
        

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/SG-COBES/2019   

 

VIGÊNCIA: 24/04/2019 a 23/04/2020 

 

Pregão Eletrônico 013/2018-COBES 

Processo SEI 6013.2016/0000482-0 

OBJETO 
REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE 

RESERVATÓRIO PREDIAL ÀS UNIDADES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. 

PREÇO 

UNITÁRIO 

Uma limpeza de: 

a) Caixa d’água de capacidade de até 500 litros: R$ 89,00 (uma limpeza) 

b) Caixa d’água de capacidade de 50 a 1.000 litros: R$ 91,00 (uma limpeza) 

c) Caixa d’água de capacidade de 1.001 a 5.000 litros: R$ 95,00 (uma limpeza) 

d) Caixa d’água de capacidade de 5.001 a 10.000 litros: R$ 95,00 (uma limpeza) 

e) Caixa d’água de capacidade de 10.001 a 20.000 litros: R$ 100,00 (uma limpeza) 

f) Caixa d’água de capacidade acima de 20.000 litros: R$ 110,00 (uma limpeza) 

DETENTORA COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA. ME 

CNPJ 12.065.400/0001-64 

ENDEREÇO Rua Rio de Janeiro, 247 - Cidade São Jorge, Santo André - SP, CEP 09.111-650 

DADOS DE 

CONTATO 

Telefones: (11) 4978-5455 e (11) 4978-3684 

Procurar por: Nicholas ou Vanderlei 

E-mails: nicholas@cobrasaudeambiental.com.br; vanderlei@cobrasaudeambiental.com.br; 

administrativo@cobrasaudeambiental.com.br  

 

mailto:nicholas@cobrasaudeambiental.com.br
mailto:vanderlei@cobrasaudeambiental.com.br
mailto:administrativo@cobrasaudeambiental.com.br
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 ITAIM PAULISTA
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 6040.2018/0000264-0.
EXTRATO DO TERMO DE ADITIVO Nº 001 AO TERMO 

DE CONTRATO Nº 008/PR-IT/2018
Partes: Prefeitura do Município de São Paulo - Subprefei-

tura Itaim Paulista (contratante) e Demax Serviços e Comércio 
LTDA, CNPJ 48.096.044/0001-93 (contratada).

Objeto: Fica prorrogado o prazo de vigência do Termo de 
Contrato 008/PR-IT/2018, cujo objeto refere-se à prestação 
de serviços técnicos de manejo de árvore através da Ata de 
Registro de Preços 018/SMPR-COGEL/2018, visando atender à 
demanda da Subprefeitura Itaim Paulista.

Valor mensal estimado: R$ 72.773,24.
Período: 12 meses.
Início: 07/05/2019 a 06/05/2020.
Dotação: 64.10.15.452.3005.2.705.3.3.90.39.00.00.

 6040.2018/0000265-8
EXTRATO DO TERMO ADITIVO 001 AO TERMO DE CON-

TRATO Nº 007/PR-IT/2018.
Partes: Prefeitura do Município de São Paulo - Subprefei-

tura Itaim Paulista (contratante) e Demax Serviços e Comércio 
LTDA, CNPJ 48.096.044/0001-93 (contratado).

OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do Termo de 
Contrato n° 007/PR-IT/2018, cujo objeto refere-se à prestação 
de serviços de conservação e manutenção de áreas verdes, áre-
as urbanizadas e áreas ajardinadas, através da Ata de Registro 
de Preços 017/SMPR-COGEL/2018, visando atender à demanda 
da Subprefeitura Itaim Paulista.

Valor mensal estimado: R$ 61.446,60.
Período: 12 meses.
ÍNICIO: 07/05/2019 a 06/05/2020.
DOTAÇÃO: 64.10.15.452.3005.2.705.3.3.90.39.00.00.

 6040.2019/0000397-4
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 04/SUB-IT/2019
Partes: Prefeitura do Município de São Paulo - Subpre-

feitura Itaim Paulista (contratante) e Era-Técnica Engenharia 
Construções e Serviços LTDA, CNPJ 65.035.222/0001-95 (con-
tratada).

