
 

 

Publicado no D.O.C. São Paulo, 170, Ano 65   Sábado. 

 
05 de Setembro de 2020 

 
GABINETE DO PREFEITO 

BRUNO COVAS 
 

DESPACHOS DO PREFEITO 
 

6060.2020/0000012-7 - OI MÓVEL S/A (Adv. Luciana Gil Ferreira 

– OAB/SP 268.496) - Cancelamento de multa. 
Recurso. - I - Em face dos elementos que instruem o presente, em 

especial as manifestações da Subprefeitura Vila Prudente (doc. 
029088861), da Assessora Técnica da Secretaria do Governo 

Municipal (doc. 032638133) e da Assessoria Jurídica deste Gabinete 
(doc. 032720191), NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por OI 

MÓVEL S/A., tendo em vista a falta de apresentação de fatos capazes 
de infirmar a legalidade da autuação questionada, mantendo-se, por 

consequência o Auto de Multa nº 06-234.402-1. - II – Dou por 
encerrada a instância administrativa. 

 
 

SECRETARIAS  
 

ITAIM PAULISTA 

 GABINETE DO SUBPREFEITO 
 

CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL ITAIM 
PAULISTA – CURUÇÁ 

 
ATA DE REUNIÃO Nº 04 - remota extraordinária via Meet 

Aos dois dias do mês de julho do ano de 2020, com inicio às 19h e 
término 19h30m, com presença dos membros participantes, Caroline 

Soares – Secretária Geral, Rafael do Carmo, Manoel Gonçalves, Paulo 
Pequeno e Hamilton Menezes – Interlocutor da Subprefeitura do Itaim 

Paulista e Curuça, para serem levantadas de acordo com a votação 
democrática e acessível às 15 propostas a ser encaminhada a 

Secretaria Municipal da Fazenda e Prefeitura de São Paulo ao PLOA 
2021, por ordem de relevância e número de votos, são elas: (01). 

1713 - Esportes e Lazer; (02). 1718 – Saneamento; (03). 1706- 



Assistência Social; (04). 1709- Saúde; (05). 1729- Esportes e Lazer; 

(06). 1717- Meio Ambiente; (07). 1778 – Esportes e Lazer; (08). 
1715 – Direitos Humanos e Cidadania; (09). 1719- Desenvolvimento 

Econômico e Trabalho; (10). 1725 – Educação; (11). 

1773- Cultura; (12). 1782- Saúde; (13). 1787 – Demais temas; 
(14). 1714- Habitação; (15). 1727 – Assistência Social, voltada a 

Mulher. As propostas de codigo 1714 e 1727 foram votadas durante a 
reunião pelos membros presente, dado o empate para conclusão das 

15 propostas selecionadas. Após a votação, na ausência de 
manifesto, nada mais tendo a tratar, agradeceu a todos e deu-se por 

encerrada a reunião. Determinou a mim, Caroline Soares, que 
secretariasse a reunião e que lavrasse á presente ata. 
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO 
 GABINETE DA SECRETÁRIA 

 

 INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS EM PECÚNIA E DEMAIS DIREITOS: 
 

DEFIRO o pagamento de férias da servidora abaixo, nos termos da 
O.N. 02/94-SMA, com as alterações do Despacho Normativo n° 

002/SMG-G/2006 e da ON. N° 003/SMG-G/2008, acrescido de 1/3: 
812.905.3/3–CECI PARAGUASSU SIMON DA LUZ, processo nº. 

6064.2020/0000899-5 relativo a 15 (quinze) dias restantes do 
exercício de 2020, acrescidos de 1/3. 

 
 

EDITAIS  50 E 51 
 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO 
 GABINETE DA SECRETÁRIA 

 

 COORDENADORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL 

 
 COMUNICADO 

6064.2020/0000694-1 
A Coordenadoria de Segurança Alimentar (COSAN), com base nas 

informações prestadas pela coordenação do Programa Municipal 
Banco de Alimentos – PMBA (SEI n. 032836413), comunica o balanço 

mensal das arrecadações e doações realizadas no âmbito do 
Programa Municipal Banco de Alimentos – PMBA, de acordo com Art. 

