
da Nola de Empenho. em razão do atraso na entregue do 
m.'erial e por descumprir quaISquer das obrigações do ajuste. 
nos tormos do Anexo de Empenho 75322/2017, quo substitUI 
o instrumento conlratual. - 11. - Fica inllmada a empresa 
acrrca da respectIVa penalldadr, para apresontaçáo de recurso 
admlnistrallVo. se assim entendor. no prazo do 05 (cinco) diaS a 
contar da publicação ~Ia decisao. 

CONVOCAÇÃO 
6029.2017/0000003·3 5ecretaria MUnicipal de 5e· 

gurança Urbana . . Convocação para assinatura de 4" Termo 
do Prollogaçâo do Contrato 002/SMSUl2014. Nos termos 
previslos na Lrgi~laç~ vigenle em especial o contido no De 
creIo MuniCipal 44.279103. fica convocada. na pessoa do seu 
representante legal. a rmpresa NEC LATlN AMERICA S/A. 
CNPJ 49.074.412/0001 65, para no prazo de 05 (Cinco) dias 
utr lS. comparecorem â Rua da Consolaçáo, 1379 - 8" andar 

Con,olaçao. para assinatura do 4' Tormo de Prollogaç.\o do 
Conlrato 002/SMSUl201 4. 

TRABALHO E 
EMPREENDEDORISMO 
rUNDACAO PAULISTAN A DE EDUCACÃO 
E TECNOLOGIA . 

AOITIVO N. 01 N> CONTRAtO N. OIIFUNDAÇAoMU
USTANAI2017 

PROCESSO H.O81 lo.2017J01lOOO21H1 
CONTRATANTt: RJNDA(ÃO PAUlISTANA O( EOUCA(AO. 

TECNOlDGIA E CUlJURA 
COHTIWAOA: OESlNTEC SEJMCOS TECHlCOS U'DA EPP. 
OBJETO: ~ dI!..-. espeoaIÍZIdIlIIl dedI!Ii

~~~.~claC3lutf ... 
~ pnsQdo ------.. PIla. &alta T4cnica de SI6-
dtNllc:aProf"~slUllclaAtt4b~1!14S. 
CIdado lIradl!ntes - sao PIuIo - SP. 

VAlOR DO COOIlA1O: AS 2.81 0.00 (sendo pari o seMço 
dI!~dtC3luovalarllllllldtAS 1.466.60/II1II"'. 
lIOCIIItOSe~.seIs"tfeSSelOcentaWIS).PllaO 
5CI'VIçodl!~~.~o .. 
... di! AS 1343,40 (IJII millImntIIS • ....,a e lIts reais 
. ~C!IIIBII1. 

oorAÇAo ORÇAMENTÁRIA: ao.l0.12.363.1019.2J1113. 
1.90.3900 

PRAZO: 12 (DOZE) MESES 
~-OEASSIHAlURA: 180( ABRIL O( 2018 
TERMO DE CONTlIATO W0211'undaçãoPaullStanal2018 
PROCE5S0: 8110.20t8/0oo0099·5 
PREGÃO ElETRDNICO N" 061FundaçáoPau llstanal2018 
OBIETO: Prestaçáo de Serviços de especial izada em ad 

~~~i~ç~; T~~~~8~:~r~~L:~:.t~~~::~~~~~~:ç: 
e quantidades. conforme especilicações constantes do Anexo I 
deste EditaI. 

CONTRATANTE: fundação Paulistana de Educação Tecno 
logia o Cultura, 

CONTRATADA Supor Estágios LTDA 
VALOR DO CONTRATO: RS 3.940,00 (Irês mil c novecentos 

e quarenta rea is) 
DOTAÇAO A SER ONERADA: 80.1 0.12 .363.]019.2.881.3. 