Objeto: Contratação de empresa especializada para pres-
tação de serviços de limpeza manual de galerias, córregos e 
canais, através de equipe, manutenção de sistema de drena-
gem, visando atender à demanda da SUBPREFEITURA ITAIM 
PAULISTA, conforme a Ata de Registro de Preços nº 16/SMSUB/
COGEL/2019.

Valor total: R$ 2.060.324,00.
Prazo: 12 meses.
Início: conforme emissão da Ordem de Início de Serviços.
Dotação: 64.10.17.512.3005.2.367.3.3.90.39.00.00.

 ITAQUERA
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 DESPACHO
I – À vista dos elementos contidos no presente Processo 

Administrativo nº 6041.2018/0000186-0, conforme justificativa 
da Supervisão Técnica de Limpeza Pública desta Subprefeitura, 
com anuência da Contratada no documento 016512147, e 
manifestação da Assessoria Jurídica desta Subprefeitura, que 
acolho, nos termos do Artigo 57, Inciso II da Lei Federal nº 
8.666/93, pela competência a mim atribuída pelo Art. 9° da 
Lei Municipal n° 13.399/2002, AUTORIZO o 3º aditamento ao 
Contrato nº 10/PR-IQ/2018, que trata de Prestação de Serviços 
de Manejo Arbóreo contratados através da Ata de RP nº 18/
SMPR/COGEL/2018, do qual é detentora a empresa DEMAX 
SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA – CNPJ 48.096.044/0001-93, para 
prorrogação contratual por um período de 04 (quatro) meses e 
15 (quinze) dias a partir de 16/05/2019, através de: a) Equipe 
de manejo: 02 (duas) equipes/mês e b) Destocador: 15 (quinze) 
dias, sendo 03 (três) dias/mês, ao valor total de R$687.458,76 
(seiscentos e oitenta e sete mil quatrocentos e cinquenta e oito 
reais e setenta e seis centavos) sendo desse valor R$660.182,76 
(seiscentos e sessenta mil cento e oitenta e dois reais e setenta 
e seis centavos) para o principal e R$27.276,00 (vinte e sete 
mil duzentos e setenta e seis reais) para o reajuste provisório, 
despesa que será suportada no presente exercício pela Nota de 
Reserva nº 28.304/2019 (016561349) na dotação orçamentária 
nº 67.10.15.452.3005.2705.3390.3900.00, devendo o remanes-
cente onerar dotação própria.

II – À Supervisão de Finanças para emissão das correspon-
dentes Nota(s) de Empenho e, após, à Assessoria Jurídica para 
confecção do Termo Aditivo.

III – Publique-se.

 JABAQUARA
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 EXTRATO DA ATA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
02/SUB-JA/2019

PROCESSO Nº 6042.2019/0000490-4
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEDRAS DIVERSAS 
Às 10:47 horas do dia 23 de abril de 2019, reuniram-se o 

Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe 
de Apoio, designados pelo instrumento legal designação de 
29/01/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 
10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de 
maio de 2005, referente ao Processo nº 6042201900004904, 
para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 
00002/2019. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição 
de pedras diversas.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em 
atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as 
propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para 
classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 
Descrição: BRITA
Descrição Complementar: Pedra nº 01 Limpa
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva 

de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 300 Unidade de fornecimento: METRO CÚ-

BICO
Valor estimado: R$ 29.799,0000 Situação: Aceito e Habi-

litado
Aceito para: M3 COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, pelo 

melhor lance de R$ 20.693,1100 e com valor negociado a R$ 
20.691,00

Item: 2 
Descrição: BRITA
Descrição Complementar: Pedra nº 02 Limpa
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva 

de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: METRO CÚ-

BICO
Valor estimado: R$ 9.933,0000 Situação: Aceito e Habi-

litado

A participação no presente pregão dar-se-á através de 
sistema eletrônico, pelo acesso ao site, www.bec.sp.gov.br ou 
www.bec.fazenda.sp.gov.br e nas condições descritas no Edital.

Também ocorrerão pelo ambiente eletrônico o processa-
mento dos pedidos de esclarecimentos e eventuais impugna-
ções.

O Edital e seus anexos poderão ser obtidos através da 
internet pelo site http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br. 
e www.bec.sp.gov.br.