11 da Portaria SMDET n. 08, de 17 de junho de 2020 – Referente ao 
mês de Agosto de 2020. 



Foram arrecadados 467.491,71 Kg de alimentos que somados ao 

saldo remanescente do mês anterior, resultaram em 622.492,02 Kg 
de doações realizadas no mês de agosto de 2020 

 

 

 



 

 
 



 

 



 

 



 
 



AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO 

 GABINETE DO PRESIDENTE 
 

 EDITAL DE CONCURSO Nº 021/2020 

ABERTURA DOS ENVELOPES EM SESSÃO PÚBLICA VIRTUAL 
DATA, HORA: 28/09/2020, às 10h00 

ENDEREÇO ELETRONICO: http://www.adesampa.com.br/ 
adeeditais/ 

 
PROCESSO SEI Nº: 8710.2020/0000156-3 

A Agência São Paulo de Desenvolvimento - ADE SAMPA (“ADE 
SAMPA”), serviço social autônomo, dotado de personalidade jurídica 

de direito privado, de fins não econômicos, de interesse coletivo e de 
utilidade pública, vinculada, por cooperação, à Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, conforme disposto na Lei 
Municipal nº 15.838, de 04 de julho de 2013, torna público que na 

data, horário e local acima, realizará sessão pública para abertura de 
envelopes com as propostas de organizações de bases territoriais que 

tenham interesse na execução do Programa TEIA na unidade da 

Biblioteca  Municipal Érico Veríssimo, localizada na Rua Diógenes 
Dourado, nº 101, Parada de Taipas, São Paulo/SP, conforme o 

detalhamento constante no Termo de Referência (Anexo I) do Edital. 
O período de incrições para o Concurso é de 05 a 25 de setembro de 

2020. 
O Edital e seus anexos poderão ser obtidos através da internet pelo 

endereço eletrônico: http://www.adesampa.com. 
br/adeeditais/ 

 EDITAL Nº 022/2020 
OFERTA DE COMPRA Nº:894000801002020OC00010 

DATA E HORA: 14/09/2020 às 10h 
PROCESSO SEI Nº: 8710.2020/0000159-8 

A Agência São Paulo de Desenvolvimento - ADE SAMPA (“ADE 
SAMPA”), serviço social autônomo, dotado de personalidade jurídica 

de direito privado, de fins não econômicos, de interesse coletivo e de 

utilidade pública, vinculada, por cooperação, à Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, conforme disposto na Lei 

Municipal nº 15.838, de 04 de julho de 2013, torna público que na 
data, horário e local acima, realizará licitação na modalidade pregão 

eletrônico. 
Constitui objeto do CONCURSO em referência a contratação de 

erviços de telecomunicações para a implementação, operação e 
manutenção de um link de acesso, dedicado à internet, na velocidade 

de 50 MB, com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, 
durante 07 (sete) dias da semana, mediante implantação de link de 

comunicação de dados ativa a ser instalado no CRESAN Butantã, Rua 
Nella Murari Rosa, 40 - Jardim Jaqueline, São Paulo - SP, 05543-040, 

com fornecimento dos equipamentos e infraestrutura interna 
necessários à execução do serviço e suporte técnico, pelo prazo de 12 



(doze) meses, conforme o detalhamento constante no Termo de 

Referência (Anexo I) que compõe o Edital. 
O referido Edital e seus anexos poderão ser obtidos através da 

internet, gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: 

http://www.adesampa.com.br/adeeditais/ 
 

 
LICITAÇÕES  PAG. 68 

 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO 

 GABINETE DA SECRETÁRIA 
 

 DESPACHO DA SECRETÁRIA 
6064.2017/0000107-3 

I – No exercício da competência que me foi confiada por Lei, à vista 
dos elementos de convicção contidos no presente, em especial, a 

manifestação da Supervisão de Execução Orçamentária e Financeira, 
a qual acolho, com fundamento na Lei Federal n. 8.666/93, bem 

como na Lei Municipal n. 13.278/02, no Decreto Municipal n. 