3.90.39.00 
PRAZO: 12 (DOZE) MESES 
DATA DE ASSINATURA: 18 DE ABRIL DE 2018 

DIREITOS HUMANOS E 
CIDADANIA 
GABINETE DA SECRETÁRIA 

EXTRATO TERMO DE ADITAMENTO 003 -
CONTRATO N° 01 1/SMDHC/2016 

PROCESSO n" 60741018/0000562 8 
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS 

HUMANOS E CIDADANIA. 
CONTRATADA ' JCN SOLUÇÕES ElRELI - CNPJ: 

05.778.323/0001-24. 
08JETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especiali · 

zada rm prestaçao de serviço dolocaç~ de velculos adaptados, 

Diário Oficial da Cidade de São Paulo 

Similares ao mode'" sprinler. IlpO van, com motorisla, srguran 
ç. pessoal. combustivel c gerador de ""orgia. com qu ilomolra 
grm llVlee seguia. 

OBJETO DO ADITAMENTO: Prollogaç o da vlgmCla con 
Iratual por ma" 24 (vinte e quatro) mese~ contemplando o 
porlodo do 04/05/201 B à 04/05/2020. 

VALOR ATUALIZADO RS 1.420.800,00 (um mll" áo quatro 
crnlo< e vinte mil c ollocenlos leaos) 

ASSINADO EM ' 02 DE MAIO DE 2018 
VIGtNCIA: 24 (vinle e quatro) me .. s 
a)ElOISA DE SOU5A ARRUDA SECRETARIA MUN ICIPAL 

SMDHC 
a)JOÃO CA80ClO LEANDRO ICN SOLUÇOE5 EIRElI 

DESPACHO 
Processo n' 2014 0.163.780·S 
Assunlo' Projeto Social Pamplona 
A vista dos elementos constanles do processo, em especial 

as lustificativas da DIVÍiAo de Gestáo de Parcoroas às fls. 360. 
AUTORIZO, com fundamento no dISpo "0 na cláusula 3.2.9 
do Termo de Convênio 047/2017/sMDHC, firmado com 
a ontidade Instituto soci.1 Pamplona. inscrlla no CNPI n" 
19.578.366/0001 70. a altcraç~o do prazo de vigencia do ajus 
le. pelo p~riodo de 12 (doze) mes.s, sendo contado, a partir 
de 20112/2017. 

EXTRATO TERMO DE ADITAMENTO 004 • 
CONTRATO N° 011/SMDHC/2017 

PROCE5S0 n" 6074101 7/0000112 4 
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS 

HUMANOS E CIDADANIA. 

PREFEITURAS REGIONAIS 
GAR I N~H: DO SI:CRI:TARIO 

COORDENADORIA GERAL DE lICITACÃO 
2012·0.079.228·5 • TERMO DE CONTRATO 231 

SMSP/COGEU2012 
I. A visla dos elementos constantes do prosente. om es 

peClal a manilostaçâo da ASSESSORIA T~CNICA DE OBRAS E 
SERViÇOS/ATOS. ainda, pola compet~ncia a mim conforida por 
Iri. AUTORIZO. com fundamento no artigo 57, §4" da Lei Fedoral 
n" 8.666/93, a PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL 
do termo de contraIO 23ISMSP/cOGElI2012. celebrado com 
a rmpresa EMAE EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E 
ENERGIA S/A . • Inscrita no CNPJ sob o n" 02.302,101/000142, 
o qual tem por objeto a preslaçâo ~ serviços de operação c 
manutenç~ da .. taçao de bombeamenlo Eduardo Yassuda 
, pelo poriodo de 06 (SEIS) MESES, contados a parlir do dia 
01/05/2018. O total estimado da presenle prorrogação será 
do RS 1.500.000.00 (um milhão c meio de roais). A presenle 
despesa onorara a dolação orçamentarla n' 12.10.1 7 512.3005 
.2367.3.3.90.39.00.00 do orçamenlo vigente. conforme nola de 
empenho n" 12.72912018. 

BUTANTÃ 

CONTRATADA: PAINEIRAS LIMPEZA E SERViÇOS GERAIS DO PROCESSO SEI N° 
LTDA · CNPJ: 55.905.350/0001-99. 6031.2018/0000288·8·DESPACHO 

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especia· 
lizada na prestaçáo de serviços de limpeza. asseio. limpeza de 
Caixas d'aguas, calhas, conservação pledial. das áteas intorna~ 
extornas e arcas vCldes visando iI obtenção de adequadas 
condições de salubridade c higiene com dlSponibilizaçao de 
mão dr obra c com fornecimrnto de materiais de limpeza. 
saneantes damossanitarios. papel toalha e papel higl~nico. sa 
bonete liquido. rcposiçao de saboneleila~ dispenseIS do papel. 
máqUinas, utensllios e equipamentos incluindo se desinseti 
zaç~ c ~sratllaç o nas unodades da Secretalla Municipal de 
Direitos Humanos e Cidadania SMDHC. 