O caderno de licitação, composto de Edital e seus Anexos, 
também poderão ser obtidos, mediante pagamento correspon-
dente ao custo da cópia reprográfica, a ser recolhido aos cofres 
públicos, através de Documento de Arrecadação do Município 
(DAMSP), que será fornecido pela Superintendência das Usi-
nas de Asfalto, situada na Rua Líbero Badaró, nº 504 – 23º 
Andar – Centro – São Paulo, das 10h00min às 16h00min, até o 
penúltimo dia que anteceder a data designada para a abertura 
do certame.

 CAMPO LIMPO
 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO 
E FINANÇAS

 LICITAÇÃO E CONTRATOS
AVISO DE ABERTURA
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/SUB-CL/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 6032.2019/0000364-4
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E SOQUETES
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO : MENOR PREÇO POR ITEM
A SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO torna público para co-

nhecimento de quantos possam se interessar, que fará realizar 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, objetivando 
a aquisição dos materiais descritos no ANEXO I - OBJETO, o 
qual será processado e julgado em conformidade com a Lei 
Municipal nº 13.278/2002, Decreto Municipal nº 44.279/2003 
e Decreto Municipal nº 46.662/2005, Lei Federal nº 8.666/1993, 
Lei Federal n° 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/06 e De-
creto Municipal nº 56.475/15, demais normas complementares 
e disposições deste instrumento.

A participação no presente pregão dar-se-á através de 
sistema eletrônico, pelo acesso ao site www.comprasnet.gov.
br, nas condições descritas no Edital, devendo ser observado o 
início da sessão às 10:00 horas, do dia 09/05/2019.

O Edital, seus anexos, o resultado do Pregão e os demais 
atos pertinentes também constarão do site http://e-negocios-
cidadesp.prefeitura.sp.gov.br – Subprefeitura Campo Limpo, 
UASG 925067.

 CIDADE TIRADENTES
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔ-
NICO

Pregão Eletrônico nº: 801034801002019OC00001
Processo nº: 6035.2019/0000095-1
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

FORNECIMENTO DE KIT LANCHE, para o período de 12(doze) 
meses.

Às 10:30:25 horas do dia 24 de Abril de 2019, reuniram-
-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Lucia Maria Amorim de 
Almeida e respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: Daniel 
Costa Garcia, Edvaldo Ferreira de Alencar, Maria Magdalena 
da Silva e Romana Souza de Oliveira Spigariol, para realizar 
os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe, 
relativo à oferta de compra - OC: 801034801002019OC00001. 
Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento 
às disposições contidas no edital, divulgando as propostas rece-
bidas e abrindo a fase de lances.

ITEM 1
• Quantidade / Unidade de Fornecimento: 5300 / UNIDADE
• Menor Valor: 47.117,0000
• CNPJ/CPF - Vencedor: 16640808000173 - MELHOR SA-

BOR SERVICOS DE CATERING LTDA
• Propostas Entregues: 6
• Desistência de Propostas: 0
• Propostas Restantes: 6
• Propostas Classificadas: 6
• Resultado do Item: Adjudicado
Resultado da Sessão Pública
Encerrada sem recurso
Encerramento realizado por Lucia Maria Amorim de Almei-

da na data de 24/04/2019 às 15:15:43.
A Ata na íntegra está disponível no endereço www.bec. 

sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br. Oferta de Compra: 
801034801002019OC00001

 IPIRANGA
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 SEI N.º 6039.2019/0000336-7
INTERESSADO: SUB-IP/CPO/SUPERVISÃO DE LIMPEZA 

PÚBLICA
ASSUNTO:Serviços de Limpeza Manual de Galerias, 

Córregos e Canais por meio da utilização da Ata de RP n.º 
19/SMSUB/COGEL/2019.