44.279/03 atualizado, na Portaria n. 389/2017/SF, na Cláusula 
Quarta do Contrato n. 010/2017/ SMTE, no 3° Aditamento ao 

Contrato e no respectivo Termo de Apostilamento, celebrado com a 
Empresa JOTABÊ SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA., 

inscrita no CNPJ n. 57.695.058/0001-14, cujo objeto é a prestação de 
serviços de limpeza, asseio e conservação predial na sede desta 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, AUTORIZO a 
CONCESSÃO DE REAJUSTE DEFINITIVO no percentual de 2,62% 

(Índice de Preço ao Consumidor - IPC-FIPE), que altera o valor 
mensal para R$ 11.961,34 (onze mil, novecentos e sessenta e um 

reais e trinta e quatro centavos), totalizando o valor anual de R$ 
143.536,08 (cento e quarenta e três mil, quinhentos e trinta e seis 

reais e oito centavos). 
 

 6064.2020/0000583-0 

CHAMAMENTO PÚBLICO SIMPLIFICADO 07/2020/SMDET 
ATA DE ANÁLISE DOS DOCUMENTOS RECEBIDOS PARA 

DESEMPATE - CADASTRO PMBA A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
INSTITUÍDA PELO ITEM 4.11 DO EDITAL DE CHAMAMENTO 

PÚBLICO SIMPLIFICADO N° 07/SMDET/2020, QUE DISPÕE AS 
REGRAS PARA SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE 

CIVIL QUE APRESENTARAM DOCUMENTOS PARA CADASTRO 
NO PROGRAMA MUNICIPAL BANCO DE ALIMENTOS, 

CONFORME INDICADO NA PORTARIA 08/2020/SMDET, 
REUNIU-SE NOS DIAS DE 04 DE SETEMBRO DE 2020 PARA 

APRESENTAR O RESULTADO DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS 
RECEBIDOS E TORNAR PÚBLICO O SEU RESULTADO PRÉVIO. 

1.1. Informamos que das 123 entidades assistenciais aptas, 50 foram 
selecionadas para as 50 vagas disponibilizadas. A seleção foi 

http://www.adesampa.com.br/adeeditais/


realizada considerando os seguintes itens do Edital Nº de 

Chamamento Público Simplificado 07/2020/SMDET: 4.6. Durante o 
procedimento de avaliação, no caso de haver mais de 50 (cinquenta) 

entidades assistenciais aptas ao cadastramento junto ao PMBA, o 

preenchimento das vagas se dará mediante classificação por 
pontuação total, considerando os critérios de desempate e de seleção 

relacionados na tabela indicada no item 5. 4.6.1. Para efeitos de 
desempate entre entidades consideradas aptas, a classificação levará 

em conta a maior pontuação obtida no Quesito 1, seguida da maior 
pontuação obtida no Quesito 2 e assim sucessivamente. 4.6.2. Para a 

comprovação do Quesito 4, nos termos do item 5.2.4., será 
concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que a entidade 

interessada protocole a documentação comprobatória na forma dos 
itens 2.3. e 2.4., contado da data de publicação de comunicado no 

Diário Oficial da Cidade de São Paulo. As últimas 3 vagas foram 
‘disputadas’ por 6 entidades que pontuaram 16. O desempate foi feito 

com base nas disposições do item 4.6.1., onde: • as entidades 
identificadas pelo nº 05 e nº 43, que totalizaram 16 pontos, 

desempataram, em relação às demais por terem pontuação máxima 

no Quesito 1, ficando cada uma com uma vaga. • as entidades 
identificadas pelo nº 118, nº47, nº 67 e nº 79 empataram em todos 

os critérios do Item 5 do edital e ‘disputaram’ a última vaga. 
Considerando a soberania da Comissão avaliadora, o critério de 

desempate adotado foi o de maior número de pessoas/beneficiárias 
atendidas pela entidade, na qual a entidade identificada com o nº 118 

ficou com a última vaga. 
 