OBJETO DO ADITAMENTO: Supressão conuatual de 2,53% 
equivalente a exclusão de 1 (um) posto. 

VALOR ATUALIZADO: RS 497.321 .70 (qualrocentos c no 
venta ~ sete mil, treZl'nto5 e vinte e um reais e setenta cen 
lavosl. 

ASSINADO EM: 27 DE A8RIL DE 2018 
VIGtNCIA 12 (doze) meses. 
a)ElOISA DE SOUSA ARRUDA - SECRETARIA MUNICIPAL 

SMDHC 
a)NATHALIA TIEMI UENO PAINEIRAS LIMPEZA E SERVI 

ÇDS GERAIS LTDA 

DESPACHO 
Processo n" 20140.152.8593 
ASSUNTO: Empenho/Pagamenlo de Despesas de Exercicio, 

Anteriores - Termo de Convmio n' 11511015/SMDHC Associa 
çáo Fazendo HIStória. 

1. A vista dos elemenlos que instruem o proces,o SEI n" 
6074.2018/0000551 2, que formal izou o pedido de Crôdito 
Adicionai junto a Secretaria Municipal da Fazenda - Sf. c 
publicação do Decreto n' 58.205/1018 juntado sob folha n' 
649, AUTORIZO a emissão das Notas de Empenho. liquidação! 
Pagamento no vafor de RS 1.800,00 (um mil c oitocentos 
reais!. na modalidade de "drspp\a de rXClcle/os anteriores". 
em favor da convenente ASSOCIAÇÃO FAZENDO HlsTORIA. 
inseri la no Cadastro Nacíonal de Pessoa Jurídi(a do Mlnlstorio 
da Fazenda - CNPJ/MF sob o n' 07.325.044/0001 ·30, referente 
ao repasse complemenlar da 3' parcela do Termo de Convl!nio 
n" t 15120151SMDHC. projeto "Ampliando o replicando conheci 
menta no serviço de acolhimento' . 

2. AUTORIZO a emiss~ das (orrespondentes Notas de 
Empenho, onerando a dolaçáo orçamentária n' 90.10.08143. 
3013.6160.33.50.92.00.05, no valor de RS 1.800,00 (um mil c 
oitocentos reais). respeitando o principIO da anuahdade orça· 
mentárla, autorizando se o canceiamento de eventuais saldos 
de reserva e rmpenho; 

3. AUTORIZO, a emissão das Notas ~ liquidaçao e Paga· 
menlo. com fundamento no Art. 64 da Lei n' 4.320/64 c Doerelo 
n" 58.080/18. 

DESPACHO 
Processo n" 2015 0.178.725·6 
A5SUNTO: Empenho/Pagamento de Despesas de Exerereios 

Anteriores- Atenas Administração de Negócios S/C LIda. 
1. A vista dos elementos que instrurm o processo SE I n' 

6074 .2018/0000551 ·2, que formalizou o pedido de Credito 
Adicional junto a Secretaria Muni(ipal da Fazenda - SF. e 
publicação do Decreto n" 58.205/2018 juntado sob folha n" 
614, AUTORIZO a emissão das Notas de Emp""ho. Liquidação! 
Pagamento no valor de RS 161,54 (cenlo e sessenta c um reaIS 
~ cinquenta e quatro centavos), na modalidade de "despesa de 
o ercicios anteriores", em favor da empresa ATENAS ADMI
NISTRAÇÃO DE NEGO CIOS S/C LTDA. Ins"'ta no Cadastro 
Nacional de Pessoa Juridica do MinistéflO da Fazenda - CNPlI 
MF sob o n" 05,380.322/0001 ·27. referente ao reembolso de 
energia elétrica das instalações do setor de inlormatica e Coor· 
denação de Politicas para Pessoa Idosa desla SMDHC. periodo 
de dezembro ~ 2016. 