I - À vista dos elementos de convicção que instruem o pre-
sente, notadamente a manifestação da Supervisão Técnica de 
Limpeza Pública, Supervisão de Finanças e Assessoria Jurídica 
desta Subprefeitura, que acolho e adoto como razão de decidir, 
AUTORIZO, com fundamento no artigo 15, Inc. II da Lei Federal 
nº 8666/93, a contratação direta da empresa A TONANNI 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ sob n.º 
50.583.954/0001-42, para a Prestação de Serviços de Limpeza 
Manual de Galerias, Córregos e Canais, por meio da utilização 
de Ata de Registro de Preços n.º 19/SMSUB/COGEL/2019, 
contemplando 02 (duas) equipes pelo valor equipe/mês de R$ 
86.348,81 (oitenta e seis mil, trezentos e quarenta e oito reais 
e oitenta e um centavos), sendo 01 (uma) equipe pelo período 
de 12 (doze) meses e 01 (uma) equipe pelo período de 08 (oito) 
meses, nos termos do Cronograma Físico/Financeiro às fls. SEI 
n.º 016413861 elaborado pela Supervisão de Limpeza Pública 
da Coordenadoria de Projetos e Obras, perfazendo o valor 
total estimado de R$ 1.726.976,20 (um milhão, setecen-
tos e vinte e seis mil, novecentos e setenta e seis reais 
e vinte centavos), a fim de atender a demanda desta Subpre-
feitura, observadas as justificativas apresentadas na Requisição 
de Serviços às fls. SEI n.º 015518135, especificações técnicas 
constantes no Anexo I-A, parte integrante da referida Ata de RP 
e demais informações contidas no presente processo eletrônico.

II – Emita-se a correspondente Nota de Empenho em nome 
da empresa supramencionada para fazer frente às despesas 
decorrentes do serviço a ser prestado, onerando a dotação 
orçamentária n.º 53.10.17.512.3005.2.367.3.3.90.39.00.00, 
orçamento vigente, sendo que para o próximo exercício ficará o 
restante consignado no orçamento de 2020.

III - Atente-se a obrigatoriedade de encaminhamento do 
formulário ARP COMUNICADO DE UTILIZAÇÃO DE QUAN-
TITATIVOS em atendimento ao disposto do Art. 7°, Inciso VI do 
Decreto Municipal n.º 56.144/2015.

 SECRETARIA MUNICIPAL DAS 
SUBPREFEITURAS
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 PROCESSO SEI Nº 6012.2019/0002047-7 - 
DESPACHO

I. Com base nos elementos constantes do processo, em 
especial à manifestação da Coordenadoria Geral de Licitações 
- COGEL , e em face da competência que me foi delegada 
pela Portaria 32/SMPR/2017 e, observadas as formalidades 
legais e cautelas de estilo, com fundamento nas Leis Federais 
nº 8.666/93 e nº 10.520/02 e suas alterações, Lei Municipal 
13.278/02 e decretos regulamentadores e Lei Complementar 
nº 123/06, AUTORIZO a abertura de licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico, objetivando a Contratação de empresa 
para fornecimento de insumos com entrega parcelada para 
realização de serviços de jardinagem no âmbito da cidade de 
São Paulo, conforme especificações constantes do Termo de 
Referência - Anexo I do Edital , designando para a condução do 
certame o Pregoeiro Paulo Loureiro de Almeida Campos – RF: 
847.531-6, integrante da Comissão Permanente de Licitação, 
instituída através da Portaria nº 059/2018 e APROVO a Minuta 
do Edital acostada aos autos.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/SMSUB/COGEL/2019 - 

Processo Administrativo n° 6012.2019/0002047-7
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que 

a SECRETARIA DAS SUBPREFEITURAS, por meio da Coordena-
doria Geral das Licitações SMSUB/COGEL, sediada na Rua Líbe-
ro Badaró, nº 504 – 23º andar - São Paulo, SP, realizará licitação 
objetivando a Contratação de empresa para fornecimento 
de insumos com entrega parcelada para realização de 
serviços de jardinagem no âmbito da cidade de São 
Paulo, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo 
MENOR VALOR GLOBAL TOTAL. O procedimento licitatório e os 
atos dele decorrentes observarão as disposições a serem pro-
cessadas e julgadas em conformidade com a Lei Municipal nº 
13.278/02, Decretos Municipais nº 44.279/03, nº 56.475/2015, 
Lei Complementar nº 123/06, bem como de conformidade com 
as Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/02 e demais normas com-
plementares e disposições deste instrumento.

Data e Hora da Abertura da Sessão Pública: 
10/05/2019 - Horário: 10h30min

Local: ambiente eletrônico: www.bec.sp.gov.br ou www.
bec.fazenda.sp.gov.br.

A participação no presente pregão dar-se-á através de 
sistema eletrônico, pelo acesso ao site, www.bec.sp.gov.br ou 
www.bec.fazenda.sp.gov.br e nas condições descritas no Edital.