 
FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA 

 GABINETE DIRETOR GERAL 
 

 SEI 8110.2020/0000500-1 
INTERESSADO: FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO, 

TECNOLOGIA E CULTURA. 

ASSUNTO: Contratação empresa especializada em serviços de 
instalação de sistema de ancoragem (linha de vida) para trabalhos 

em altura e escada de marinheiro, com fornecimento de todos os 
materiais, equipamentos e mão de obra, para o Centro de Formação 

Cultural Cidade Tiradentes -CFCCT. Autorização. 
Edital Retificação. 

I - À vista da instrução do presente processo, em conformidade com 
a Lei Municipal nº. 13.278/2002, os Decretos Municipais nº 

44.279/2003 e n° 46.662/2005, as Leis Federais nº. 10.520/2002 e 
nº. 8.666/1993 e demais normas complementares, bem como a 

Portaria nº 20/Fundação Paulistana/20, e em especial o parecer da 
Assessoria Jurídica desta Fundação em SEI 032866201, com 

devolução do prazo, APROVO a minuta do edital retificada anexa sob 
documento SEI nº 032850345, devendo este ser republicado com 



devolução de prazo, para fazer constar: acrescimento no item 11 – 

Habilitação, subitem 11.6.4 – Qualificação Técnica, das alíneas “c e 
c1”, com o seguinte texto: 

“c.) Atestado(s)/certidão(ões) de capacidade técnico-profissional, que 

comprove(m) a capacidade técnica do profissional em ter prestado 
serviços de natureza pertinente e compatível com o objeto desta 

licitação, independentemente de quantitativos. c.1) Certidão de 
Acervo Técnico - CAT em nome do engenheiro responsável pelos 

serviços. referentes ao atestado da alínea C." 
 

 SEI 8110.2020/0000477-3 
INTERESSADO: FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO, 

TECNOLOGIA E CULTURA. 
ASSUNTO: Contratação de entidade qualificada para prestar 

serviço(s) de execução de curso livre presencial no título de Tranças e 
Estética. Autorização de reabetura. Pregão Eletrônico. 

I - À vista da instrução do resente processo, em conformidade com a 
Lei Municipal nº. 13.278/2002, os Decretos Municipais nº 

44.279/2003 e n° 46.662/2005, as Leis Federais nº. 10.520/2002 e 

nº. 8.666/1993, e Portaria 20/Fundação Paulistana/2020 demais 
normas complementares, e em especial a manifestação da Assessoria 

Técnico-Jurídica (Parecer FUNDATEC/AJ SEI 032850655), AUTORIZO 
a reabertura de procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO 

ELETRÔNICO, objetivando a contratação de entidade qualificada para 
prestar serviço(s) de execução de curso livre presencial no título de 

Tranças e Estética, nos mesmos moldes e regulamentações 
aprovadas anteriormente, no despacho SEI 031829845, publicado no 

Diário Oficial da Cidade em 08 de agosto de 2020. 
II - Todo procedimento licitatório deverá ser acompanhado e 

fiscalizado pela Comissão Permanente de Licitação, instituída pela 
Portaria 43/FUNDATEC/2019. 

 
 REABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº:26/FPETC-ADM/2020 

 
PROCESSO 8110.2020/0000500-1 

A FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO TECNOLOGIA 
E CULTURA, torna público para conhecimento de quantos possam se 

interessar, que procederá a abertura da licitação na modalidade 
PREGÃO, a ser realizada por intermédio do sistema eletrônico de 

contratações denominado “Bolsa Eletrônica de Compras do Governo 
do Estado de São Paulo – Sistema BEC/ SP”, com utilização de 

recursos de tecnologia da informação, denominada PREGÃO 
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a contratação 

empresa especializada em serviços de instalação de sistema de 
ancoragem (linha de vida) para trabalhos em altura e escada de 

marinheiro, com fornecimento de todos os materiais, equipamentos e 
mão de obra, para o Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes 