2. AUTORIZO a emissão da. correspondentes Notas de 
Empenho, onerando a dotação orçamentária n" 34.1 0.1 4.122 
.3024.2.100.33.90.92.00.00, no valor de RS 161,54 (cento e 
sessenla e um reais o cinquenta c quatro (entavos). respeilando 
o principio da anualidade OIçamentária. autorizando se o cano 
celam""to de eventuais saldos de resOlVa e empenho. 

3. AUTORIZO. a emissao das Notas de liquidaç o e Paga 
mento, (0In fundamento no Art. 64 da Lri n" 4.320164 c Oecr.'o 
n' 58.080118. 

GESTÃO 
GABINETE DO SECRETÁRIO 

5010.2018/0000005·5 AUTORIZAÇÃO PARA 
CONTRATAR ACIMA DO REGISTRADO - ATA DE 
RP N° 002/SMG·COBES/2017 

INTERESSADO; SÃO PAULO TRANSPORTE S/A - sp· 
TRANs/DAlsAMIGAD - Gerl ncia Administrativa 

I A vista dos elementos contidos no presente, especial 
mente a manlfestaçáo da Divisão de Pesquisa e Registro de 
Preços - DPRP no doc. 7986958, (om fundamento no artigo 
24. §2" o §] ' do Decreto n' 56.144/15 e anigo 3', inciso 111 da 
PortarIa n' 04/SMG/2018, AUTORIZO a ulilizaç o da Ata de 
RegIStro de Preços n" 002/SMG·C08E51201 7. cuja detentora e a 
empresa MULTlPAPER DIsTRI8UIDORA DE PAPEIS LTDA. inscrrta 
no CNPJ sob n' 26.976.381/0001·32, pela São Paulo Tra",porte 
S/A, no quanlitatlvo adicional de 3.]00 (tr~s mil c trezentas) 
resmas, para fornecimento de papel sulfito A4 com c,,"ilicado 
ambiental a Prefei tura do Municlpio de Sáo Paulo. 

AS5UNTO: Aquosição ~ CIMENTO PORTLAND COMPOSTO 
CP" CLA5SE 32 por meio de Ata de Registro de Preços n" 

1015MSPICOGEU2016, pela poriodo de 12 (doze) meses.l -
6031 .2018/0000359 O No uso da compelência a mim oUlorga 
da no Art igo 9" da Lei MuniCipal n' 13.399/02, rrgulamentada 
pelo Decrelo MunICipal n" 42.32 i/02, considerando o contido 
no presente c especialmente á manilestaçi o da Assessoria 
Juridica, AUTORIZO a utilizaç' o da Ala ~ Registro de Preços 
n' 010/SMSP/CDGElI2016, em conformidade (om o Inciso" do 
Arligo 15 da Lei federa) 8.666/93 e suas atualizações: Lei Muni 
cipa113178/01, rrgulamentada pelo Decreto 44.279/03 a favor 
da Empresa GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA. 
CNPJ n' 45.817.467/0001-67, com prevlSáo de fomecimento 
por 12 (doze) mescs a partir de junhol2018. conforme planilha 
abaixo. no valor total de RS 57.178,00 (cinquenta c sete mil 
cenlO e setenta e oito reais). distribuidos da srguinte forma: RS 
24.817,00 (vinle e quatro mil oitocenlos e dezessete reais) para 
exere/cio de 2018 e RS ]2.370,00 (Irinla c dois mil trezentos c 
setenta rea is) para o exercicio de 2019, 

Totalizando RS 57.187,00 (cinquenta c sete mil cento c 
OItenta c sete reais). 