O Edital e seus anexos poderão ser obtidos através da 
internet pelo site http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.
br e www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br. Os pe-
didos de esclarecimentos e impugnações deverão ocorrer pelo 
ambiente eletrônico citado acima.

 SEI 6012.2019/0001817-0
I. À vista dos elementos constantes do presente, em es-

pecial a manifestação da Coordenadoria Geral de Licitações/
COGEL sob SEI nº 016550037 e em face da competência que 
me foi delegada pela Portaria 32/SMPR/2017 e consoante 
o disposto no artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 
e respeitadas as disposições contidas na Lei Municipal nº 
13.278/02 regulamentada pelo Decreto Municipal nº 44.279/03 
e alterações, HOMOLOGO a contratação direta e dispensável á 
licitação a empresa IDEAL LINS COMERCIAL, inscrita no CNPJ nº 
29.760.555/0001-13 para o ITEM I, sendo o objeto a aquisição 
de 600 (seiscentos) pacotes c/ 100 unidades de copos descartá-
veis, material plástico em poliestileno, capacidade 150ml, resul-
tado da cotação eletrônica nº 05/2019 pelo valor unitário de R$ 
2,05 (dois reais e cinco centavos) e valor total de R$ 1.230,00 
(Mil duzentos e trinta reais);

II. Autorizo, em consequência, a emissão da correspondente 
Nota de Empenho onerando a dotação nº 12.10.15.122.3024.2
.100.3.3.90.30.00.00 conforme nota de reserva nº 25.794/2019, 
no valor total de R$ 1.230,00 (Mil duzentos e trinta reais);e o 
cancelamento do saldo não utilizado, respeitando o princípio 
da anualidade.

 SUPERINTENDENCIA DAS USINAS DE 
ASFALTO - SPUA

 6012.2017/0000855-4
INT.:SUPERINTENDÊNCIA DAS USINAS DE ASFALTO
ASS.:Contratação de empresa especializada na Prestação 

de Serviços de Vigilância/Segurança Patrimonial Armada para 
os postos de Trabalho, por um período de 12 (doze) meses, 
conforme características, quantidades e especificações técnicas 
constantes do termo de referência, que integra o edital como 
Anexo I.

1. À vista dos elementos constantes no presente, espe-
cialmente a Minuta do Edital e seus Anexos, que aprovo e, 
em conformidade com a delegação de competência conferida 
pela Portaria nº 01/SMSUB/SPUA/2019, AUTORIZO, observadas 
as cautelas de estilo, com fundamento na Lei Municipal nº 
13.278/2002; Decretos Municipais nº 44.279/2003, 49.286/08, 
56.144/2015 e 56.475/2015; Lei Complementar nº 123/2006 
alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem como de con-
formidade com as Leis Federais nº 8.666/1993 e 10.520/2002 
e demais normas aplicáveis à espécie e disposições deste 
instrumento, a abertura de certame licitatório na modalidade de 
PREGÃO ELETRÔNICO, objetivando a Contratação de empresa 
especializada na Prestação de Serviços de Vigilância/Segurança 
Patrimonial Armada para os postos de Trabalho, por um período 
de 12 (doze) meses, conforme características, quantidades e 
especificações técnicas constantes do termo de referência, que 
integra o edital como Anexo I. 2. Fica designada a data de aber-
tura do certame para o dia 13/05/2019 às 11h00min.

PREGÃO ELETRÔNICO n° 01/SMSUB/SPUA/2019
Processo Eletrônico n° 6012.2017/0000855-4
Oferta de Compra n°: 801082801002019OC00001
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que 

a SUPERINTENDÊNCIA DAS USINAS DE ASFALTO, sediada a 
Rua Líbero Badaró, nº 504 – 23º Andar – Centro – São Paulo 
realizará licitação, objetivando a Contratação de empresa 
especializada na Prestação de Serviços de Vigilância/Segurança 
Patrimonial Armada para os postos de Trabalho, por um período 
de 12 (doze) meses, conforme características, quantidades e 
especificações técnicas constantes do termo de referência, que 
integra o edital como Anexo I, na modalidade PREGÃO, na for-
ma ELETRÔNICA, do tipo menor preço global. O procedimento 
licitatório e os atos dele decorrentes observarão as disposições 
em conformidade com a Lei Municipal nº 13.278/2002; De-
cretos Municipais nº 44.279/2003, 49.286/08, 56.144/2015 e 
56.475/2015; Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei 
Complementar nº 147/14, bem como de conformidade com as 
Leis Federais nº 8.666/1993 e 10.520/2002 e demais normas 
aplicáveis à espécie e disposições deste instrumento.