–CFCCT O início do prazo de envio de propostas eletrônicas será dia 

04 de setembro de 2020 e a abertura da sessão pública de 
processamento do certame ocorrerá no dia 17 de setembro de 2020 

às 09:30 horas. O Caderno de Licitação composto de Edital e Anexos 

poderá ser retirado, mediante a entrega de um CD-R na seção de 
Compras e Licitações à Avenida São João, 473 – 6º andar, Centro - 

São Paulo - SP, CEP 01035-000, de segunda à sexta-feira, no horário 
das 10:00 às 16:00 horas, até o último dia útil que anteceder a data 

designada para a abertura do certame ou poderá ser obtido via 
internet, gratuitamente, nos endereços eletrônicos da Prefeitura do 

Município de São Paulo: http://e-
negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br ou www. bec.sp.gov.br. 

Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos pelos interessados 
através dos telefones (11) 3225-1920, OC 

801085801002020OC00054. 
ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 

Pregão Eletrônico nº : 22/FPETC-ADM/2020 
Processo nº : 8110.2020/0000459-5 

Objeto : Contratação de instituição de ensino para prestação de 

serviços para a execução de cursos de Qualificação com carga horária 
de 80 horas, no título: Eletricista Predial Baixa Tensão, com a oferta 

de 600 vagas para munícipes da Cidade de São Paulo, VIDE EDITAL 
Às 10:00:57 horas do dia 02 de Setembro de 2020, reuniram-se o 

Pregoeiro deste órgão/entidade Luciana Kulik Camargo e 
respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: Diomar Araujo Barbosa, 

Juliana Rosa Del Cielo e Mayra Brito dos Santos Leite , para realizar 
os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe, relativo 

à oferta de compra - OC: 801085801002020OC00053. Inicialmente o 
Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições 

contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase 
de lances. 

Resultado da Sessão Pública 
Encerrada sem recurso 

ITEM 1 

Descrição : SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO, 
CURSO DE FORMACAO 

PROFISSIONAL 
Quantidade / Unidade de 

Fornecimento : 1 / HORA 
Menor Valor : 369.600,0000 

CNPJ/CPF - Vencedor : 00118244000173 - ATIC - TECNOLOGIA DO 
BRASIL LTDA-EPP 

Propostas Entregues : 8 
Desistência de Propostas : 0 

Propostas Restantes : 8 
Propostas Classificadas : 7 

Resultado do Item : Adjudicado 
Justificativa : CONSIDERANDO QUE O LICITANTE ATENDEU 



TODAS AS EXIGÊNCIAS DO 

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, ITEM ADJUDICADO. 
A integra da Ata de Realização poderá ser consultada 

site:www.bec.sp.gov.br - OC 801085801002020OC00053. 
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SECRETARIA DE APOIO LEGISLATIVO - SGP-2 
 SECRETARIA GERAL PARLAMENTAR 

 
281ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, A SER 

REALIZADA EM 08 DE SETEMBRO DE 2020, ÀS 15 HORAS. 
I - PARTE - EXPEDIENTE 

Apresentação de indicações e requerimentos; leitura de 
correspondência apresentada e de projetos; apresentação, discussão 

e votação de moções e requerimentos de audiência do Plenário. 
PEQUENO EXPEDIENTE: 

1º ORADOR(A): VEREADOR CAMILO CRISTÓFARO (PSB) 

GRANDE EXPEDIENTE: 
1º ORADOR(A): VEREADOR JOSÉ POLICE NETO (PSD) 

II - PARTE - ORDEM DO DIA: 
 

116 - Discussão e votação únicas do VETO PARCIAL ao PL 445 /2017 
, da Vereadora ALINE CARDOSO (PSDB) Dispõe sobre a criação do 

polo de ecoturismo da Cantareira e dá outras providências. (DOCREC 
- 128/2018) 

REJEIÇÃO MEDIANTE VOTO FAVORÁVEL DA MAIORIA ABSOLUTA DOS 
MEMBROS DA CÂMARA 

 
 

 
 