Previsão de entrrga de materiais p/2018 e 2019 
MtS QTD CU5TO 
JUN/18 150 se RS 3.237,00 
JUlI18 t 50 se RS 3.237,00 
AGOll8 150 se Rs ] .237,00 
SET/18 150 se RS 3.237,00 
OUT/18 150 sc RS 3.237,00 
NOVII8 200 se RS 4.316.00 
DEZ/18 200 sc RS 4.316,00 
TOTA12018 1.150 se RS 24.817,00 
JANII9 300 se RS 6.474.00 
FEVII9 300 sc RS 6.474.00 
MARl19 300 se RS 6.474,00 
ABRl19 300 se RS 6.474,00 
MA I/19 300 sc RS 6,474,00 
TOTA12019 1.500 se RS 32.370.00 
TOTAL GERAL 2.6S0 se RS 57.187.00 

Por essa razão loi emitida a Nota de Reserva n" 
27.577/201 B IIs. 7985620, onerando a dotaç~o orçamentána 
50.10.15.452.3022 .2.341 .3.3.90.30.00.00. para atender as des 
pesas no presente ex",cicio. O Va"'r do Termo Conlratual e de 
RS 57.187,00 (cinquenla e sete mói cento e oitenta e sete reais). 
" - AUTORIZO, igualmente, a emissão da Nota de Empenho. 
observando o principiO da anualidade orçamentaria, 

CASA VERDE· CACHOEIRINHA 
GABINETE DO PREFEITO REGIONAL 

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇAO E 
FINANÇAS 

6033.2018/0000241 -21. A vista dos elementos contidos 
no presente processo e no exercicio da atribuição a mim confe· 
rida pela Lei MUnicipal n" 13.399/02, AUTORIZO a contralaçao 
direta da Empresa AMA0 - COM~RClO E TRANSPORTE DE 
GAS LTDA ·EPP, portadora do CNPJ n" 67.795.682/0001 -47. 
objelivando o fornecimenlo de 20 unidades de botijão de 
gas, de 13 kgs. a serem utilizados por diversas Unidades da 
Pref~itura Regional Casa VI'f~/Cachoe.inha. com fundamento 
na Lei Mun~ lpal n.· 13.278/02 e o Decreto 44.27912003, bem 
como, AUTORIZO a rmiswo da Nota de Empooho no valor de 
RS 1.480,00 (hum m~ quatrocentos e oit""ta reais), onrrando 
a dotaç.;o n" 44 .10.15.122.3024.2.100.3 .3.90.30.00.00. do 
orçamento vigente . 

2. A ret irada da Nota de Empenho e Anexo fICa (ondi · 
cionada 11 apresentaçao de cópias do Cadastro Nac,ona) de 
Pessoa Jurídica (CNPJ), Certidão Conjunta Negaliva de Débitos 
relativos aos Tributos 

Federais e a divida at iva da Uniao. Certidão Negativa 
de Débitos relativos as contribuições previdenciarias e as de 
terceiros, Certificado de Regularidade do FGTS CRF, Certidão 
de Tributos Mobiliários e Imobiliarios MuniCIPais e CADIN, de· 
vidamente atualizados. 

3. A NOla de Empenho deYl'fa ser relirada no prazo de atô 
05 (c inco) dias da publicação do despacho no D. O. c. 

COORDENADORIA DE ADMINISTRAçAO E 
FINANÇAS 

6033.2018/0000258-71 . A vista dos elemenlos contidos 
no presente processo e no exerciclo da atnbuiçolo a mim confe· 
rida pela L .. Municipal n. " 13.399/02. AUTORIZO a ulilizaçáo 

~:t~~:: :~~~~:~:;~g5c~~~~~~~~::e~Oç~~~la 
RElI. inscrita no CNPJ sob n" 64.088.214/0001 44, objetivando 
o fomecim ento ~ 960 (novecentos e sessenta) centos de copo 
plástico descartável p/ calé . 50 ml e 990 (nOVe(enlos e no· 
venta) (entos de copo plástiCO descartolvel p/ ;\gua . 150 ml, a 
ser ulilizado pela Preleotura Regional Casa Vorde/Cachoeiri nha 
com fundam ento na Lei MuniCipal n.o 13.278/02 e o Decreto 
44.27912003. bem como AUTORIZO a emlSsao da NOla de Em· 
penho no valor de RS 2.447,70 (dois mii, quatrocentos e qua 
renta e sete reaIS e setenta centavos) onerando a dotaç.!o n" 
44.10.1 S. 122.3024.2100.3390.30.00.00, do orçamento vigente. 