Data da sessão: 13/05/2019
Horário: 11h00min
Local: ambiente eletrônico: www.bec.sp.gov.br ou www.

bec.fazenda.sp.gov.br
DO OBJETO
Contratação de empresa especializada na Prestação de Ser-

viços de Vigilância/Segurança Patrimonial Armada para os pos-
tos de Trabalho, por um período de 12 (doze) meses, conforme 
características, quantidades e especificações técnicas constan-
tes do termo de referência, que integra o edital como Anexo I.

 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 ATA DE ADJUDICAÇÃO
Encaminhamos o presente para V.Sa., solicitando que seja 

publicada a seguinte Ata de Reunião:
Processo 6065.2019/0000082-3 - ATA DE ADJUDICA-

ÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO 01/SM-
PED/2019 – REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO DE VISITA PRA 
ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (SMPED) DA PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – No dia 24 de abril de 2019, abriu-
-se na sala de reuniões da Secretaria Municipal da Pessoa com 
Deficiência, localizada no 32º andar do prédio situado na Rua 
Líbero Badaró, 425 – Centro – São Paulo, sessão para o Pregão 
Eletrônico 01/SMPED/2019. Presentes as Senhoras Patricia Galdi 
Durante, Pregoeira da CPL, Cristiane Soria, Sandra Maria Olivo 
Paz, Claudia Cainelles Colombo, Jaqueline Martins Gomes, Euni-
ce Faria dos Santos Santório como membros da equipe de apoio 
da Comissão. A Sra. Pregoeira, após analisada e verificada a re-
gularidade da documentação apresentada, adjudicou o Item 01 
– CONFECÇÃO E FORNECIMENTO CARTÃO DE VISTA – 10.000 
(dez mil) unidades a empresa PRISCILA CRISTIANE CARDOSO 
GUISELINE, CNPJ 30.818.434/0001-64, pelo valor unitário de 
R$0,32 (trinta e dois centavos), totalizando R$3.200,00 (três mil 
e duzentos reais) valor este abaixo da média praticada no mer-
cado, e consequentemente, mais vantajoso para a Administra-
ção, a Sra. Pregoeira juntamente com a Comissão faz consignar 
que a homologação será realizada pela Autoridade Competente 
desta Pasta. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente 
Ata que lida e achada conforme, vai assinada. Eu, Patricia Galdi 
Durante a lavrei, e os membros acima citados conferiram.

 GESTÃO
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 PROCESSO Nº 6013.2016/0000197-9
Extrato de Termo Aditivo 06 ao Contrato 015/SMG/2014
CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Gestão - SG
CONTRATADA: Mr Computer Informática LTDA.
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços para impres-

são departamental para atender às necessidades da Secretaria 
Municipal de Gestão –SG.

VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 20.433,02 (vinte mil qua-
trocentos e trinta e três reais e dois centavos).

VALOR GLOBAL ESTIMADO 2019: R$ 130.495,13 (cento e 
trinta mil quatrocentos e noventa e cinco reais e treze centavos).

DATA DE ASSINATURA: 05/04/2019.
VIGÊNCIA: 01/02 à 07/04/2019.

 PROCESSO Nº 6013.2017/0000759-6
Extrato de Termo Aditivo 03 ao Contrato 01/SMG/2018
CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Gestão - SG
CONTRATADA: Gamboa Segurança E Vigilância Patrimonial 

EIRELI.
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de Empresa espe-

cializada na prestação de serviços de vigilância/segurança 
Patrimonial Armada e Desarmada para as diversas Unidades da 
Secretaria Municipal de Gestão – SG.

VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 114.854,54 (cento e ca-
torze mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e 
quatro centavos).

VALOR GLOBAL ESTIMADO 2019: R$ 1.379.998,20 (um 
milhão trezentos e setenta e nove mil e novecentos e noventa e 
oito reais e vinte centavos).