2 A Nota de Empenho devera ser r.tirada no prazo de ato 
05 (cinco) dias após a publicaç~o do ~pacho no D. O. c. 

COORDENADORIA DE ADMINISTRAçAO E 
FINANÇAS 

6033.2018/0000255-21 . A VllIa dos elementos contidos 
no presente processo c no exer(,cio da alribuição a mim confe 
rida pela Lei Municipal n. " 13.]99/02, AUTORIZO a utllizaçáo 
da ATA DE REGISTRO DE PREÇ05 li" 001/5MG COBES12018 CUia 

quinta-feira, 3 de maio de 2018 

delentora r a emprrsa COSTA ESMERALDA DISTRIBUIDORA 
LTOA EPp, Inscrota no CNPJ sob n" 11 .1147081000190. objetl 
varido se o fomecimento de 400 (quatrocentos) pacol~ ~ 500 
GRAMAS DE CAF~ TORRADO E MolDO EM EM8ALAGEM ALTO 
vAcuo - SUPERIOR, a ser utilizado pela Prefeitura Rrgional 
Casa Verde/Cachoe"inha com fundamento na Lei Municipal 
n.· 13.278/02 e o Decreto 44.279/2003 bem como AUTORIZO 
• emissao da Nota de Empenho no valor de RS 2.880.00 (dois 
mil. oitocenlos c oitenta reais) onerando a dolaçao n" 441015. 
122.3024.2100.3390.30.00.00, do orçamento vigenle. 

2 A Nola ~ Empenho devorá ser reI irada no prazo ~ alo 
05 (cinco) dias após a publicação do despacho no D. O. C. 

FREGUESIA-BRASILÃNDIA 
- BINETE DO PREFEITO REGIONAL 

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO N° 081 
PRFB/2018 

PROCESSO SEI N°: 6037.2017/0000402 4 (Antigo PA. 
2014 0.040.846 2 

TERMO DE CONTRATO N°; 00IISPFB/2014 
PREGÃO ELETRONJCO N": 002/SPF8/2014 
CONTRATANTE PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO -

SU8PREFElTURA FREGUESIAlBRASILÃNDIA, 
CONTRATADA: PREVlNI COMERCIO E SISTEMAS ElETRO 

NICOS LTDA EPP CNPJ.: 01.553.625/0001 43. 
OBJETO: Contratação de rmpresa especializada em Pres 

tação de Serviços de Locação de Conjunto de EqUipamentos 
(catracas, cancela~ portinhola para cadeirantes c fechamento, 
e estações de trabalho) e materiai, novos e em linha de fab rl 
cação, necessarios e sulicientes para o funcionamento de um 
sistema de controle ~ acesso. 

OBJETO DO ADITAMENTO. Prorrogação do prazo (on 
tratual pelo periodo de 12(doze) meses de 16/04/2018 a 
15104/2019. 

Nota de Empenho N': 38551/2018. 
Oota~o Orçamentária nO: 43.10.15.122.3024.2100.] .3 

.90.39.00.00. 

GUAIANASES 
GABINETE DO PRFFI:ITO REGIONAL 

COMUNICADO DE SUSPENSAo 
Procrsso n' 6038.2018/0000045 O 
Prrgolo Eletrônico n' 002/PR G12018 
08JETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

PRESTAÇÃO DE SERViÇO DE TRANSPORTE COM VEICULOS. IN 
ClUINDO MOTORISTA E COMBUSTlVEl. DE QUILOMETRAGEM 
LIVRE, com Abertura marcada para o dia 27/04/2018 ás 11 hOO. 
publicado no DOC do dia 20/04/2018 pagina 113. que refendo 
pregão fica suspenso "SINE DIE", por ordem do Tribunal de 
Contas do Municipio, nova data de abertura SClã marcada 
posleriormente. 

IPIRANGA 
GABINETE 1)0 PRI:~EIlO R!:(,IONAL 

COMUNICADODE REABERTURA 
Processo Eletrõnico n" 6039.2017/0000563 3 
licitação: Pregão Eletrônico 
ripo. MENOR PREÇO GLDBAL ANUAL 
A Prefeitura Regional Ipiranga, COMUNICA aos interessa 

dos a reabertura da lici laláo na Modalidade PREGÃO ElETRO 
NICO N" 002lPR·IP/2018. destinado a PRESTAÇÃO DE 5ERVIÇO 
DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS 
PARA A PREFEITURA REGIONAL IPIRANGA, <Dnforme espeCl 
ficações conslantes do Anexo " deste Edital. Os documentos 
referentes as propostas e anexos. das rmprcsas In trressadas, 
deverão ser encaminhados a partir da <l.sponlbil ização do sis 
tema W'INI.bec.sp.govbr ou W'INI.bec.faz""da.gov.br ate a dala 
de abertura. A sessao de abertura ocorrerá no dia 17/05/2018 
ás 09hOOmln. 

O ca~rno de licitação composto ~ Edital c An~xos poder. 
ser adquirido medianle o recolhimento da DAMSp, junlo a rede 
bancaria cr~nciada, da guia de arrecadaçao a ser fomeclda 
pelo Setor de licitações/Contrato; da PR Ip, na Ru. lino COUII 
nho. n" 444, sala 48, ate O ultimo dia util que antecedor a data 
designado para a abertura do c,,"amo, ou podorã SCf obtido via 
Intemel, gratuitamente. no endereço eletrónico da Prefeitura do 
Municipio de 5010 Paulo: http://e negocioseidadesp.prefeitura , 
sp.gov.br W'INI.bec.sp.gov.br ou www.bedazenda.gov.br 

JABAQUARA 
GABINET~ DA PRUt:rTA RH,IONAl 

PROCESSO N° 6042.2018/0000305·1 
DESPACHO N° 52/2018 
Nos termos das competências que me foram outorgadas 

na conformidade da Lei Municipal n" 13.399/02 e do Decreto 
Munic'pal n" 42.]25/02. a vllta dos elementos constantes do 
presente procedimento, al icerçado pelas justificativas tecnic", 
apresentadas pela unidade requisitanle. com fundamento nos 
pr.,cipios administrativos da economia processual e da razo 
abilidade e. sobretudo com o devido amparo legal no, termos 
do artigo 24. inciso" da Lei Fedl'fal n" 8.666/9] devidamenle 
allorada, AUTORIZO a Aquisição de KIT DE EM8REAGEM COM 
ATUADOR DO ASTRA 5EDAN 2002 8 V . MOTOR 2.0 A GA 
SOllNA, atravrs da melhor proposta oferlada pela COTAÇÃO 
ElETRONICA N" 1512018. (SEI 8112134) conforme o que srgu •. 

Adjudicado para a empresa DAlIUMA COM~R(lO E SERVI 
ÇOS DE INFORMAnCA LTDA . ME, CNPJ 16.785.419/0001 36, 
pelo valor total de RS 840.00 (oitocentos c quarenta reaiç), one 
rando a dOlaçáo orçamentária 55. I O. I S. 122.3024.2100.339030 
00.00. conforme Nota de ResOlVa n" 27.857118 (SEI 8017866). 

Outrossim, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho. a 
favor da empresa contratada, que valora como (ontrato. 

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N° 03/PR-JA/2018. 
ATA DE RP N° 023/sMSO/17 
Processo: 6042.2018/0000170-9 
CONTRATANTE: PREFEITURA REGIONAL JA8AQUARA PR·JA 
CONTRATADA: CONSTRUTORA LETTlERI CORDARO LTDA -

CNPJ 07.879.965/0001 4S 
08JETO DO CONTRATO_ Contrataç~o de serviços gerais 

de manutenção preventiva, correçl o. reparações. adaptações 
e modificações, de acordo com o Decreto n" 29 .929/01 e 
alterações poster,ores para Revitalizaçl o de Area Publica 
Municipal com instala~o de equipamentos de ginástica 
e playground, adequa~o de passeio público e plantio de 
grama, arbustos/árvores - Praça da Passarela Manuel de 
Andrade Pinto - Vila Guarani - S~O Paulo - S.P. 

PRAZO DO CONTRATO: 60 (sessenta) dias corridos 
VALOR TOTAL RS 349.765,23 (trezentos e quarenta c nove 

mil selecentos e sessenta r cinco reais r vOlte e trk centavos) 
DOTAÇÃO ONERADA: 55. 10.15.451.3022,1170.4.4.90.]9.00 