DATA DE ASSINATURA: 10/04/2019.
VIGÊNCIA: 01/03/2019 à 14/01/2020.
 6013.2016/0000146-4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 

GESTÃO - Prestação de serviços por instituição especializada 
em administração de Programa de Estágios - Contrato nº 012/
SMG/2016- Supressão de 11 vagas de estagiários em face do 
Decreto Municipal nº 58.596/2019.

I - À vista dos elementos contidos no presente, com fun-
damento no artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8666/93, na 
Lei nº 13.278/02, nos artigos 18 e 46 do Decreto nº 44.279/03, 
Decreto nº 55.775/2018, Decreto 58.596/2019 e artigo 1º, inciso 
V e VII, Portaria nº 04/SMG/2018 , AUTORIZO:

1. Anulação de saldo parcial das notas de empenho emitidas 
por esta Secretaria Municipal de Gestão para cobertura das des-
pesas, no montante de R$ 29.404,98 (vinte e nove mil, quatro-
centos e quatro reais e noventa e oito centavos), até o vencimen-
to do contrato em 31/07 p.f., de forma a disponibilizar recursos 
em montante suficiente à transferência para SEL, necessária para 
subsidiar as despesas até 31/12/2019, conforme segue:

a) cancelamento parcial da Nota de Empenho Nº 12.887, 
referente à Bolsa Auxílio, no valor de R$ 22.773,96 (vinte e dois 
mil, setecentos e setenta e três reais e noventa e seis centavos);

b) cancelamento parcial da Nota de Empenho Nº 12.986 , 
referente à Auxílio Transporte, no valor de R$ 6.243,60 (seis mil, 
duzentos e quarenta e três reais e sessenta centavos);

c) cancelamento parcial da Nota de Empenho Nº 12.944 , 
referente à Taxa Administrativa, o valor de R$ 387,42 (trezentos 
e oitenta e sete reais e quarenta e dois centavos).

2. Aditamento contratual, conforme minuta em SEI nº 
016332149, suprimindo 11 das 114 vagas de nível superior e 
alterando o valor total do contrato de R$ 1.136.318,04 (um 
milhão, cento e trinta e seis mil trezentos e dezoito reais e 
quatro centavos) para R$ 1.124.968,26 (um milhão, cento e 
vinte e quatro mil, novecentos e sessenta e oito reais e vinte 
e seis centavos);

3. A transferência de recursos orçamentários no montante 
de R$ 78.413,28 (setenta e oito mil, quatrocentos e treze reais 
e vinte e oito centavos), suficientes à cobertura de despesas 
com 11 estagiários de Ensino Superior no período de Maio a 
Dezembro/2019, para a U.O. 37.10 - Secretaria Municipal de 
Licenciamento, cuja formalização se dará nos autos do Processo 
SEI nº 6066.2016/0000067-0, conforme segue:

a) da dotação orçamentária nº 13.10.04.122.3024.2.100.3.
3.50.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 
R$ 60.730,56 (sessenta mil, setecentos e trinta reais e cinquen-
ta e seis centavos) - Bolsa Auxílio - Valor Unitário R$ 690,12 
(seiscentos e noventa reais e doze centavos) ao mês;

b) da dotação orçamentária nº 13.10.04.122.3024.2.100.3
.3.50.48.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas - 
R$ 16.649,60 (dezesseis mil, seiscentos e quarenta e nove reais 
e sessenta centavos) - Auxílio Transporte - Valor Unitário R$ 
189,20 (cento e oitenta e nove reais e vinte centavos) ao mês;

c) da dotação orçamentária nº 13.10.04.122.3024.2.100.3.
3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 
R$ 1.033,12 (um mil, trinta e três reais e doze centavos) - Taxa 
Administrativa - Valor Unitário R$ 11,74 (onze reais e setenta e 
quatro centavos) ao mês.

 EXTRATO DA ATA DE R.P. 001/SG-COBES/2019
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA. ME
CNPJ 12.065.400/0001-64
Pregão Eletrônico 13/COBES/2018
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
6013.2016/0000482-0
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESIN-

FECÇÃO DE RESERVATÓRIO PREDIAL
PRAZO DE VIGÊNCIA: 24/04/2019 a 23/04/2020.
DATA DE ASSINATURA: 24/04/2019
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